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ÖNSÖZ 

Behçet hastalığı (BH), uzun seyirli, tekrarlayıcı, sistemik bir vaskülittir. Tarihi İpek 

Yolu’nun geçtiği ülkelerde daha sık görülen hastalık, hemen hemen tüm dünyada 

gözlenmektedir. Hastalığın prevelansının en yüksek olarak bildirildiği ülke ise 

Türkiye’dir. Behçet hastalığı, sıklıkla Akdeniz kıyısı, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde 

görülür. Batı Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında ise oldukça nadirdir. Hastalığın 

sıklığının yanında, klinik bulguları ve prognozu da bölgesel faktörlerden önemli 

ölçüde etkilenir. Son yıllarda Behçet hastalarında çok  sayıda otoantijene karşı 

gelişen antikor yanıtı saptanmıştır. Bu durum bir otoimmün hastalık olabileceği 

düşüncesini  ortaya çıkarmaktadır. Biz de birçok otoimmün hastalıkla ilişkili olduğu 

tespit edilen SUMO 4 geninin Behçet hastalığıyla bu düşünce doğrultusunda ilişkili 

olabileceğini düşündük ve PCR-RFLP yöntemini kullanarak gen polimorfizminin 

hastalığa etkisini araştırdık. Araştırmamızda SUMO 4 M55V polimorfizminin 

görülmesinin bir risk taşıdığını tespit ettik. 

Öncelikle tez çalışmamı planlamamda ve yürütmemde hiç desteğini esirgemeyen 

danışman hocam Sayın Prof. Dr. Gülay Kınıklı’a, master eğitimim boyunca 

desteklerini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Hüseyin Tutkak, Sayın Prof. Dr. Murat 

Turgay, Sayın Prof. Dr. Nurşen Düzgün, Sayın Prof. Dr. Ümit Ölmez hocalarıma, 

laboratuar çalışmalarım boyunca bilgi ve emekleriyle yardımlarını esirgemeyen 

Sayın Yr. Doç Türker Duman hocama, destek ve katkılarından dolayı Uzm. Dr.Ali 

Şahin’e, hep yanımda olduğuna emin olduğum babama, her zaman desteğini 

hissettiğim annem ve kardeşime ve İmmünoloji Laboratuar’ındaki çalışmalarım 

sırasında katkısı olan tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma sonsuz teşekkürler. 
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1. GİRİŞ 
 

 

Behçet hastalığı (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir gösteren ve çok sayıda 

organı tutabilen sistemik bir hastalıktır (Alpsoy, 2005).Temel patolojisi vaskülit olan 

hastalık deri ve mukoza belirtilerine ek olarak göz, eklem, kan damarları, 

gastrointestinal, kardiyak ve nörolojik sistem tutulumları gösterebilmektedir (Alpsoy, 

2009). 

 

Behçet hastalığı, en sık tarihi İpek Yolu coğrafyası boyunca yerleşim gösteren 

Akdeniz ve Doğu Asya kökenli etnik grupları etkiler ve hastalık genellikle 20-35 yaş 

arasında başlar. Türk ve İran olgularında erkeklerde görülme yüzdesi yüksekken, 

Japon ve Kore Behçet olgu gruplarında oran hafifçe kadınlar lehine yükselir. 

Çocukluk çağında nadir görülür. Hastalığın, genç erkek olgularda daha ağır seyrettiği 

bildirilmiştir. En yüksek hastalık insidansının ülkemizde olduğu bilinmektedir. 

Türkiye’den yapılan iki çalışmada prevalans 110-420/100,000 olarak bildirilmiştir. 

Hastalık prevalansının Japonya’da 13-20/100,000, İngiltere ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ise 1-2/100,000 olduğu tahmin edilmektedir (Önder, 2009). 

 

Behçet hastalığı’nın etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Genetik olarak 

eğilimli bireylerde infeksiyöz bir ajan tarafından tetiklenen yoğun inflamatuvar 

yanıta bağlı olarak ortaya çıktığı görüşü kabul edilmektedir. Behçet hastalığın’da 

pozitif aile öyküsü, genetik faktörlerin önemini vurgulayacak şekildedir. Behçet 

hastalığın’da en sık çalışılan genetik lokus insan lökosit antijen (HLA) kompleksidir. 

Hastalık eğilimi, HLA B genindeki polimorfizmlerle özellikle HLA-B51 ile ilişkili 

görünmektedir. Bu ilişki Avrupa kökenli hastalara göre Türk ve Japonlar’da daha 

kuvvetli olsa da, genel olarak tüm toplumlar için geçerlidir. 

 

Son zamanlarda Behçet hastalığında genetik faktörlerin önemi araştırılmaktadır. 

PTPN 22, MICA, HSP 70/Hum, ICAM 1, TNF alfa.IL 1-A, IL-1B ve IL-1 antigonist 

reseptör (IL-1RN) genleri incelenmiş ve bu genlerdeki polimorfizmlerin  Behçet 

hastalığına etkisi araştırılmıştır.  
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Behçet hastalığı ’na eğilimde genetik komponentin yanı sıra çevresel faktörlerin de 

etkisi vardır. En olası çevresel tetikleyici  olarak herpes simpleks virüs 1, hepatit 

virüsleri, parvovirüs B19, mikobakteriler, Streptococcus sanguis, Saccharomyces 

cerevisiae ve Helicobacter pylori gibi infeksiyöz ajanlar düşünülmektedir. Farklı 

infeksiyöz ajanların ortak özelliği olarak dikkati çeken ısı şoku proteinlerinin (HSP), 

insandaki homologları ile benzerliğinin çapraz reaksiyona yol açarak immün yanıtı 

tetikleyebileceği ileri sürülmektedir (Yıldırım ve ark., 2009). 

 

Araştırmamızı  Behçet hastalığı’nın genetik boyutunu ve genlerin  hastalığın seyri ve 

gelişimi üzerine etkisini  saptamak için otoimmün hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen 

SUMO4 (small ubiquitin related-modifier 4) geninde yapmayı planladık. 

 

SUMO4 (small ubiquitin related-modifier 4) geni 6. kromozomun 25.uzun kolunda 

lokalize olan pek çok otoimmün ve inflamatuar yanıtta rol oynadığı bilinen bir 

gendir. SUMO4 geninden kodlanan SUMO4 proteininin NFkB’nin aktivitesini 

etkilediği ve pro-inflamatuar sitokinlerinin transkripsiyonlarını azalttığı, ısı şok 

transkripsiyonel faktörleri aktive ettiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. 

 

Biz de ülkemizde Behçet hastalığının seyri ve gelişiminde SUMO4 gen 

polimorfizmlerinin etkisinin hiç araştırılmamış olduğunu tespit ettik ve 

araştırmamızın amacını ülkemizdeki çeşitli tutulumları olan Behçet hastalarında 

SUMO4 gen polimorfizmlerinin hastalığın seyri ve gelişimine etkisi olarak 

belirledik. Yapacağımız çalışma için hasta ve sağlıklı gruplarından  alınmış kan 

örneklerinden DNA izole ederek  SUMO4 gen polimorfizmlerini belirlemek için 

PCR-RFLP yöntemini kullanmayı amaçladık.  
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1.1.Genel Bilgiler: 

 

1.1.1. Behçet Hastalığı 

 

Behçet hastalığı, 1937 yılında Türk Dermatoloji Profesörü Hulusi Behçet tarafından 

tekrarlayıcı oral aft ve genital ülserasyon ve üveit ile birlikte üç semptomlu kompleks 

bir hastalık olarak tarif edilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda hastalığın eklem, 

vasküler, intestinal, pulmoner ve nörolojik tutulumla birlikte sistemik bir seyir 

gösterdiği ortaya konmuştur (Alpsoy, 1998a). Hastalığın patogenezinin  tam olarak 

bilinmemesine karşın, Herpes Simpleks Virüs tip 1 ve Streptokoklar gibi infeksiyoz 

ajanlar, organik fosfat yapısındaki pestisitler gibi bazı kimyasalları içeren çevresel 

faktörler, genetik faktörler, immün kontrol mekanizmalarındaki bozukluk veya bu 

faktörler arasındaki ilişkinin patogenezde rol oynayabileceği düşünülmektedir 

(Messini, 1997). Ancak üzerinde en çok durulan hipotez, Behçet hastalığının; viral, 

bakteriyel veya diğer bir antijen ile tetiklenen ve genetik olarak yatkınlık gösteren 

kişilerde ortaya çıkan multisistemik bir hastalık olduğudur (Alpsoy, 1998b; Mizuki, 

1997). 

 

Behçet hastalığının tanısı için en sık kullanılan kriterler “Uluslararası Behçet 

Hastalığı Çalışma Grubu” tarafından 1990 yılında yapılan çalışmayla Lancet 

dergisinde yayınlanmıştır. (Internatıonal Study Group For Behcet’s Disease, 1990) Bu 

çalışma 7 ülkedeki 12 merkezde Behçet hastalığı bulunan 914 hasta ile kontrol grubu 

olarak Behçet hastalığı ile karışabilecek semptomları bulunan 348 hasta alınarak 

yapılmış ve duyarlılığı (sensitivity) % 91, özgüllüğü (specificity) % 96 olan kriterler 

elde edilmiştir (Köse, 2009). Bu kriterler tekrarlayan oral aftlar, genital ülserler, göz 

lezyonları, deri lezyonları, paterji testi pozitifliği olarak belirlenmiştir. Son 

zamanlarda yapılan ve bu kriterlerin geçerliliğini saptamaya çalışan bir başka 

araştırmada ise Uluslararası Çalışma Grubunun kriterlerinin duyarlılık ve özgüllüğü 

yeniden test edilmiş ve 302 Behçet hastasının yalnızca % 2’sinin kriterleri 

karşılamadığı ve kontrol grubunun ise % 1’inin  kriterlerle örtüştüğü belirlenmiştir 

(Köse, 2009).  Bu kriterlere göre, tekrarlayan oral aftlara ek olarak genital ülserler, 

göz lezyonları, deri lezyonları ve paterji testi pozitifliği bulgularından ikisinin 
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bulunması ile tanı konmaktadır (Yazıcı ve ark., 2007; Escudier ve ark., 2006 ).  

Ancak yine de tanı kriterlerinin belirlendiği 1990 yılından sonra tıbbi görüntüleme 

yöntemlerindeki gelişmeler ile Behçet hastalığının sistemik tutulumları konusunda 

daha geniş bilgiler elde edilmiş ve tanı kriterlerinden Paterji testinin çıkarılması ve 

yerine organ tutulumunun konulmasının uygun olacağı ileri sürülmüştür (Yurdakul 

ve ark., 2008). Behçet hastalığının % 60 kadarı yalnızca mukokutanöz bulgularla 

seyretmektedir. Oral aft, genital ülser, psödofollikülit, akneiform nodül, 

papülopüstüler lezyonlar tanı kriterlerinin esas özellikleri olarak 

değerlendirilmektedir. Hastalığın ayırıcı tanısında deri bulgularının karışabileceği 

hastalıkların incelenmesi ve bu hastalıkların daha iyi bilinmesi gerekmektedir (Yazıcı 

ve ark., 2007; Escudier ve ark., 2006).   

 

Hastalığın özel bir coğrafik dağılım göstermesi ve ailevi vakaların varlığı, özellikle 

genetik yatkınlığın bulunduğunu desteklemektedir (Gül ve ark.,1997). Literatürlerin 

temelinde, Behçet hastalığında ailevi vaka sıklığı % 4-17 arasında değişmektedir 

(Makuni ve ark., 1997). Japonya'da toplanan geniş bir seride ailevi vakaların oranı % 

5 bulunmuş ve çalışmada aile bireylerinde hastalık bulgularının ortaya çıkması 

arasında büyük zaman farklarının bulunması, infeksiyoz bir ajanın aleyhine 

değerlendirilmiş ve genetik faktörlerin sorumlu olabileceği düşünülmüştür (Türsen 

ve Gürler, 2000). Bununla birlikte hastalıkta şüphelenilen genetik predispozisyona 

karşın, hiçbir klasik mendelyan tipi tutarlı kalıtım örneği bulunamamıştır (Mizuki ve 

ark., 1997). Ayrıca Behçet hastalığının coğrafik dağılımı, kısmen HLA-B51 

pozitifliği yüksek olan toplumlarda görülmektedir (Dündar, 1991). Moleküler 

biyolojik ve genetik araştırma tekniklerindeki gelişmelerle 1970’li yıllarda 

yapılmaya başlanan çalışmalarda, major histokompatibilite genlerinden bazılarının 

Behçet hastalığına yakalanma riskini arttırdığı yönünde veriler toplanmaya 

başlamıştır (Alpsoy, 1998b). Behçet hastalığının özel HLA-B alellerinden, HLA-B51 

ile güçlü ilişkisi 1982'de Ohno ve arkadaşları ve 1992'de Mizuki tarafından 

gösterilmiştir (Türsen ve Gürler, 2000; Ohno, 1982).  Özellikle HLA-B51 antijeninin 

Behçet hastalığına yakalanma riskini arttırdığı görülmüş ve bu geni taşımanın Behçet 

hastalığı açısından relatif riskinin Japonya'da 6, Türkiye'de 13.3 ve İsrail'de 18.2 

olduğu gösterilmiştir. Kuzey Amerika'da yapılan çalışmalarda ise HLA-B51 ile 
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ilişkili Behçet hastalığına rastlanmasına rağmen bu ilişki Ortadoğu ve Uzakdoğu 

ülkelerinde görüldüğü kadar belirgin değildir (Fresko, 1997). Behçet hastalığı ile 

HLA-B51 ilişkisi toplumlarda ortalama % 60-80 arası sıklıkta tespit edilmiştir. İlginç 

bulgu olarak eski Türk kabileleri ve göçebelerin kullandığı İpek Yolu boyunca 

Behçet hastalığının yoğun bulunduğu ülkelerde HLA B51 pozitifliği insidansı 

fazladır. Major Histokompatibilite Kompleksi (MHC) genleri, HLA (Human 

Leukocyte Antigen) olarak da adlandırılan ve 6. kromozomun kısa kolunda bulunan 

bir bölgededir. Burada bulunan ve birbiriyle yakın ilişki gösteren genler, antijenlerin 

immünolojik olarak tanınması ve diğer immünolojik işlevlerde görev alan 

moleküllerin kodlanmasını sağlar. Bu gen ürünleri  T hücrelerine antijen 

sunumundan sorumludur (Alpsoy,1998b).  

 

Behçet Hastalığında birçok sistem tutulumu görülmektedir.  

 

1.1.1.1.Behçet Hastalığının Deri ve Mukoza Tutulumları: 

 

Behçet hastalığı, deri ve mukoza belirtilerinin yanında göz ve eklemler başta olmak 

üzere çok sayıda organı tutabilme özelliği gösteren sistemik bir hastalıktır. Temel 

patolojisi vaskülit olan hastalık, tekrarlayan ataklarla kronik bir seyir izlemektedir. 

Kesin tanı koydurucu laboratuvar bulguları olmadığından tanı klinik bulgulara 

dayanmaktadır. Bu amaçla kullanılan değişik tanı  kriterlerinin ortak özelliği, 

hastalığın tanısının deri ve mukoza belirtileri ve özellikle de oral ve genital ülserler, 

deri belirtileri ve paterji testi pozitifliğinin üzerine kurgulanmasıdır. Deri belirtileri 

değişken olup, en sık eritema nodozum benzeri lezyonlar, papülopüstüler lezyonlar, 

yüzeyel tromboflebit, ekstragenital ülser, paterji deri reaksiyonu ve diğer vaskülitik 

deri belirtileri (Sweet sendromu benzeri, pyoderma gangrenozum benzeri, eritema 

multiforme benzeri lezyonlar, palpabl purpurik lezyonlar, subungual infarktlar ve 

hemorajik büller, fronkül ve apseler) gözlenir. Deri ve mukoza belirtileri Behçet 

hastalığını karakterize eden en önemli bulgulardandır. Hastalığın başlangıcında ya da 

herhangi bir döneminde en sık saptanan ve hastalığın tanısında da çok önemli olan 

belirtilerdir. Oral ve genital ülserler, deri belirtileri, göz belirtileri ve eklem bulguları 

hastalığın görüldüğü tüm ülkelerde en sık saptanan semptomlardır. Hastalığın en sık 
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başlangıç semptomu hemen tüm dünyada oral ülser olarak bildirilmiştir. Yine genital 

ülser ve deri belirtilerinden özellikle eritema nodozum benzeri lezyonlar başlangıç 

semptomu olarak saptanabilmektedir. Hastaların çoğunda, deri ve mukoza belirtileri 

ciddi organ tutulumundan önce ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalığın deri ve 

mukoza belirtilerinin iyi bilinmesi, erken tanı ve gelişebilecek ciddi 

komplikasyonların önlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deri ve 

mukoza belirtileri BH’nı karakterize eden en önemli bulgulardandır.Bu bulgular 

hastalığın başlangıcında ya da herhangi bir döneminde en sık saptanan ve hastalığın 

tanısında da son derece önemli olan belirtilerdir. Oral (% 92-100) ve genital ülserler 

(% 57-93), deri belirtileri (% 38-99), göz belirtileri (% 29-100) ve eklem bulguları  

(% 16-84) hastalığın görüldüğü tüm ülkelerde en sık saptanan semptomlardır. 

Eritema nodozum benzeri lezyonlar (% 15-78) ve papülopüstüler lezyonlar (% 28-

96) ise hastalığın en sık gözlenen deri belirtileridir (Zouboulis, 2003; Alpsoy,1998a)  

Hastalığın en sık başlangıç semptomu hemen tüm dünyada oral ülser olarak 

bildirilmiştir (% 47-86). Genital ülser (% 0-18) ve deri belirtilerinden özellikle 

eritema nodozum benzeri lezyonlar (% 0-19) başlangıç semptomu olarak 

saptanabilmektedir. Deri paterji reaksiyonu hastalığa özgü bir bulgudur. Ancak 

coğrafik olarak belirgin farklılıklar göstermekte ve pozitifliği toplumdan topluma 

değişmektedir (% 6-71) (Alpsoy, 2003). 

 

Oral Mukoza Ülserleri: Ağrılı ve yineleyici özellikteki oral ülserler (OÜ), 

hastalığın en önemli semptomlarındandır. Hastalar tek ya da çok sayıda OÜ’e 

sahiptir ve bu lezyonlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşip, gün ya da aylar içinde 

tekrarlama özelliği gösterir. Klinik olarak rekürren aftöz stomatit (RAS) ile benzer 

olmakla birlikte, daha sık tekrarlama ve yaygın seyretme eğilimi gösterir. (Alpsoy ve 

ark., 1999). Oral ülserlerin sayılarının fazlalığı (aynı anda 6 ve daha fazla), lezyon 

çaplarının birbirinden farklı olması (herpetiform ülserlerden major ülserlere kadar 

değişen spektrum), lezyon çevresinde belirgin eritemli halka ve yumuşak damak ve 

orofarenks tutulumunun bulunmasının Behçet hastalarının OÜ’inin RAS’den 

ayırımında önemli kriterler olduğu ileri sürülmüştür (Main, 1992). Bir yıl içerisinde 

en az 3 kez yineleme özelliği gösteren OÜ, tanıda en önemli kriter olarak kabul 

edilir. (Ghate ve Jorizzo, 1992). Hastalığın başlangıcında ya da herhangi bir 



 7

döneminde en sık saptanan ve hastalığın tanısında da son derece önemli olan OÜ, 

Behçet hastalarının hemen tümünde gözlenir. Oral ülserler Uluslararası Behçet 

Hastalığı Çalışma Grubu’nun birçok ülkeden elde ettiği verilere göre hastaların % 

97-99’unda bulunmaktadır. (International Study Group,1990). Oral ülserler diğer 

belirtiler olmaksızın, tek başına yıllarca sürebilir. Bu nedenle, özellikle Akdeniz ve 

Uzak Asya ülkelerinde RAS’li hastaların BH geliştirme olasılığı nedeniyle dikkatle 

izlenmesi gerekmektedir. Genellikle dudak ve yanak mukozası, yumuşak damak ve 

dilin ventral yüzü gibi ağız mukozasının keratinizasyon göstermeyen bölgelerine 

lokalize olurlar. Sert damak, diş etleri ve dilin dorsal yüzü gibi keratinize bölgeler 

daha az sıklıkla tutulur. Tonsil ve farenks yerleşimi nadir de olsa görülebilir. Oral 

ülserler, yuvarlak ya da oval, eritemli ve ödemli lezyonlar halinde başlar ve 48 saat 

içerisinde hızla ülsere olurlar. Böylece oval-yuvarlak, kenarları ödemli ve eritemli bir 

hale ile çevrili, tabanı gri-sarı renkte ülserler gelişir (Şekil 1.). Oral ülserler genellikle 

1-4 hafta devam eder. Lokal travmalar yeni mukozal lezyonların gelişimini 

tetikleyebilir (Mukozal paterji reaksiyonu). (Ghate ve ark., 1999 ; Alpsoy ve ark., 

2002) Oral mukoza ülserleri çaplarına göre üç grupta incelenir: 

 

 

 

 

 

 
   

 

Şekil 1. Alt dudak mukozasında, oval-yuvarlak, tabanı gri-sarı renkte, çevresi eritemli çok     
                        sayıda oral ülser. (Alpsoy, 2003) 
 

Minör ülserler; hastalığın seyrinde en sık görülen OÜ’dir. Tek ya da çok sayıda, 

çapları 1 cm'den küçük (sıklıkla 3-6 mm) olan ve genellikle 1-2 hafta içerisinde 

sikatris bırakmadan iyileşen, sayıları değişken, yüzeyel ülserlerdir. Sıklıkla dudak ve 

yanak mukozası, yumuşak damak ve dilin ventral yüzünde, daha seyrek olarak da diş 

eti, sert damak ve dilin dorsal yüzünde yerleşim gösterirler. 
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Major ülserler; görünüm olarak minör ülserlere benzemekle birlikte çapları 1 

cm'den büyük olup, 10-40 gün veya daha uzun bir sürede ve sikatris bırakarak  

iyileşir. Oral mukozada herhangi bir lokalizasyonda görülebilirler. Minör ülserlere 

göre daha derin yerleşimlidirler. 

 

Herpetiform ülserler; sayıları 100'e ulaşan, 1-2 mm çaplı, yüzeyel ve birbirleriyle 

birleşme eğilimi olan ülserlerdir, genellikle sikatris bırakmadan iyileşirler. 
(Alpsoy,2003) 

 

Genital Ülserler: Behçet hastalığı’nı karakterize eden en önemli bulgulardandır ve 

hastaların % 57-93’ünde gözlenir (Zouboulis, 1999). Genellikle papülopüstül 

şeklinde başlar ve hızla ülsere olurlar. Genital Ülserler’in (GÜ) görünümü ve seyri 

oral ülserlere benzer. Ancak genellikle daha derindirler ve daha az sıklıkta 

tekrarlama özelliği gösterirler. Derin yerleşimli ülserler sikatrisle sonlanabildiğinden, 

şüpheli hastalarda o an GÜ olmasa bile önceki lezyonlara ait sikatris izleri 

araştırılmalıdır. Genital Ülserler, ağrı yanında fiziksel aktivitede zorlanmalara neden 

olur. Kadınlarda nadiren semptomsuz seyredebilir (Ghate ve Jorizzo, 1992; Alpsoy 

ve ark., 2002). Erkeklerde en sık gözlenen lokalizasyon skrotumdur (Şekil 2). Erkek 

hastaların yaklaşık % 90’ında lezyonlar bu alana yerleşim gösterirler. Daha az 

sıklıkla glans ve korpus penisde yerleşim görülür. Kadınlarda ise en sık lokalizasyon 

labiumlardır, ancak vulvaya, vajene ve hatta servikse lokalize olabilirler. Vajina 

lokalizasyonu nedeniyle kanlı cerahatlı bir akıntı tarif edebilirler. Vulva ülserleri 

bazen labiumlarda doku kayıplarına yol açabilir. Derin yerleşimli ülserler nedeniyle 

nadiren mesane, üretra ve rektuma fistülizasyon gelişebilir. Her iki cinste de perianal 

bölge ve inguinal kıvrımlarda  görülebilmektedir (Arbesfeld ve ark., 1988; Stratigos 

ve ark., 1992). Ayırıcı tanıda ilk düşünülmesi gerekenler, genital bölgede yineleyici 

özellikte ülser yapan nedenlerdir. Genital bölgenin Herpes Simpleks enfeksiyonunda 

eritemli zeminde yerleşmiş ağrılı ve yüzlek ülserler karakteristiktir. Lezyonların 

aralıklı olarak aynı yerde tekrarlaması önemli bir ipucudur. Eritema multiforme ve 

fiks ilaç döküntülerinin de bu alanda sık görülebileceği unutulmamalıdır. Başta 

sifiliz, flankroid, lenfogranüloma venerum ve HIV enfeksiyonu olmak üzere cinsel 
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ilişki yolu ile bulaşan hastalıklar ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken diğer önemli bir 

gruptur. 

 
Şekil 2.  Erkeklerde en sık skrotumda gözlenen genital ülser (Alpsoy, 2003) 

Deri Belirtileri:BH’nın deri belirtileri hastalığın tanısında son derece önemlidir ve 

büyük bir çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında eritema nodozum benzeri lezyonlar, 

Papülo-püstüler lezyonlar (PPL), yüzeyel tromboflebit, ekstragenital ülser, paterji 

reaksiyonu ve diğer vaskülitik deri belirtileri sayılabilir. (Alpsoy, 2003) 

 

 Papülopüstüler Lezyonlar: 

 
Şekil 3. Gövde ön yüzünde eritemli bir zemin üzerine yerleşmiş çok sayıda papülopüstüler  lezyon. 
(Alpsoy, 2003) 
 

Klinikte en sık gözlenen deri belirtisi olup eritemli zeminde yerleşmiş follikülit veya 

akneye benzer steril püstüllerle karakterizedir. Papül halinde başlayan lezyonlar, 24-

48 saat içinde püstüle dönüşürler ve sıklıkla gövde, alt ekstremite ve yüz bölgesinde 

yerleşim gösterirler (Şekil 3). Bu tip lezyonların olguların % 65-96'sında bulunduğu 

bildirilmiştir (Zouboulis, 1999; Alpsoy ve ark., 1998a). Uluslararası Behçet Hastalığı 

Çalışma Grubu’nun folliküler lezyonları da  BH tanımının içine alması nedeniyle, bir 

çok olguda akne vulgarisden ayırım zorlukları göstermektedir. 



 10

Eritema Nodozum Benzeri Lezyonlar: 

 
Şekil 4.  Alt ekstremitelerde lokalize olan Eritema nodozum benzeri lezyonlar,(KNOTT, 2010). 

Kadınlarda daha sık gözlenen bu önemli deri belirtisinin, değişik çalışmalarda 

hastaların % 15-78’inde (kabaca 1/3’ünde) bulunduğu bildirilmiştir (Zouboulis, 

1999). Eritema nodozum benzeri lezyonlar, özellikle alt ekstremitelerde lokalize 

olurlar (Şekil 4). Subkutan yerleşimli olan bu lezyonlar ağrılıdır. Eritemli lezyonlar, 

lokal ısı artışı gösterir ve ortalama 2-3 hafta içerisinde, ülserleşmeksizin gerilerler. 

Özellikle koyu tenlilerde daha belirgin olmak üzere lezyonların yerlerinde 

pigmentasyon bırakarak ve bazen de skuamlanarak kaybolduğu gözlenir. Lezyonlar 

daha az sıklıkla kalça, yüz ve boyun lokalizasyonu gösterebilirler. Klinik olarak 

klasik eritema nodozumdan ayırt edilemezler. Ancak histolojik olarak klasik eritema 

nodozumdan farkı hastalığın diğer deri belirtilerinde olduğu gibi vaskülit ya da 

vasküler reaksiyon temel histopatolojik görünümü oluşturmasıdır (Kim ve Leboit, 

2000; Chun ve ark., 1989 ). 
 

Yüzeyel Tromboflebit:  

 

Şekil 5. Eritemli, hassas ve lineer bir dizilim gösteren subkutan nodüler lezyonlarla  karakterize 
yüzeyel tromboflebit (Alpsoy, 2003) 
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Behçet hastalığı’ ndaki vasküler tutulum oranı % 7.7-60 arasında değişir. En sık 

gözlenen venöz damar tutulum şekli ise yüzeyel tromboflebittir (% 47.3) (Alpsoy, 

2003). Sıklıkla eritema nodozum ile karıştırılır. Hastalarda eritemli, hassas ve lineer 

bir dizilim gösteren subkutan nodüler lezyonlar vardır (Şekil 5).Özellikle erkek 

hastalarda sık gözlenen bu tutulum şeklinde, tromboz ve takiben de skleroz 

gelişimine genel bir eğilim vardır. Ven sisteminin çok sayıda segmenti aynı anda 

tutulabilir ve bu nedenle de nodüllerin lokalizasyonu günler içerisinde değişiklikler 

gösterebilir (Kansu ve ark., 1972; Demircioğlu ve ark., 1989) 

 

Ekstragenital Ülserler: Deri tutulumunun bir diğer klinik görünümü olup hastaların 

% 3’ünde gözlendiği bildirilmiştir. Lezyon, klinik olarak hastalığın aftöz 

lezyonlarına benzer. Kenarları zımbayla delinmiş gibi keskin sınırlı ve ödemli, 

çevresi eritemli, tabanı sarı renkte, derin ülserlerdir. Tekrarlayıcı özellik gösteren 

ekstragenital ülserler genellikle sikatrisle sonlanır. Bacaklar, koltuk altları, meme, 

boyun, ayak parmak araları, inguinal bölge ve boyun gibi alanlara lokalize olabilirler 

(Krüger ve ark., 1997; Treudler ve ark.,1999). 

 

Diğer Deri Belirtileri: Sweet sendromu, pyoderma gangrenozum, eritema 

multiforme benzeri lezyonlar, palpabl purpurik lezyonlar, subungual infarktlar, 

hemorajik büller, furonkül ve abseler diğer deri belirtileri arasında yer almaktadır. 

Deri belirtilerinin çeşitliliği son yıllarda bildirilen yeni olgularla artmıştır. Pernio, 

poliarteritis benzeri deri belirtileri, ve akral yerleşimli papülonodüler lezyonlar 

bunlardan bazılarıdır. Daha çok, olgu bildirimleri şeklinde olan bu yeni belirtilerin 

gerçekten hastalığa özgün ya da rastlantısal olup olmadığı, bu konudaki yeni 

gözlemlerin sonucuna bağlıdır (Alpsoy, 2003).   

 

Histopatolojik bulgular, hastalığın patogenezinde immün komplekslerce 

yönlendirilen vaskülitin rol oynadığına işaret eder. Vasküler endotelyum temelde 

tutulan alandır ve lezyonların gelişiminde önemli rol oynar. Genellikle de OÜ, GÜ, 

PPL, eritema nodozum, Sweet sendromu, pyoderma gangrenozum benzeri lezyonlar 

ve deri paterji reaksiyonunun immün komplekslerce yönlendirilen, nötrofillerin 
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tetiklediği damar kökenli lezyonlar olduğuna inanılmaktadır (Lakhampal ve ark., 

1985; Jorizzo ve ark., 1984). 

 

1.1.1.2.Behçet Hastalığında Kas ve  İskelet Sistemi Tutulumu:  

 

Etyopatogenezi üzerine araştırmaların devam ettiği Behçet hastalığında hem doğal, 

hem de edinsel immün sistemin aktive olduğu, nötrofilik ve lenfo-histiositik 

inflamasyonun birlikte gözlendiği kompleks bir sistemik vaskülit olduğu kabul 

edilmektedir (Can ve Direskeneli, 2009). Ancak spondilartropati özelikleri de 

gösteren Behçet hastalığında artrit % 40-70 sıklığında görülür, çoğunlukla mono 

veya oligoartiküler, asimetrik ve büyük eklemleri tutan bir artrit şeklinde 

görülmektedir. En sık tutulan eklem dizdir. Genelde deformite ve erozyon 

bırakmadan iyileşir. Entezit, spondilit ve sakroileit, seyrek görülen diğer romatizmal 

kas-iskelet  sistemi belirtileridir. Behçet hastalığında artrit ya da artralji şeklinde 

eklem yakınmaları, her ne kadar Uluslararası Çalışma Grubu (UÇG) kriterleri içinde 

yer almasa da, hastaların yaklaşık yarısında görülen ana bulgudur (International 

Study Group, 1990). Prospektif çalışmalarda artritin sıklığı % 40-70 arasında 

değişmektedir. İlk semptom olarak % 9 oranında bulunur. Erkeklerde sıktır, 

genellikle monoartiküler (% 68) ya da oligoartiküler tutulum görülmekte ancak 

simetrik seyir de olabilmektedir (Yurdakul ve ark.,1983; Kim ve ark., 1997). Dizler 

en sık tutulan eklem olmakla birlikte el ve ayak bilekleri, kalça ve dirsek eklemleri 

de tutulur. Poliartrit daha çok periferik küçük eklemleri tutmaktadır. Genelde birkaç 

hafta içinde kendiliğinden iyileşir ve nadiren deformite ve radyolojik erozyona yol 

açar (Yurdakul ve ark.,1983). Erozif değişiklikler daha çok aksiyel eklem ve entezit 

bölgelerinde saptanır. El ve ayak küçük eklemlerinde erozyon saptanırsa romatoid 

artrittten (RA) ayırt edilmesi güçtür. Pseudo-gut, osteonekroz, popliteal kist rüptürü 

ve miyozit (lokal ya da generalize) diğer nadir kas- iskelet sistemi etkilenme 

şekilleridir (Canete ve ark.,2009). Entezit, spondilit ve sakroiliit sık olmayan diğer 

belirtidir. Artritli Behçet hastalarında akneiform lezyonlar daha sık olmaktadır. 
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1.1.1.3.Behçet Hastalığında Vasküler Tutulum: 

 

Behçet hastalığı’nda vasküler tutulum ağırlıkla “Vaskülopati” olarak seyreder. 

Damar duvarı tutulumu olmadan perivasküler mono-nükleer hücre infiltrasyonu, 

yaygın olarak birçok lokalizasyonda görülebilmektedir. İnflamasyon çoğunlukla 

küçük çaplı damarlarda gözükmekle beraber büyük çaplı damarlar da 1/4-1/3 

oranında etkilenmektedir (Zouboulis, 1999).  İlk vasküler olay sonrasında diğer 

vasküler olaylar için de risk artmaktadır. Vasküler tutulum kötü prognoz 

kriterlerindendir. Behçet hastalığı’nda görülen tromboz ve anevrizmalar, ateroskleroz 

ve diğer hastalıklardan farklı davranışa sahiptir. Arteriyel alanda görülen inflamatuar 

olay akut ve tahrib edicidir. Yüksek kanama ve rüptür riski bulunan  gerçek ve/veya 

yalancı anevrizma oluşumuna neden olur. Damar oklüzyonu ise emboli riski düşük 

trombus oluşumu sonrasında gelişir. Cerrahi ve invazif işlemler sonrası damar 

duvarında paterji fenomenine benzer şekilde anevrizma, pseudo-anevrizma ve pıhtı 

oluşumu da gözlenir. Büyük damar tutulumu BH’de sistemik semptomlara yol açan 

ve akut faz yanıtı yaratan ana nedenlerden biridir (Calamia ve ark., 2005). Behçet 

hastalığı’nda damar tutulumu etnik farklılıklar göstermektedir. Şimdiye kadar en 

fazla damar tutulumlu seri Cezayir’den (% 62), en az ise Japonya’dan (% 8) 

bildirilmiştir (Filali ve ark., 1999; Masuda ve ark.,1975). Aorta ve periferik arter 

tutulumu, pulmoner arter anevrizması ve venöz tutuluma göre daha ileri yaşta ortaya 

çıkmaktadır. Behçet hastalığı’nın  daha çok venöz damarları tutması ve ileri yaşla 

birlikte hastalık aktivitesinin genelde sönmesinin, aterosklerozün bu hasta grubunda 

RA (romatoid Artrit) gibi diğer inflamatuar hastalıklara göre daha az görülmesine 

neden olduğu öne sürülmüştür (Seyahi ve ark., 2008). Behçet hastalığı her iki cinsi 

eşit olarak etkilese de erkeklerde daha ağır seyretmekte ve mortalite daha yüksek 

görülmektedir. Üveite bağlı görme kaybı, DVT, periferik ve pulmoner anevrizmalar, 

erkeklerde daha fazladır. Kanayan pulmoner arter anevrizması ve santral sinir sistemi 

tutulumu BH’de mortalitenin en önemli nedenlerindendir. 

 

Venöz Oklüzyon: Hastalığın başlangıcından ortalama 7 yıl sonra derin ven 

trombozu gözlenmektedir (Calamia ve ark., 2005). Daha çok alt ekstremitede 

oluşmasına rağmen diğer venöz yapılarda da görülebilir. Geç dönemde kronik venöz 



 14

yetmezlik bulguları alt ekstremitelerde sıktır. Vena cava sendromlarının ülkemizde 

en yaygın nedenlerinden biri BH’dir. Tromboz, damarın kendisinde başlayabileceği 

gibi proksimal büyük damarlarda da başlayabilir. Yeterli kollateral gelişimi varsa 

hasta yıllarca kronik kaval oklüzyonu tolere edebilir. Mortalite yaygın tromboz, 

hemoptizi, diğer vasküler olaylar (nadiren pulmoner emboli) ya da tedavi 

komplikasyonları sonucunda olmaktadır. Oküler tutulumu olan bazı hastalarda 

fibrinojen düzeylerinin arttığı, bazı hastalarda ise doğal anti-koagülanlardan 

antitrombin 3, protein C ve S’nin eksik olduğu bildirilmiştir (Filali ve ark., 1999; 

Probst ve ark., 2004). Endotel hücrelerine karşı saptanan IgM yapısında antikorların 

endotel hücrelerinde ICAM-1 ekspresyonunu arttırdığı saptanmıştır (Direskeneli ve 

ark., 1995; Cho ve ark., 2000). Ayrıca hasta serumunda anti-lenfosit antikorlar da 

saptanmıştır. Vasküler tutulumda oksidatif streslerin de rolü olduğu düşünülmektedir 

(Chambers ve ark., 2001). Antifosfolipid antikorların Behçet trombozuyla ilişkisi 

gösterilememiştir (Calamia ve ark., 2005). Çoğu vaskülitik patolojide olduğu gibi 

vasküler yataktaki inflamatuar süreç, endotel fonksiyon bozukluğuna yol açarak 

tromboza katkıda bulunabilir. Behçet hastalığında doğal ve edinsel immün 

sistemlerin aktivasyonu sonucu pro-inflammatuar ve yardımcı T  hücresi tip 1 (Th 1 

tip) (IL-2, IFN γ) sitokin profili belirginleşmektedir (Vernon-Roberts ve ark., 1978; 

İlknur ve ark., 2006; Direskeneli, 2001; Evereklioğlu, 2005).  Bazı hastalarda ise 

immün kompleks depolanması izlenmiştir (Can Ve Direskeneli, 2009) 

 

Arteriyel Vaskülit: Arteriyel komplikasyonlar (% 1-7) venöz problemlere göre daha 

az görülür (Calamia ve ark., 2005). Bu komplikasyondan erkekler daha sık 

etkilenirler ve sigara önemli bir risk faktörüdür. Arteriyel lezyonlar çoğunlukla izole 

olarak bildirilse de multipl ve venöz trombozlarla birlikte olabilirler. Arteryel 

anevrizmalar, vasa vasorumlarda başlar. Aorta, anevrizmaların en sık görüldüğü 

yerdir. Akut aortit ve aort dilatasyonu, cerrahi müdahale gereken aort kapak 

disfonksiyonuna neden olabilir (Tsui, 2004).   

 

Pulmoner Arteriyel Vaskülit (PAV): Behçet hastalığı’nın hayatı tehdit edici ana 

komplikasyonlarındandır. Çoğunlukla erkek hastalarda görülmektedir. İnflamasyon 

primer olarak vasa-vasorumda yer alır. Damar duvarında nekroz olmasıyla gerçek 
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anevrizmalar gelişir; ayrılma ya da damar duvarında kanama sonucu yalancı 

anevrizma oluşur. 

 

1.1.1.4.Behçet Hastalığında Göz Tutulumu: 

 

Behçet hastalığında gözde yapılan histopatolojik çalışmalarda, bazı damar 

duvarlarında fibrinoid nekroz, hemorajik nekroz kümeleri ve monositik hücreler 

saptanmıştır. (George ve ark., 1997) Koroidde de lenfositlerin hakim olduğu orta 

derecede hücresel infiltrasyon izlenmiştir. Retina ve uveadaki hücrelerin çoğunun T 

hücreleri olduğu, ancak yer yer B hücre kümelerinin de bulunduğu bildirilmiştir. 

CD4/CD8 oranı 1.5 olarak saptanmıştır (Atmaca ve  Sönmez, 2003). 

 

Özellikle endotel hücrelerinde olmak üzere bol miktarda HLA-DR, HLA-DQ ve 

Adhezyon molekülleri (ICAM-1:hücreler arası yapışma molekülü-1, E-selektin: 

damar hücresi yapışma molekülü ve lenfosit işlev-bağımlı antijen 1a ve b) 

saptanmıştır. Göz tutulumu olan Behçetli olgularda Faktör V Leiden mutasyonu, 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuş, en yüksek oran da retinada 

tıkayıcı arter hastalığı olanlarda izlenmiştir. Yeni bulunan bir nöroendokrin hormon 

olan leptinin, endotel işlevini düzenleyici etkisi nedeniyle Behçet hastalarında 

anlamlı oranda yüksek bulunduğu  ve endotel tamirinde etkisi olabileceği 

belirtilmiştir (Evereklioğlu ve ark., 2002a). Behçetli olgularda aköz humördeki nitrik 

oksid miktarı, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek düzeyde bulunmuştur. 

Bununla birlikte, aktif evredeki Behçetli ve diğer üveitli olguların gözyaşındaki nitrit 

ve nitrat düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşük düzeyde saptanmıştır 

(Yılmaz ve ark., 2002; Mirza ve ark., 2001). Göz tutulumu olan Behçet hastalarında 

serum sialik asit düzeyleri ataklar sırasında ve arasında kontrol grubuna göre yüksek 

düzeyde bulunmuştur (Yağcı ve ark., 1990; Doğan ve ark.,1992). Ayrıca, Behçet 

hastalığının aktif döneminde, kandaki retina otoantijenine (S antijeni) yanıt veren 

lenfositlerde artış saptanmıştır. (De Smet ve  Dayan, 2000).  Retinal-S antijeni, 

protein yapıda olup üveit ile ilgili en güçlü otoantijendir. İnsanda immünopatojenik 

olduğu bulunmuştur ve belirli üveit formlarına neden olmaktadır. Bu otoantijen 

deneysel otoimmün üveite neden olabilen immünolojik olarak ayrıcalıklı bir retinal 
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antijendir ve oküler inflamatuar hastalık için hedef olduğu düşünülmektedir. Bu 

proteine karşı immün yanıtın sadece üveite bağlı doku hasarından sonra ortaya çıktığı 

gösterilmiştir. BH ve benzeri birçok üveitte S antijenine karşı T hücre yanıtı vardır 

(Evereklioğlu, 2005 ; Pay, 2005; Direskeneli, 2001).  Behçet Hastalığında göz 

tutulumu, genellikle oral ve genital afttan 3-4 yıl sonra başlar. Göz tutulumu çeşitli 

çalışmalarda % 23-96 oranında bildirilmiştir (Mamo, 1970). Arka segment tutulumu 

ise, Behçet'li olguların % 50-93'ünde görülür (Michelson ve Friedlaender, 1990; 

Atmaca, 1989).  Göz tutulumu olguların % 87-90.4'ünde iki taraflıdır (Atmaca ve 

ark., 1996; Özdal ve ark., 2002b). Behçet hastalığının en sık karşılaşılan göz bulgusu 

iki taraflı, tekrarlayıcı, granülomatöz olmayan iridosiklittir.  

 

Hastalığın özgün tanımında da yer aldığı gibi iridosiklite hipopiyon eşlik edebilir. En 

sık ön üveit görülmekle birlikte, hastalığın karakterisik bulgusu nekrotizan retina 

vaskülitidir. Behçet hastalığında, nadir de olsa koroid neovaskülarizasyonu ve 

diskiform skar gelişebilir (Michelson  ve ark., 1980). Behçet hastalığında santral 

retina arter tıkanıklığı ve retina yırtığı da bildirilmiştir (Özdal, 2002a; Akova, 1999). 

Behçetli bir olguda tekrarlayıcı papillit ve vitritis atakları sonucunda miyelinli retina 

sinir liflerinde demiyelinizasyon gelişen bir olgu bildirilmiş ve bu bulgunun merkezi 

sinir sisteminin tutulumunun habercisi olabileceği belirtilmiştir (Chavis ve Tabbara, 

1998). Behçet hastalığı esas olarak retinayı tutmakla birlikte, koroidi de etkileyebilir. 

Göz bulgularının başlamasıyla görme kaybı arasındaki sürenin ortalama 3.36 yıl 

olduğu bildirilmiştir (Mamo, 1970).  Hastalık, erkeklerde ve gençlerde daha ağır 

seyretmektedir. Göz tutulumunun geç ortaya çıktığı olgularda görme prognozunun 

daha iyi olduğu bildirilmişdir (Yazıcı ve ark., 1996). Göz tutulumu klinik evrelere 

göre incelendiğinde, şüpheli ve olası Behçet gruplarında her iki cins arasında fark 

saptanmazken, inkomplet Behçet'li erkek olgularda kadınlara göre anlamlı olarak 

fazla bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada HLA B51 pozitifliği, görme keskinliği 

0.1'in altında olan olguların % 56.8'inde, 0.1 ve üzerinde olan olguların ise % 

20.6'sında saptanmıştır. İki taraflı tutulumu olan olgularda (% 62) HLA B*51 

pozitifliği, tek taraflı olgulara (% 38) göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur.Ancak atak sıklığı ile HLA B*51 arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır (Tezel ve Tezel, 1993). 
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1.1.1.5.Behçet Hastalığında Nörolojik Tutulum: 

 

Behçet hastalığında nörolojik tutulum iyi tanımlanmıştır ve prevalansı % 2.2 ile % 50 

olduğu bildirilmektedir (Serdaroğlu, 1998). Nörolojik tutulum olarak sıklıkla beyin 

sapı veya kortikospinal yol sendromları, çoğunlukla venöz sinus trombosu veya 

aseptik menenjite bağlı olarak gelişen artmış kafa içi basıncı, davranışsal bozukluklar 

veya izole baş ağrısı tanımlanmıştır (Siva, 2001).Nörolojik etkilenme sıklığı 

erkeklerde kadınların en az iki katıdır (Serdaroğlu, 1998). Daha seyrek olarak rüptüre 

anevrizma sonucu gelişen intraserebral kanama, periferal nöropati, izole optik nörit 

ve parkinsonian sendrom BH’ın nörolojik tutulum bulgularıdır (Siva, 2001). Behçet 

Hastalığında Santral Sinir Sistemi (SSS) tutuluşunun sıklığı Türkiye’de % 5.3-7.6, 

İsrail’de % 29, Tunus’da % 21 ve Lübnan’da % 14 olarak bildirilmiştir (Serdaroğlu, 

1998). Behçet Hastalığında spinal kord etkilenmesi enderdir. Behçet Hastalığında 

serebral beyaz cevherin etkilenmesi olguların % 55’inde gösterilmiştir. Beyin sapı ve 

kapsula internada piramidal yolun sık tutulumu gri cevherden ziyade beyaz cevherin 

tutulumunu yansıtır (Talı ve ark.,1997). Nörobehçet sendromunda beyin omurilik 

sıvısı normal veya patolojik olabilir. Aseptik menenjit, Nöro-Behçet Sendromu’nda 

ender de olsa görülen bir tablodur (Özışık, 2005). Omurgalılarda beyin, lens, çizgili 

kas ve böbrek gibi çeşitli dokulardan salgılanan ab-kristalin küçük moleküllü  bir 

stres proteinidir. Yapılan çalışmalarda Nörolojik tutulumu olan Behçet hastalarında, 

vasküler hastalıktan çok parankimal tutulumu gösteren ab-kristaline  karşı  serum  ve 

serebrospinal sıvıda IgG antikor cevaplarında artış gösterilmiştir. (Evereklioğlu, C., 

2005; Pay, S., 2005; Direskeneli, H., 2001) 

 

1.1.1.6.Behçet Hastalığında Gastrointestinal Tutulum: 

 

Behçet Hastalığı’nda gastrointestinal sistem (GIS) tutulumu da diğer sistem 

tutulumlarında görülen etnik farklılıklar gösterir. Türkiye’den % 5, İran’dan % 9, 

Japonya’dan % 25 oranında sindirim sistemi tutulumu bildirilmiştir (Shimizu ve ark., 

1979; Dilsen ve ark., 1979). İnce barsak  tutulumu daha sıktır. Olgular karın ağrısı, 

perforasyon, melena gibi klinik tablolarla başvurabilirler. Mukozal ülserler ileoçekal 

bölgede en sık görülmesine rağmen ağızdan anüse kadar gastrointestinal sistemin 
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herhangi bir yerinde görülebilir, yüzeysel veya derin olabilirler (Yurdakul ve ark., 

1996). Bu ülserlerden spontan perforasyonlar bildirilmiştir. Karın ağrısı, ishal, 

özofajite sekonder pirozis, peri anal fistül belirtileri görülebilir. Gastrointestinal 

tutulum, barsak duvarının küçük damarlarında çok sıklıkla da venlerinde vaskülit 

oluşumu nedeniyle gelişir (Örmeci, 2009). En sık tutulum yeri terminal ileum ve 

çekumdur (Shimizu ve ark., 1979). Özofagus ve daha nadiren mide de tutulabilir. 

Ülserlerin varlığı, intestinal tutulumun radyolojik ve patolojik işaretidir. İki tip ülser 

meydana gelir; lokalize ve diffüz tip ülserler. Lokalize ülserler, İleoçekal bölgede sık 

görülür ve derindirler. Sıklıkla serozal yüzeye penetre olup perfore olurlar. Buna 

karşılık diffüz ülserler sıklıkla kolonda görülürler. Zımba ile delinmiş gibi ayrı ayrı 

çok sayıda ülserlerdir. Daha küçük çaplı olan bu ülserler yüzeysel ülserlerdir ve 

Crohn hastalığının  ülserine benzerler. Buna karşılık BH’ye bağlı olan ülserlerde 

Crohn  hastalığının ülserindekilere oranla daha az inflamasyon mevcuttur 

(Naganuma ve ark., 2000). 

 

Özofagus Tutulumu: Behçet Hastalığında özofagus tutulumu seyrektir ve sıklıkla 

erkek hastalarda görülür. Yapılan bir araştırmada 842 Behçet hastasından 129’unda 

üst gastrointestinal semptomların bulunduğu saptanmıştır. Hastaların 6’sında (% 4,7) 

özofagus tutulumunun bulunduğu, bu olguların da medikal tedaviye iyi cevap verdiği 

ve ciddi komplikasyonların bulunmadığı bildirilmiştir (Dilsen ve ark., 1979). 

Özofagus tutulumu; substernal ağrı, disfaji ve nadiren hematemeze yol açar. 

Özofagusun orta kısmı en sık tutulan yeridir. Özofagus tutulumunda erozyonlar, 

aftöz, lineer veya perfore edici ülserler, yaygın özofajit, özofagus varisleri ve ciddi 

stenoz gibi değişik tipte lezyonlar  mevcuttur (Lee ve ark., 1997a). Sonuç olarak, 

intestinal BH’de görülen tipik ileokolonik ülserlerin aksine özofagus tutulumunda 

spesifik bir tip yoktur. Histolojik muayenede ülseratif lezyonlarda lenfositik veya 

nötrofilik infiltrasyon görülür. Vaskülit bulgusu nadiren bulunur. Olguların 

yarısından çoğunda özofagus tutulumu başlıca jejunal ve ileokolik ülserler gibi diğer 

gastrointestinal belirtilere eşlik eder. Behçet hastalığı steroid veya diğer 

immünosupressif ilaçlarla tedavi edildiği için tek tek özofagus ülserlerinin en olası 

nedeni olarak Herpes özofajitinden şüphe edilmeli ve viral özofajitlerin ayırıcı tanısı 

için endoskopik fırça sitolojisi, biyopsi ve kültürü yapılmalıdır.  
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Mide Tutulumu: Behçet Hastalığın’da mide tutulumu oldukça nadirdir. Sıklıkla 

aftöz ülserler şeklinde görülür. Ülserlerin lokalizasyonu sıklıkla antrumdur. Mide 

tutulumu karın ağrısı ve gastrointestinal sistem kanaması ile kendini gösterebilir  

(Akyıldız ve ark., 2009). 

 

İnce Barsak Tutulumu: Araştırmalar hastalığın ince barsaktaki en sık tutulum 

yerinin terminal ileum olduğunu bildirmektedir (Kaklamani ve ark., 2001). Baryumlu 

kolon grafisinde karakteristik radyolojik bulgular; tek veya çok sayıda ayrı ayrı 

ülserler ile birlikte çevre mukozal pililerde kalınlaşmadır. Bu ülserler mide ve 

duodenumdaki ülserlere benzerdir. Ancak ülserler küçük olduğu zaman ya da teknik 

olarak çift kontrast grafiler kötü olduğu zaman fark edilmez ve sadece mukozal 

pililerde kalınlaşmalar, kontür deformitesi, luminal daralma gibi spesifik olmayan  

bulgular fark edilir. Bazen ince barsak malabsorbsiyonunun spesifik olmayan örneği 

görülebilir (Akyıldız ve ark., 2009). 

 

İleoçekal Bölge ve Çekum Tutulumu: Rektum dahil kolonun herhangi bir bölümü 

hastalığa katılabilir. Behçet Hastalığı’nın sık görülen intestinal tutulum yeri ileoçekal 

bölge veya proksimal assendan kolondur. Rektal tutulum seyrektir. Behçet 

Hastalığın’da görülen derin penetre edici ülserler, ülseratif kolitte görülenlerden 

farklıdır. Ülseratif kolitte görülen ülserler anüsden proksimale doğru uzanan ve 

sadece mukoza ile submukozu etkileyen, arada normal mukoza barındırmayan 

lezyonlar şeklindedir. Buna karşılık Behçet Hastalığı ve Crohn Hastalığı arasında 

benzerlikler belirgindir. Her iki hastalık da tek tek ülserler ve normal barsak 

mukozası alanlarının  varlığı ile kendisini gösterir. Ancak bazı patolojik özellikler bu 

iki antiteyi ayırmaya yardım eder. Daha geniş ve daha derin ülserler, granüloma 

oluşumunun az oluşu, barsak perforasyonunun sık görülmesi BH lehinedir (Kasahara 

ve ark., 1981) 

 

1.1.2. Epidemiyoloji: 

 

Behçet hastalığı (BH), ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir gösteren ve etyolojisi 

tam olarak bilinmeyen sistemik bir vaskülittir (Alpsoy, 2009).  Hastalığın 
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gelişiminde bugün için üzerinde en çok durulan hipotez; viral, bakteriyel vb. gibi 

çevresel bir antijenle ve/veya ısı şok proteinleri (IŞP) gibi antijenlerle tetiklenen ve 

genetik olarak hastalığa yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkan kontrolsuz bir 

immün yanıt olduğu yönündedir (Akman  ve ark., 2006). Tüm dünyada ve hemen 

hemen her ırkta görülebilen BH, başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere Orta Asya ve 

Uzak Doğu ülkelerinde de oldukça  sık görülmektedir (Önder ve Gürer, 2007; 

Doğanaşargil ve  Keser, 1999).  Hastalık bu dağılım özelliği nedeniyle “İpek Yolu 

Hastalığı” olarak da adlandırılmaktadır (James, 1986). Behçet hastalığı  genellikle  

ikinci  ve  üçüncü  dekattaki  genç erişkinleri etkilemektedir. Hastalığın ortalama 

başlangıç yaşı ile ilgili çalışmalar ortalama 28 yaş civarında genç erişkinlerde 

görüldüğünü göstermektedir (Altenburg ve ark., 2006) Çocukluk yaş grubundaki 

klinik bulgular erişkin yaş grubu ile benzer özellikler taşımakla birlikte bunlarda 

ciddi organ tutulumları daha fazla olabilir. Karın ağrısı ile gelen olgular, Ailevi 

Akdeniz Ateşi hastalığı olarak yanlış değerlendirilebilir. Çocukluk yaş grubunda ve 

juvenil başlangıçlı olgularda genetik faktörler mutlaka sorgulanmalıdır. Hastalığın 

daha çok genç erişkinlerde özellikle 20-40 yaşta görüldüğü bildirilmekle birlikte geç 

başlangıçlı olgular bulunabilir. Türk hastalarda ortalama başlangıç yaşı 23,3 iken 

Almanya’da 26, Japonya’da ise 35,7 olarak bildirilmektedir (Altenburg ve ark., 

2006). Kadın erkek dağılımı ile ilgili sonuçlar değişkendir. Akdeniz ülkelerinde 

erkek olguların daha sık olduğu bildirilmekle birlikte, kadın erkek oranı aynı olan 

bildiriler de bulunmaktadır. Erkek olgularda püstüler lezyonlar, oküler bulgular, 

vasküler lezyonlar daha alevli seyrederken; kadın olgularda genital ülser ve eritema 

nodosum daha sık gözlenmektedir (Davatchi ve ark., 2003; Bang ve ark., 2003). 

Dünyada en sık Ülkemizde görülen Behçet hastalığı ile ilgili epidemiyolojik 

çalışmalar az sayıdadır. BH prevalansının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. 

Ülkemizdeki araştırma sonuçları Behçet hastalığı prevelansının 10 000’de 8 

olduğunu göstermektedir. Diğer endemik bölgelerle kıyaslandığında Türkiye 8-37/10 

000 prevelansa sahiptir. Hastalığın sıklığı İran’da 1,67/10 000, Irak’da 1,7/10 000, S. 

Arabistan’da 2/10 000, Çin’de 1,4/10 000, Japonya’da ise 2,2/10000 oranında 

bildirilmektedir (Altenburg ve ark., 2006; Papoutsis ve ark., 2006). Ayrıca siyah ırk 

populasyonunda bu hastalık görülmemektedir. 
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1.1.3. Behçet hastalığının immünolojisi: 

 

Behçet hastalığı tekrarlayan sistemik inflamatuar bir hastalıktır, dört ana semptomla 

karakterizedir. Bunlar oral aft, genital ülser, oküler lezyonlar, deri lezyonlarıdır. 

Vasküler sistem, merkezi sinir sistemi, gastrointestinalsistem, akciğerler, böbrekler 

ve eklemlerdeki dokularda meydana gelen inflamasyonlar söz konusudur. Behçet 

Hastalığının nedeni ve patogenezi henüz kesin olmamakla birlikte hastalığın ilk 

belirtilerini bazı çevresel faktörlerin ve genetik özelliğin tetiklediğine inanılmaktadır. 

Behçet hastalığının bir oto-immün hastalık olup-olmadığı henüz açık değildir. 

Hastalığın ortalama görülme yaşı insan ömrünün ilk 3. dekatı olarak 

düşünülmektedir. Çocuklarda nadir görülmekte ama neonatal dönemde rapor edilmiş 

birkaç vaka bulunmaktadır. Birkaç aktif Behçet hastası olgusunda ana mikroskobik 

bulgu immün aracılıklı tıkayıcı vaskülitler olduğu görülmüştür. Hücresel seviyede ise 

CD4+ T hücreleri perivasküler inflamasyon sızıntısından elde edilen doku sıvısında 

bulunmuştur ve Th1 hücreleri IL-2, IFN-gamma ve TNF beta gibi sitokinlerin 

üretimini stimüle ettiği rapor edilmiştir. Ayrıca nötrofil hiperaktivitesi örneğin; 

kemotaksinin artması, aktif oksijenin fazlasıyla üretilmesi  ve endotel sitotoksitesinin 

arttırılması Behçet hastalığının patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Son 

çalışmalarda özellikle γδ T hücrelerinin periferik  kanda ve etkilenen dokularda daha 

fazla gözlenmesi Behçet hastalığında rol oynayabildikleri düşüncesini ortaya 

çıkarmaktadır. Ayıca Behçet hastalığında 60 kD’luk Isı Şok Protein peptidleri ile 65 

kD’luk Mikobakterium Tüberkülozis Isı Şok Protein peptidlerinin benzerliği γδ T 

hücre proliferasyonuna neden olmaktadır. T hücreleri gibi NK (Naturel Killer) 

hücrelerinin de Behçet hastalığında rol oynadığı bilinmektedir. Son yıllarda özellikle 

moleküler biyolojideki gelişmeler sonucunda, immün sistem elemanlarının yapı ve 

görevleri hakkında elde edilen yeni bilgiler, immün sistemin hastalığın başlangıcında 

ve seyrinde önemli bir rol üstlendiğine işaret etmektedir. Behçet hastalığında 

inflamasyonda önemli görevler üstlenen sitokinlerin düzeyi özellikle hastalığın aktif 

döneminde artmış olduğu yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Önceki çalışmalar, 

değişik hücrelerden kaynaklanan IFN-γ, TNF-α, TNFR75, IL-1, IL-2, sIL-2R, IL-6, 

IL-8, IL-12 ve IL-18 gibi sitokinler, sitokin reseptörleri ve kemokinlerin Behçet 

hastalarının serum ve/veya plazmasın’da arttığını göstermiştir. Ayrıca Behçet 
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hastaların serumlarının, periferik kan makrofajlarının proinflamatuar aktivasyonuna 

neden olduğu da bildirilmiştir (Hamzaoui ve ark., 1990; Hamzaoui ve ark., 2002). 

Sonuç olarak hastalığın inflamatuvar ataklarında immün sistemin çok sayıda elemanı 

görev almaktadır. Behçet hastalığı’nın deri ve mukoza belirtileri başta olmak üzere 

tüm lezyonlarında erken dönemde artmış bir nötrofil infiltrasyonu saptanır. 

Lökositlerde adezyon molekülleri olan L-Selectin, MAC-1 ve CD44’ün gösterimi 

artar; bu olay da hücrelerin kemotaksis ve adezyonunda rol oynar. Nötrofillerin 

yüzeylerinde endotel hücresine adezyonunda rol oynayan CD11a/CD18, endotel 

hücre yüzeyinde ise ICAM-1 artmış oranda ifade edilmektedir (Akman ve Alpsoy, 

2009). Behçet hastalarının serumlarında myeloperoksidaz ve superoksit gibi aktive 

nötrofillerden salınan faktörler ve TNF-α, IL-1β ve IL-8 gibi çeşitli nötrofilleri 

uyaran sitokinlerin arttığı saptanmıştır (Takeno ve ark., 1995). Bulgular, nötrofillerde 

artmış süperoksid üretiminin HLA-B51 varlığında ortaya çıktığına işaret etmektedir. 

Kontrollü bir çalışmada, Behçet hastalarında aktif lenfositlerin, nötrofilleri daha 

güçlü bir şekilde uyardığı, nötrofil kemotaksisinin daha yoğun olduğu bulunmuştur 

(Akman ve Alpsoy, 2009). Sonuç olarak, tüm bu bulgular BH’de nötrofillerin aktif 

olduğu ve bunun doku hasarına yol açtığı veya katkıda bulunduğuna işaret 

etmektedir. Hastalıktaki nötrofil aktivitesinin genetik etkilerden mi yoksa infeksiyoz 

ajanlarla sürekli aktivasyondan mı kaynaklandığı ise açık değildir. Bu iki faktörün 

bir arada işliyor olması da olasıdır. T lenfositlerince salgılanan sitokinlerin BH’nin 

gelişiminde ve hastalığın aktivasyonunda önemli olduğuna inanılır. Çoğunlukla 

yardımcı T  hücresi tip 1 (Th1) tipindeki inflamasyona yol açan sitokinlerin aşırı 

ifadesinin genetik yatkınlıkla birlikte, artmış inflamatuar reaksiyondan sorumlu 

olduğu düşünülmektedir (Hirohata ve ark., 1992). Streptokokkal antijenler ve 

lipopolisakkaritle uyarılma sonucunda IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, interferon-γ ve TNF-α 

başta olmak üzere özellikle inflamasyonun gelişiminde önemli olan sitokinler 

artmaktadır. E. coli kökenli antijenlerin de benzer bir yanıta neden olduğu saptanmış 

ve T hücrelerinin çok sayıda bakteriyel antijene karşı artmış bir hipersensitivite 

gösterdiği düşünülmektedir. Isı Şok Proteini 60 kökenli peptid 336-351’e karşı, 

periferik kan mononükleer hücrelerinden Th1 sitokinlerinden olan  IFN-γ, TNF-α ve 

IL-12 yapımında artış olduğu saptanmaktadır (Akman ve Alpsoy, 2009). Tirozin 

kinaz Tec ailesinin bir üyesi olan Txk’nin Behçet hastalarında gösterimi artmış 
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olarak bulunmuştur. Tirozin kinaz özgün bir Th 1 hücre transkripsiyon faktörü olup 

Th1/Th0 hücrelerinde ifade edilir ve özellikle IFN-γ gen gösterimini düzenler. 

Behçet hastalarının periferik kan mononükleer hücrelerinde saptanmış olan artmış T-

bet (Th1’e özgün T-box transkripsiyon faktörü) gösterimi, BH’de Th1 hücrelerinin 

rolünü desteklemektedir. T hücreleri taşıdıkları reseptörlere göre α-β ve γ-δ olarak 

ayrılır. Behçet hastalarında γδ T hücrelerinin oranı tutulan dokularda artmaktadır. 

Ayrıca bilinen Th1 ve Th2 hücrelerine ek olarak, çoğunlukla IL-17 üreten Th17 

hücre alt grubu tanımlanmıştır. Proinflamatuar bir sitokin olan IL-17, monositlerden, 

stromal, epitel ve endotel hücrelerinden TNF, IL-1, IL-6, IL-8 ve CXC ligand 1’in 

üretilmesini yönetir. Böylece üretilen bu proinflamatuar sitokinler inflamasyonun  

olduğu alana nötrofillerin hızla gelmesini sağlar. Yakın tarihli bir çalışma Th17 

hücrelerinin ve ürettikleri IL-17’nin Behçet hastalarında ve özellikle de aktif 

üveitlilerde artmış inflamasyondan sorumlu olduğunu göstermektedir (Sayın ve ark., 

2009). BH’nin özelliklerinden olan artmış nötrofil aktivitesi ve etkilenen bölgelerde 

nötrofil birikimi, yüksek IL-17 yanıtıyla ilişkili olabilir. IL-17 düzeyi ve IL23-Th17 

yolağını durdurma veya azaltmaya yönelik tedavilerin klinik etkisinin araştırılması 

biyolojik önemini açıklığa kavuşturabilir. Yapılan çalışmalar mikrobiyal Isı Şok 

Proteinlerinin T hücre proliferasyonunu γδ reseptörleri üzerinden sağladığını 

göstermektedir (Hasan ve ark., 1996). Behçet hastalarında bu γδ tipte reseptör taşıyan 

T hücrelerinin mitokondiriyel insan IŞP’ye ait homolog peptitlere de reaksiyon 

verdiği gözlenmiştir. Ayrıca, bu durumun BH’ye spesifik olduğu da gösterilmiştir. 

Söz konusu γδ T hücrelerinin sitokin üretimi dışında T hücrelerini kontrol etme, 

öldürücü hücre olarak görev alma ve epitel hücre çoğalmasını etkileme özellikleri 

taşıdığı düşünülmektedir. Isı Şok Proteinlerine karşı T hücre proliferasyon yanıtının 

BH için tanısal bir test olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir (Akman ve 

Alpsoy, 2009). Hastalığın seyrinde inflamasyonda görev alan sitokinlerin salınımı ve 

inflamasyonun kronik seyri göz önüne alındığında monositlerin hastalıkta aktif bir 

görev üstlendiği düşünülebilir. Spontan olarak TNF-α, IL-6, ve IL-8’in hastaların 

monositleri tarafından aşırı üretilmesi hastalığın aktivitesi ile direkt olarak ilişkili 

gibi görünmektedir (Akman ve Alpsoy, 2009). Değişik in vitro çalışmalarda 

monositlerin hastalığın seyrinde aktif bir rol oynadığı ve CD14 ekspresyonunun ve 

25F9 ve G16/1 antijenlerinin arttığı gösterilmiştir  (Şahin ve ark., 1996). Yine 
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monositlerden TNF-α, IL-6 ve IL-8 salınımının arttığı saptanmıştır. Makrofajların 

hastalıktaki rolü ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu konuda yapılan in vitro bir 

çalışma, hastalığın etyopatogenezinde makrofajların aktif olarak görev aldığına işaret 

etmektedir. Behçet hastalığın’da endotel hücre hasarının ve patolojik aktivasyonunun 

söz konusu olduğu gösterilmiştir. Hastalığın aktif dönemlerinde Behçet hastalarının 

lenfositlerinin endotel hücre kültürleriyle etkileşim gösterdiği saptanmıştır. Behçet 

hastalığı’nın diğer sistemik vaskülitlerden bir diğer önemli farkı da artmış bir 

tromboz eğilimi ile birliktelik göstermesidir. Behçet hastalığı hayatı tehdit eden 

komplikasyonlara yol açabilen, yaygın, tıkayıcı tipte bir vaskülitle kendini 

gösterebilir. Damarsal lezyonlardaki tıkayıcı karakterin, hiperkoagülabilite ve 

protrombotik durumun işareti olduğu söylenmektedir. Hastalığın seyrinde gözlenen 

immün kökenli inflamasyon sonucunda gelişen endotel hücre aktivasyonu ve/veya 

hasarı, tromboza olan eğilimden sorumlu tutulmaktadır. Doğuştan immün sistemin 

önemli yapı taşları olan ve doğal  ve edinsel immün yanıtın arasındaki 

koordinasyonda görev alan “Toll like” reseptörler ve antimikrobiyal peptidler, serum 

mannoz bağlayan lektinin de etyolojide sorumlu patojenlere karşı immün yanıtta rol 

oynadığı düşünülen moleküllerdir (Bacanlı ve ark., 2006; Direskeneli ve ark., 2003; 

Mumcu ve ark., 2009). Son yıllarda bu moleküllerin lezyonlu alandaki ekspresyonu, 

granülositlerin antijenik uyarım sonucu ekspresyonu ve bu moleküllerdeki genetik 

çeşitlilikle ilgili yeni araştırmalar devam etmektedir. Behçet hastalığı bir çok yönü ile 

otoimmün bir hastalık olarak değerlendirilebilir. Hastaların bir bölümünde damar 

duvarında depolanan immün komplekslerin yanısıra dolaşan antikorların saptanması 

bu teorinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Isı Şok Proteinleri, otoantijenler 

içerisinde belkide en önemlisi olup, yoğun olarak araştırılmıştır. Son yıllarda Behçet 

hastalığı’nda alfa tropomyozin, alfa-enolaz, kinektin, gibi çok  sayıda otoantijene 

karşı gelişen antikor yanıtı saptanmıştır (Mahesh ve ark., 2005;  Lee ve ark., 2003; 

Lu ve ark., 2005). Hastalığın otoimmün kökenli olduğuna ilişkin bir diğer önemli 

kanıt ise azatioprin ve siklosporin gibi immünsüpresif ilaçların bu hastalıkta başarı 

ile kullanılıyor olmasıdır. Diğer yandan diğer otoimmun hastalıklarla birliktelik 

göstermemesi, bu grup hastalıklarla birliktelik gösteren HLA haplotiplerinin (HLA-

A1, B8, DR3) sık rastlanmaması, kadın sıklığının olmaması ve ANA gibi sık görülen 

otoantikorların bulunmaması nedeniyle otoimmun bir hastalık olarak 
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tanımlanamayacağı da ileri sürülmüştür. Son yıllarda hastalığın otoinflamatuar 

hastalıklar grubunda yer alması gerektiği ileri sürülmüştür. Görünür bir neden 

olmadan özellikle doğal immünitenin (nötrofiller vb.) rol aldığı, tekrarlayan 

inflamasyon atakları ve belirgin bir otoimmün patolojinin yokluğu ile karakterize 

otoinflamatuar hastalıklar grubunda çok sayıda hastalık bulunmaktadır. Bunlardan 

ülkemizde en iyi bilineni ise Ailevi Akdeniz Ateşidir. Behçet hastalığı hem 

otoimmün, hem de otoinflamatuar hastalıklarla benzerlikler taşımaktadır (Akman ve 

Alpsoy, 2009). 
 

1.1.3.1.Isı Şoku Proteinleri ve γ-δ T lenfositler:  

 

Stres  proteinleri  olarak  da  adlandırılan  ısı  şoku proteinleri  (IŞP),  tüm  

prokaryotik  ve  ökaryotik hücrelerde bulunan ve infeksiyon, travma, ısı gibi çevresel 

faktörler tarafından indüklenebilen stresle ilişkili immünreaktif proteinlerdir. Yüksek 

sıcaklık, soğuk ve oksijen yetersizliği gibi çeşitli çevresel stres faktörleri altında, 

hücrede bu proteinlerin sentezi artar. Molekül ağırlıkları 15-kDA ile 110-kDA 

arasında değişen bu proteinler normal koşullar altında hücrelerde bulunurlar. Isı şok 

proteinleri hücrenin strese karşı direncini güçlendiren proteinlerdir. İnsanlar, bitkiler 

ve bakteriler benzer ısı şok protein yapısına sahiptirler. Hücre dışındaki IŞP’lerinin 

hastalık veya enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini uyarmak için çok güçlü 

indükleyici etkileri vardır. Isı Şok Proteinlerinin normal görevleri hücre içerisinde 

(proteinlerin katlanmasına yardım ederek ve proteinlerin hazırlanmasını 

düzenleyerek) her proteinin bağlayıcı olmasını sağlamaktadır. Bu proteinler hücresel 

şaperonlar gibi fonksiyon görürler, protein sentezinde ve taşınmasında rol oynarlar. 

Isı şok proteinleri molekül ağırlıkları, yapıları ve fonksiyonlarına göre 5 sınıfa 

ayrılırlar. Bunlar HSP 100, HSP 90, HSP 70, HSP 60 ve küçük ısı şok proteinleridir. 

(Aşkar ve ark., 2007)  

 

Isı Şok Proteinleri, BH’nin  patogenezinde  suçlanan  streptokok  ve mikobakteriler  

gibi  mikroorganizmalar  ile  ortak antijenik epitoplara sahiptirler. BH’nin 

etiyopatogenezinde suçlanan bazı streptokokların 65-kDa IŞP içerdiğinin 

belirlenmesi, Behçet hastalarının serumlarında mikrobiyal 65-kDa IŞP’ye karşı IgG 

ve IgA tipi antikorların gösterilmesi ve mikrobiyal 65-kDa IŞP ile insan 



 26

mitokondriyal 60-kDa IŞP arasında çapraz reaksiyonun saptanması, IŞP’lerin BH’nin 

patogenezinde rol oynayabileceğine işaret etmektedir (Boyvat, 2004; Lehner, 1999). 

Mikrobiyal 65-kDa IŞP ile insan mitokondriyal 60-kDa IŞP arasındaki büyük yapısal 

benzerlikten dolayı bakteriyel IŞP’ye cevap veren T hücrelerinin  çapraz  reaktivite 

mekanizmaları  ile otoreaktif T hücrelerini stimüle ettiği düşünülmektedir 

(Evereklioğlu, 2005; Boyvat, 2004; Direskeneli, 2001). Bu gözlemler stresin, 

mukozal defansın kırılmasında ve anti-IŞP  reaktivitesinde  önemli olabileceği  

şeklinde  yorumlanmaktadır. Günümüzde bu bulgular doğrultusunda mikrobiyal ve 

insan IŞP’leri arasındaki çapraz reaksiyonun, infeksiyon ile otoimmünite arasındaki 

bağlantıyı sağladığı düşünülmektedir (Doğanaşargil ve Keser, 2005; Pay, 2005; 

Zouboulis, 2003). 

 

1.1.3.2.Behçet Hastalığında Hücresel İmmün Sistem: 

 

Behçet hastalığı’nda hem periferik kanda hem de doku örneklerinde T hücre 

aktivasyonu gözlenmektedir. HLA-B51’in bağladığı antijeni yalnızca sitotoksik T 

hücrelerine sunabilmesi, BH’de γ-δ T hücrelerinin artması, Th1 sitokin sunumunun 

hastalık aktivitesi ile ilişkili olması, ayrıca T hücrelerinin çeşitli viral ve bakteriyel 

antijenlere aşırı duyarlı olması, paterji reaksiyonunun geç döneminde T hücresinden 

zengin infiltrasyon izlenmesi ve Siklosporin-A gibi T lenfosit fonksiyonlarını 

baskılayan ilaçların BH üveitinde etkili olması BH’nin patogenezinde T lenfositine 

bağlı immün yanıtın önemli olduğunu göstermektedir. Behçet hastalığı’ndaki immün 

cevapta Th1 ile Th2 lenfosit komponentleri  arasındaki  dengesizlik  ile  birlikte 

çeşitli sitokin profilleri ve lenfosit populasyonlarında artış  gösterilmiş  ve  aktif  

hastalıkta  T  hücre dengesizliğinin Th1 lenfosit cevabı yönünde olduğuna işaret 

edilmiştir (Evereklioğlu, 2005; Zierhut ve Mizuki; Hamzaoui ve ark., 2002). BH  ile  

ilgili  yapılan  çalışmalarda  antijen  sunan hücrelerin (APC) de patogenezde yer 

alabileceğini göstermiştir.  

 

IL-12, antijen sunan hücrelerden salgılanan ve Th1 cevabını yönlendiren başlıca bir 

sitokindir. Aynı  şekilde  IL-18  de  antijen  sunan  hücrelerde eksprese edilmekte ve 

özellikle IL-12 varlığında Th1 polarizasyonuna neden olmaktadır. Behçet 
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hastalarında Th1 polarizayonuna IL-12’nin eşlik etmesi, IL-18’in düzeyinde artış 

olması ve IL-1 ve IL-18 genlerinde polimorfizm saptanması antijen sunan hücrelerin 

de patogenezde önemli olabileceğini düşündürmektedir (Pay, 2005). 

 

Th1 Lenfositler: Behçet hastalarında proinflamatuar mediyatörler olarak 

adlandırılan IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, IL-18, TNF-α ve IFN-γ’yı üreten Th1 

lenfositlerinin arttığı bildirilmiştir (Evereklioğlu, 2005; Doğanaşargil ve Keser, 2005; 

Hamzaoui ve ark., 2002; İlhan, 2008). Ayrıca Behçet hastalarında γ-δ T 

lenfositlerinin oranının arttığı, CD25, CD69 ve CD29 gibi aktivasyon belirteçlerini 

eksprese ettikleri, IFN- γ, TNF- α ve IL-8 sitokin ve kemokinleri salgıladıkları ve 

hastaların mukokutanöz lezyonları ile ilişkili oldukları gösterilmiştir (Boyvat, 2004; 

Pay, 2005). Behçet hastalarında T hücrelerinin çeşitli antijenlere aşırı duyarlı 

oldukları ve primer anormalliğin, çok sayıda antijene karşı aktivasyon eşiğinin 

düşmesi ile sonuçlanan, T hücre sinyal iletimindeki bozukluk olduğu gösterilmiştir 

(Yıldırım, 2009). İn vitro ve in vivo kanıtlar aktif Behçet hastalarından alınan 

lenfositlerin kendiliğinden TNF- γ, IL-6 ve IL-8 salgıladıklarını göstermiş ve nötrofil  

fonksiyonunu  aktive  ettiği  bilinen  bu proinflamatuar sitokinlerin düzeylerinin de 

aktif Behçet hastalarının serumlarında artmış olduğunu ispatlamaktadır. Yapılan bazı 

çalışmalarda pürin  katabolizmasının sitoplazmik bir enzimi olan Adenozin  

deaminazın (ADA)’nın biyolojik aktivitesi özellikle  T  hücrelerinde  saptanmış  ve  

lenfosit proliferasyonu, maturasyonu ve diferansiyasyonu için gerekli bir enzim 

olduğu belirtilmiştir. ADA düzeyinin T lenfositlerin aktivasyonu ve proliferasyonu 

ile karakterize  inflamatuar  hastalıklarda  arttığı tespit edilmiştir.  ADA  enzim  

aktivitesinin  Behçet hastalarında özellikle hastalığın şiddetlendiği dönemde arttığı 

bildirilmiştir. Bu bulgu da özellikle Th1  lenfositlerin  BH’nin  seyrine  katıldığını 

desteklemektedir (Evereklioğlu, 2005). 

 

Th2 Lenfositler: Behçet hastalığı  ile  ilişkili,  Th1  sitokinler  tarafından  ortaya 

çıkarılan reaksiyonlara karşıt yanıtlar veren Th2 lenfositleri ve sitokinlerine ilişkin 

sonuçlar tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda CD8+ T lenfositleri, IL-4 ve IL-10 

düzeylerinde azalma gösterilmiş iken bazı çalışmalarda da dolaşımda bulunan 

CD4+/CD8+ oranında azalmaya işaret edilerek, serum IL-4, IL-6, IL-10 ve IL-13 



 28

gibi Th2 sitokin konsantrasyonlarında artış ile birlikte CD8+ T lenfosit 

populasyonundaki artışı da ortaya koymuştur (Evereklioğlu, 2005). Ancak Th2 

sitokinlerdeki bu artış Th1  polarizasyonunu  dengeleme  çabaları  olarak 

yorumlanmaktadır (Pay, 2005; Zierhut ark., 2003) 

 

1.1.3.3.İmmünglobülinler  ve  İmmün  Kompleksler: 

 

Behçet hastalığı’nda, özellikle hastalığın şiddetlendiği dönemlerde, oral mukozal 

antijenlere karşı gösterilen ve dolaşımda bulunan immün kompleksler ile birlikte 

hücresel aracılı sitotoksisite artışı hem Th1 hem de Th2 tip immün reaksiyonun  

varlığını  desteklemektedir. Bu immünkompleksler,  inflamasyon  bölgesine  bazı 

immün yetenekli hücrelerin toplanması ile hastalığı tetikleyen faktör olabilmektedir. 

Behçet hastalarının % 44- 60’ının  serumunda  IgG,  IgM  ve  IgA  tipi 

immünkompleksler bulunmaktadır (Evereklioğlu, 2005; Boyvat, 2004). Behçet 

hastalarında saptanan poliklonal B hücre aktivasyonu sonucunda  oluşan  

immünkomplekslerin   nötrofil hiperaktivasyonuna  neden  olarak  doku  hasarı 

oluşturabileceği ileri sürülmüştür (Boyvat, 2004). Behçet hastalarının serumlarında 

antiendotel hücre antikorları  (AECA),  farklı  çalışmalarda  değişik  oranlarda pozitif 

bulunmuştur ve bu antikorların hastalık aktivitesi ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir 

(Boyvat, 2004). Behçet hastalığı’nda intersellüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1), 

vasküler hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1) ve E-selektini içeren bu hücre yüzey 

moleküllerinin upregüle edildiği gösterilmiştir (Evereklioğlu, 2005). 

 

Nötrofiller,  Monositler ve Komplemanlar (C3-C9): Behçet hastalığı’nda aktif 

olan monositler, IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α ve granülosit makrofaj koloni stimüle eden 

faktör (GM-CSF) gibi bazı proinflamatuar sitokinleri üretirler ve özellikle nötrofiller 

yoluyla doku hasarına neden  olan  bu  sitokinler,  endotel  hücreleri  ile etkileşime 

girerek polimorfonükleer lökosit (PMNL) aktivasyonuna katkıda bulunurlar. Özellikle 

lökositleri çektiği ve aktive ettiği bilinen temel kemokin olan IL-8’in hastalığın 

patogenezinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir ve aktif Behçet hastalarında 

serum IL-8 düzeyinde artış gösterilmiştir (Evereklioğlu, 2005; Boyvat, 2004). BH’de 

bu sitokinler, vasküler geçirgenliği arttırarak, nötrofil kemotaksisine neden olup ve 
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akut faz proteinlerini stimüle ederek hastalık patogenezinde rol 

oynayabilmektedirler. Behçet hastalığı’nda gösterilen immünolojik bozukluklardan 

biri de nötrofil hiperaktivasyonudur. Nötrofil hiperaktivitesinden Th1 kaynaklı IFN-

γ, TNF- α, IL-8, IL-12, IL-17 ve IL-18 gibi sitokin ve kemokinlerin sorumlu olduğu 

düşünülmektedir (Doğanaşargil ve Keser, 2005). 

 

Endotel  Hücreleri,  Nitrik  Oksit  ve  İlişkili  Yeni İnflamatuar Moleküller: 

Behçet hastalığı’nda  tüm  tip  ve boyutlarda  vasküler  tutulum gözlenmesine  

rağmen  venöz  tutulum, hastalığın belirgin özelliğidir ve BH başlıca venöz tutulum 

ve tromboza eğilim ile diğer vaskülitlerden ayrılmaktadır. Behçet hastalığı’ndaki 

vasküler tutulum ve trombozun temelinde endotel hasarı ve endotel işlev 

bozuklukları bulunur. Endotel hücre disfonksiyonu,  vasküler  geçirgenlik,  lökosit 

migrasyonu ve trombozda önemli rol oynamaktadır.  Prostasiklin  üretiminin  

bozukluğu,  endotel kaynaklı von Willebrand faktör, trombomodulin ve E-selektinin  

serum  düzeylerinin  yüksekliği  ve fibrinolitik sistem anormallikleri, BH’deki 

endotel disfonksiyonunun başlıca kanıtlarıdır (Zierhut ark., 2003). Endotel kaynaklı 

gevşetici faktör olarak da bilinen nitrik oksit (NO) vücutta en çok bulunan bir serbest 

oksijen  radikalidir  ve  sitokinler,  IFN- γ, lipopolisakkaritler ve endotoksin gibi 

immünolojik, infeksiyöz ve inflamatuar stimüluslar ile endotel hücreleri tarafından 

üretilmektedir. NO immünite ve inflamasyonun önemli bir mediyatörüdür ve 

trombosit adezyonunun inhibisyonu ve endoteliyal vazorelaksasyonu bu molekülün 

önemli fonksiyonlarıdır. Yapılan çalışmalarda aktif Behçet hastalarının serum NO 

metabolitlerinin düzeylerinin inaktif hastalara göre yüksek olduğu ve bu artışın 

hastalık aktivitesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Duygulu ve ark., 2005; 

Evereklioğlu, 2002b; Yılmaz ve ark., 2002) Yakın zamanda BH’nin seyrinde etkisi 

olan çeşitli moleküller ile serum NO düzeyindeki artış karşılaştırmaları yapılmıştır. 

Birisi, BH’de yüksek düzeyde bulunan homosisteindir. Homosistein  (Hms), 

metiyonin  metabolizması sırasında oluşan, sülfür içeren ve transsülfürasyon veya  

remetilasyon  yollarından  birini  kullanarak metabolize  olan  bir  aminoasittir. 

Artmış plazma homosistein düzeyi, sitokin aktivasyonu, LPO, damar endotel hasarı, 

protrombotik durum, aterotrombogenez, tromboembolizm ve sistemik ve retinal  

vasküler  oklusif  hastalık  kaskatına  neden olmaktadır. Son kanıtlar Hms’nin Behçet 
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hastalarının hiperkoagülabilite durumu ve trombotik komplikasyonlarda yeni bir risk 

faktörü olduğunu göstermektedir (Evereklioğlu, 2005; Er ve ark., 2002) Homosistein 

endotel hücrelerinden NO sentezini artırır, serbest oksijen radikalleri ile 

kemoatraktantların ekspresyonunu indükler ve IL-6, IL-8 ve TNF-α için güçlü  bir  

indükleyicidir.  İkincisi, endotele spesifik sitokin olan, vasküler endoteliyal büyüme 

faktörü (VEGF)’dür ve makrofajlar, aktive insan nötrofilleri,  monositler  ve  

vasküler  endoteliyal hücreler tarafından üretilir. VEGF sistemik ve retinal vasküler 

endotel hücreleri üzerinde lokalize olan reseptörleri  ile  anjiogenez,  endotele  bağlı 

vazodilatasyon  ve  NO  üretimini  kuvvetli  olarak stimüle  eder.  Serum  VEGF  

düzeyinin  Behçet hastalarında  arttığı  ve  bildirilen  VEGF  gen polimorfizmleri ile 

oküler hastalığın ilişkili olduğu bulunmuştur (Evereklioğlu, 2005; Evereklioğlu ve 

ark., 2002b). Son  olarak,  yakın  zamanlarda  serum  leptin düzeylerinin  Behçet  

hastalarında  yükseldiği gösterilmiştir. Leptin insan kan damarlarında ve endotel 

hücrelerinde eksprese edilir, inflamasyonda kritik bir rol oynar ve bozulan endotel 

fonksiyonunda leptin replasmanıyla düzelme görülür. TNF- α insanda serum  leptin  

düzeyini  artırır  ve  leptin  doğrudan endotel hücrelerinden NO’nun salınışını 

arttırmaktadır (Evereklioğlu, 2005). 

 

NK ve NK-T Hücreleri Ve Behçet Hastalığı:NK ve NK-T hücreleri tümör 

hücreleri gibi hedeflerdeki  hücreleri öldürmekle görevlidirler. Ayrıca NK ve NK-T 

hücrelerinin doğal ve  kazanılmış immün yanıt arasında koordinasyon sağladıkları 

düşünülmektedir. Bu hücreler immün yanıtı IFN-γ ve IL-4 gibi çeşitli sitokinler 

üreterek verirler. Yapılan çalışmalar NK ve NK-T hücrelerinin otoimmün 

hastalıklarda rol oynadıklarını düşündürmektedir. Birçok araştırma sonucu BH’lerin 

periferik kanlarında NK (CD16+,CD56+) ve CD56+ T hücrelerinin sıklıkla 

bulunduğunu göstermektedir. Aslında NK hücrelerinin BH’lerde rolü tartışmalı bir 

konudur. NK ve NK-T hücrelerinin BH’’nin indüklenmesi ve redüklenmesinde 

direkt rol alıp-almadığı tam olarak bilinmemektedir. Buna karşın bazı çalışmalar 

BH’lerin oküler inflamasyonunu NK-T hücrelerinin sitokinler aracılığıyla 

gerçekleştirdiğini düşündürmektedir (Zierhut ve ark., 2003).  
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Oksidatif  stres,  Antioksidatif  Savunma  ve  Eser Elementler: Behçet 

hastalarında aşırı süperoksit anyon (O2¯ ) üretimi,  Adenozin  deaminaz  

aktivitesinde  artış,  ve  hidrojen peroksitin (H2O2) indüklediği hidroksil radikal 

(OH) ve malondialdehit üretiminde artış gösterilmiştir. Bu durum özellikle hastalığın 

şiddetlendiği dönemlerde olmak üzere, nötrofil aracılı immüniteye ve reaktif oksijen 

türlerinin (ROT) miktarında artışa işaret etmektedir. Bunun yanında süperoksit 

dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz gibi endojen serbest radikalleri temizleyen 

enzimlerin Behçet hastalarında azaldığı bulunmuştur (Evereklioğlu, 2005). 

 

Koagülasyon ve Fibrinolizis: Behçet Hastalığı’nın klinik özelliklerinden biri venöz 

ve arteriyel tromboz ve artmış kompansatuar fibrinolitik süreç ile  aktive  olan  

hemostatik  sistemdir. Genellikle bozulmuş  fibrinoliz  ile  birlikte  aşırı  bir  trombin 

oluşumu vardır. Koagülasyon yolağının aktivasyonunu gösteren  faktörlerden  

trombin-antitrombin  III kompleks  (TAT)  ve  protrombin  fragmant1+2’nin 

düzeylerinin yüksek saptanması, Behçet hastalarında intravasküler  trombin  

yapımının  arttığını göstermektedir. Behçet hastalarında plazmin/a2- antiplazmin 

(PAP) kompleksi gibi fibrinolitik sistem aktivasyonunu gösteren mediyatörlerin 

düzeyi de yüksek saptanmıştır (Evereklioğlu, 2005; Pay, 2005; Zierhut ve ark., 

2003). Venöz tromboz ile ilişkili olan ve en sık görülen kalıtımsal  koagülasyon  

bozukluğu  olarak  aktive protein C direnci tanımlanmıştır. Aktive protein C 

direncinin moleküler temelinin koagülasyon faktör V genindeki tek nokta mutasyonu 

(G1691A) olduğu gösterilmiştir (Gül ve ark., 2000). Behçet Hastalığı’nda fibrinojen, 

von Willebrand faktör (vWF), vWFantijen, ristosetin, faktör VIII, faktör IX, faktör 

XI, kolesterol  ve  trigliserid  düzeylerinde  artış  ve antitrombin III ve protein S 

düzeylerinde azalma ya da artış bulunduğu gösterilmiştir. Doku  plazminojen  

aktivatörünün  indüklediği fibrinolizin yeni ve güçlü bir inhibitörü olan trombinin 

aktive ettiği fibrinoliz inhibitörü (thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor) (TAFI) 

plazmin oluşumunu azaltarak tromboz gelişmesine yatkınlık yaratan bir enzimdir. 

TAFI plazma düzeyinin trombozu olan ile trombozu olmayan alt gruplar arasında 

fark olmadan tüm Behçet hastalarında anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bu durum ise BH’de yeniden trombotik bir  eğilim  ile  sonuçlanan  pıhtının  lizisini 

zayıflatmaktadır (Dönmez ve ark., 2005). 
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Sonuç  olarak  BH’nin  patogenezinden,  genetik yatkınlığı olan bireylerde, özellikle 

infeksiyöz ajanlar gibi çeşitli antijenik uyaranlar ve çevresel faktörlerin etkisiyle 

hücresel ve hümoral immünitede meydana gelen  fonksiyon bozukluğunun  sorumlu  

olduğu düşünülmektedir (Yıldırım ve ark., 2009) 

 

1.1.4. Behçet Hastalığı ve İnfeksiyöz Ajanlar: 

 

Tüm hastalıklarda olduğu gibi, BH’nin tetiklenme ve gelişmesinde de çevresel faktör 

olarak infeksiyöz ajanlar sorumlu tutulmuştur. BH’de etyolojide anekdotal olarak 

suçlanan infeksiyöz ajanlar arasında Streptococcus spp. (örneğin S sangius, S fecalis, S 

pyogenes, S salivarius),  mikobakteriler,  Helicobacter  pylori, Borrelia  burgdorferi,  

HSV, Human Herpes Virus (HHV)-6, parvovirus B19 ve hepatit A, B, C ve E 

virüsleri bulunmaktadır. İnfeksiyöz ajanların BH’nin patogenezinde rol aldığı 

histopatolojik ve istatistiksel  olarak  gösterilmesine  rağmen  bu infeksiyöz 

ajanlardan hiçbiri BH nedeni olarak izole edilmemiş ve kanıtlanmamıştır. Bugün için 

genel görüş BH’nin direkt olarak infeksiyon sonucunda ortaya çıkan bir hastalık 

olmadığı ancak viral veya bakteriyel antijenlerin etkisiyle oluşan immün 

disregülasyona bağlı olabileceği yönündedir. Özellikle Herpes simpleks virus 1 

(HSV-1) (ama HSV 2 değil)  ile BH arasındaki olası bir ilişki birçok araştırmaya 

konu olmuştur. HSV-1 DNA ve mononükleer hücrelerdeki tamamlayıcı RNA 

arasında hibridizasyon, hastalarda kontrol grubuna göre yüksek oranda saptanmıştır 

(Eglin, 1982). Sonuçlar, Behçet hastalarının mononükleer hücrelerinde HSV-1 

genomunun en azından bir kısmının varlığına işaret etmektedir. Yine hastaların 

kanında HSV-1 antijeni içeren immün kompleksler gösterilmiştir (Lehner, 1997).  

Behçet hastalarının oral ülserlerinden alınan biopsilerde virüse özgü DNA 

saptanmamıştır, ancak tükrükte, genital ve intestinal ülserlerden alınan örneklerde 

HSV-1 DNA’sı gösterilmiştir (Studd ve ark., 1991; Lee ve ark., 1997b). Çeşitli 

Streptokok suşları infeksiyoz etyolojide son yıllarda giderek artan bir önem 

kazanmıştır. Streptokok suşlarından S. sanguis, S. pyogenes, S. faecalis ve S. 

salivarius ile BH arasında ilişki kurulmuştur (Kaneko ve ark., 1985). Streptokok 

antijenleri ile Behçet hastalarında yapılan hipersensitivite testlerinde, hastalığın bazı 

klinik görünümlerinin ortaya çıkması bu konudaki en güçlü kanıtlardandır. Ayrıca, S. 
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sangius ve S. pyogenes’e karşı antikorlar Behçet hastalarının serumlarında kontrol 

grubuna göre belirgin derecede daha sık bulunmuştur (Isogai ve ark., 1990). Oral 

mukoza florasında bulunan mikroorganizmaların hastalığın gelişiminde rol 

oynayabileceği üzerinde uzun yıllardan beri durulmaktadır. Dişlerle ilgili girişimleri 

ya da tonsilliti takiben başta oral ülser olmak üzere hastalığın çok sayıda belirtisinde 

aktivasyon görüldüğü bildirilmiştir. Antimikrobiyal ilaçlardan antibiyotikler ve 

antiseptikler, oral ülserlerin ve diğer hastalık belirtilerinin kontrol altına alınmasında 

başarı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda, periodontitin neden olduğu inflamatuar 

mediatörlerin ve akut faz reaktanlarının sistemik hastalıkların gelişimine neden 

olabileceği üzerinde durulmaktadır (Akman ve Alpsoy, 2009).  Behçet Hastalığı’nda 

gözlenen mukozal lezyonların HSV-1, Streptokok suşları vb. infeksiyoz ajanlarca 

doğrudan ortaya çıktığı düşünülebilirse de, bu yaklaşım çok sayıda organı etkileyen 

vaskülitik lezyonların nasıl ortaya çıktığını tam olarak açıklayamamaktadır. 

Günümüzde vaskülitin doğrudan infeksiyoz ajandan kaynaklanmadığı, ancak bu 

infeksiyoz ajanlara bağlı olarak, genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişen immün 

düzensizliklerin hastalığın gelişiminde rol oynadığına inanılmaktadır. Etyolojide söz 

konusu edilen mikroorganizmalara ait yapısal moleküllere karşı gelişen immün 

yanıtın çapraz reaksiyon ile BH lezyonlarına neden olduğu düşünülmektedir. Oral 

mukoza homojenatlarına karşı T hücrelerinin proliferatif, sitotoksik ve antikor 

yanıtları, BH’de otoimmünitenin rolüne işaret etmektedir. Behçet hastalarının diş 

etleri ve aftöz ülserlerindeki mikrobiyal yük ve bununla ilişkili mikrobiyal IŞP’ne 

karşı oluşan immün yanıtın, endojen IŞP ile çapraz reaksiyona girerek otoreaktif T 

hücre klonları oluşturduğu ve buna bağlı olarak BH’deki immünopatolojik 

değişikliklerin görüldüğü düşünülmektedir (Lehner ve ark., 1991). Sıklıkla BH’nin 

tekrarlayıcı mukozal ülserlerle başlayıp zaman içinde diğer klinik belirtilerin ortaya 

çıkması da bu görüşü destekleyici özelliktedir. Isı Şok Proteinleri, bakteri hücreleri 

dahil, maya ve protozoonlardan insana kadar hemen her canlı hücrede yaygın olarak 

bulunan moleküllerdir. Filogenetik açıdan bu proteinler hem yapı hem de fonksiyon 

olarak çok iyi korunmuş ve hemen hemen hiç değişmeden aktarılmışlardır. Bazı 

mikroorganizmalarda yer alan IŞP aminoasid sekanslarının, insan hücrelerinde yer 

alan IŞP ile benzerlik gösterebileceği de saptanmıştır. Isı dışında anoksi, ağır metal 

iyonları, hidrojen peroksit ile karşılaşma ya da virüsler IŞP yapımını arttırmaktadır. 
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Bu proteinlerin çok sayıda işlevinin yanısıra antijen taklitçiliği üzerinden 

otoimmünite oluşmasında da rol oynadığı düşünülmektedir. Isı Şok Proteinleri’nin, 

BH patogenezinde rol aldığını gösteren birçok kanıt söz konusudur. BH etyolojisinde 

suçlanan 4 Streptokok suşunda da 65-kD’luk IŞP’nin bulunduğu gösterilmiştir 

(Isogai ve ark., 1990). Behçet hastalarının serumlarında bu IŞP’ye karşı IgA ve IgG 

alt tiplerinde antikorlar immünoblotting ve radioimmuneassay yöntemlerle 

saptanmıştır. Ayrıca, ELISA yöntemiyle hasta serumlarında, hem mikrobial hem 

insan IŞP sekanslarına karşılık gelen 4B hücre epitopu belirlenebilmiştir (Ohno ve 

ark., 1982; Mizuki ve ark., 2001). Ek olarak, IŞP ile fetal oral mukoza ve insan 

mitokondriel P1 antijeni arasında çapraz reaktivitenin varlığı in vitro çalışmalarda 

kanıtlanmıştır. Yine mikrobial IŞP üzerinde T hücrelere bağlanarak onları uyaran 

kısmın, bu uyarıyı tekrarlayan oral ülserli, juvenil romatoid artritli hastalarda veya 

sağlıklı kontrol grubunda değil, sadece Behçet hastalarında ortaya çıkardığı da 

gösterilmiştir (Lehner, 1997).   

 

1.1.5. Etyopatogenez: 

 

Behçet Hastalığı’nın etyopatogenezi henüz kesin olarak ortaya konamamıştır. Ancak 

günümüzde genetik olarak bu hastalığa duyarlı bir bireyde, uygun  çevresel 

faktörlerin etkisiyle immün sistemin tetiklendiği ve bu süreçte endotel harabiyetinin 

oluştuğu ve BH’nin klinik bulgularının ortaya çıktığı kabul edilmektedir 

(Doğanaşargil ve Keser, 2005; Zouboulis ve May, 2003) 

 

1.1.5.1.Genetik Faktörler: 

 

Behçet hastaları arasında ailevi vakaların gözlenmesi hastalığın patogenezinde 

genetik faktörlerin rol oynadığının en önemli göstergesidir. Behçet Hastalığı’nda aile 

öyküsünün Japon hastalarda % 2.3 ve Türk ve Orta Doğu’lu hastalarda % 8.34 

oranında olduğu bildirilmiştir (Doğanaşargil ve  Keser, 1999; Gül ve ark., 2000).  

Bugüne kadar yapılan değişik çalışmalarda bildirilen en güçlü genetik yatkınlık 

faktörü HLA-B51 antijenidir. Behçet hastalığı ile HLA B51 arasında bir ilişkinin 

olduğunu kanıtlayan güçlü deliller bulunmaktadır. HLA geni 6.kromozomun 21.kısa 
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kolunda bulunan 3500 kb uzunluğunda bir gendir. HLA B51 ile Behçet Hastalığı 

arasındaki ilişki; özellikle Türk, Yunan, İtalyan, Fransız, İngiliz,  Alman, Tunus, 

İsrail, Ürdün, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Tayvan 

ve Japon  gibi etnik gruplarla yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Diğer başka bir 

hipoteze göre de HLA B51 ile Behçet Hastalığının ilişkisi Asya  ve Euroasya 

populasyonundan Japon populasyonuna kadar geniş alanda gözlenmektedir. Nitekim 

Japonya, Türkiye, Fransa ve İsrail’de yapılan çalışmalar Behçet hastalarında HLA 

B51 geninin bulunma oranıyla ilgili olarak %37.6-88.2 arasında değerler ortaya 

koymaktadır (Jorizzo, 1992; Woodrow ve ark., 1990). Major histokompatibilite  

kompleksi  (MHC),  6. kromozomun kısa kolunda yer alır ve T hücrelerine antijen  

sunumunda  görevli  çok  sayıda  HLA’nın kodlanmasından sorumludur. Bu 

kromozom üzerindeki HLA gen bölgesi 3 bölüme ayrılır. Bunlardan 1. bölümde  

1.sınıf antijenleri HLA-B,C,A bulunur. 2.bölümde 2.sınıf antijenleri DP, DQ ve DR 

alt bölümleri yer alır. 3.bölüm genler kompleman C3, C4, faktör B ve 21-hidroksilaz 

izoenzimini içine alır. Genlerin bulunma oranları ve frekansları değişiklik gösterir. 

Bunun iklim, çevresel farklılıklar ve benzeri varyasyonların etkisi ve gen geçişinin 

eşit olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  İlk kez Japonya’dan Ohno, 

histokompatibilite antijeni sınıf I HLA-B5 ile BH arasındaki genetik ilişkiyi 

bildirmiş ve HLA-B5’in BH’ye neden olma rölatif riskinin 5 olduğunu belirtmiştir 

(Saylan, 1999). HLA-B5 lokusu HLA-B51 ve HLA-B52 alellerinden oluşmaktadır 

ve BH ile ilişkili olan alel HLA-B51 ya da HLA-B51’in major alt tipi olan HLA-

B5101 alelidir. HLA-B5101, kuramsal olarak Behçetogenik  hastalığı indükleyen alel 

olarak kabul edilmekte ve farklı etnik kökenli hastalarda yapılan  genetik  çalışmalar  

HLA-B51’in  BH patogenezinde doğrudan rol aldığını desteklemektedir. Behçet 

hastalığına yakalanma riskini HLA B51 antijeninin arttırdığı, bu geni taşımanın 

Behçet hastalığı açısından relatif riskinin Türkiye’de 13,3 olduğu yapılan 

çalışmalarla gösterilmiştir (Yazıcı, 1980). Behçet hastası olsun olmasın HLA-B51 

taşıyan kişilerin nötrofilleri aşırı fonksiyon göstermektedir. HLA-B51’in hastalığın 

daha şiddetli klinik formları ile ve göz tutulumu ile sık birliktelik gösterdiği de 

bildirilmiştir (Gül ve ark., 2001). HLA-B51 geninin önemi bilinmekle beraber 

Behçet hastalarının yaklaşık %60’ında pozitif olarak saptanmaktadır. Yine toplumlar 

arasında HLA-B51 sıklığı da değişiklikler göstermektedir. HLA-B51 Türk ve Japon 
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Behçet hastalarında sıklıkla görülürken İngiliz hastalarda bu oran düşmektedir. Buna 

karşın, İngiliz ve Amerikan hastalarda HLA-A28 ve HLA-B12 anlamlı derecede 

artmış olarak bildirilmiştir (Müftüoğlu, 1981) HLA B51’in genel prevelansı Behçet 

hastalığının görüldüğü toplumlarda %10-20 arasındadır, bu oran HLA B*51’in tek 

başına patogenezi açıklayamayacağını, patogenezde çevresel faktörlerin ya da başka 

genlerin de rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ülkemizde yapılan çeşitli 

çalışmalar sonucunda 1.sınıf antijenlerden HLA-A24, HLA-A25 ve HLA-B51; 

2.sınıf antijenlerden HLA-DR11’in Behçet hastalarında fazla bulunduğu 

bildirilmiştir. Yine aynı araştırmalar sonucunda HLA-A11, HLA-A28, HLA- 

B44(12), HLA-B13, HLA-B35, HLA- DQW1 ve HLA-DR7 antijenlerinin 

frekansının Behçet hastalarında azaldığı görülmüştür. Ayrıca HLA-A23, HLA-B17, 

HLA-B18, HLA-B52 antijenlerinin yapılan çalışmadaki Behçet hastalarının 

hiçbirinde görülmediği tespit edilmiştir (Keskinbora, 1995).  Yakın tarihli 

çalışmalarda, klasik HLA antijenleri dışında yer alan HLA-E ve G antijenlerinin 

doğal öldürücü ve sitotoksik T hücrelerince geliştirilen hücre erimesini, CD4+T 

hücre çoğalmasını ve sitokin salgılamasını azalttığı gösterilmiştir (Akman ve Alpsoy, 

2009). Ayrıca HLA-C’nin de Behçet hastalığı ile ilişkisi ispatlanmıştır. Bu gen 

kabaca HLA-B geninden 80 kB telomerik lokalizasyondadır. Tüm insan ırkında 

ortalama  %30-50 sıklıkta HLA C pozitifliği vardır. Mizuki tarafından Behçet 

hastalarında HLA-Cw14 ve HLA-Cw15 sıklığı fazla bulunmuş ve bu yüzden HLA-C 

alellerinin HLA-B51 antijeni ile linkage disequilibriumunun (dengesiz bağlantı) 

olabileceği düşünülmüştür. Fakat HLA-C antijen sıklığının, HLA-B51 antijeni (+) ve 

(-) Behçet hastası ve sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir (Mizuki ve ark., 1997; Goto ve ark., 1997). Bu yüzden HLA-C 

genleri (HLA-Cw14) patojenik gen olarak düşünülmemektedir. Şüpheli gen bölgesi 

HLA-B51 geni veya yakınındaki bazı gen/genlerle linkage disequilibriumunun 

olduğu bölgedir. HLA-B5101 antijeni taşımayan kişilerde de Behçet hastalığının 

görülmesi, daha zayıf da olsa Behçet hastalığı ile HLA sisteminin başka antijenleri 

arasındaki ilişkiyi gösterebilir. İtalya'da 47 Behçet hastası ve 88 sağlıklı kontrolde 

HLA-A, B, C ve DR, DQ antijenlerine bakılmıştır. HLA- B51 ile birlikte HLA- DR5 

ve DQ3'ün sıklığının arttığı ve HLA-B51, HLA-DR5, HLA-DQ3 haplotipinin      

HLA-B51 taşıyan haplotipler arasında en sık görüleni olduğu tespit edilmiştir. Bir 
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başka çalışmada ise HLA-B51' in yanında HLA DRB1-0802, HLA-DQA1-0301 ve 

HLA-DQB1-0303 sıklığının artmış, ancakHLA-DRB1-1502, HLA-DQA1-0103, 

HLA-DQA1-0101, HLA-DQB1-0601 ve HLA-DQB1-0501 sıklığının azalmış 

olduğu bulunmuş ve Klas 2 alellerindeki bu değişiklikler 'linkage disequilibrium-

dengesiz bağlantı' ilişkisi ile açıklanmıştır. Çin ve Japon Behçet hastalarında yapılan 

bir çalışmada HLA-Bw52 ve HLA-B35 gibi HLA antijen gruplarının serolojik olarak 

HLA-B51 antijeni ile güçlü çapraz reaksiyon gösterdiği, fakat Behçet hastalarında bu 

HLA tiplerinin sıklığının belirgin artmadığı gösterilmiştir (Mineshita ve ark., 1993). 

Yine bir çalışmada Behçet hastalarında HLA-B51 ve HLA-DRw52'nin sıklığının 

önemli oranda arttığı, HLA-DR1 ve HLA-DQw1'in önemli oranda azaldığı 

bulunmuştur. Bu yüzden yalnız klas 1 antijenleri değil, klas 2 antijenlerinin de 

Behçet hastalığı ile açık ilişkisi gösterilip, HLA-DR1 ve HLA-DQw1 gibi genlerin 

hastalığa karşı dirençlilik genleri olabileceği düşünülmüştür (Türsen ve Gürler, 

2000). Mısır’da yaşayanlarda HLA-B14 antijeni genetik predispozisyonu 

tanımlanırken, Behçet hastaları ile HLA-A2, HLA-B51, HLA-DRw52 ilişkisi 

belirtilmiştir (Makuni  ve ark., 1997). Ayrıca HLA-DR1 ve HLA-DQ1 önemsiz 

derecede düşük sıklıkta bulunmuştur (Kim ve Kim, 1991). Yine bir çalışmada HLA-

B51' in tersine, Behçet hastalarında HLA-B8 ve HLA-B35 az sıklıkta bulunduğu için 

şiddetli Behçet hastalığı formları ve aktivasyona karşı koruyucu olduğu 

düşünülmüştür. Genelde Akdeniz ülkeleri ve Japonya'da HLA-B51, İngiltere ve 

Amerika' da HLA-A28 ve HLA-B12 anlamlı derecede artmış olarak bildirilmektedir. 

Türkiye' de yapılan bir çalışmada Behçet hastalığı ile HLA-B51 alelinin anlamlı 

birlikteliği ile beraber, Behçet hastalarında HLA-A2, HLA-B12, HLA-DR4 (-) 

linkage disequilibrium ilişkisi gösterilip, bilinmeyen bir genin bu haplotip içinde 

taşındığı ve bunun da Behçet hastalığı için bir direnç faktörü oluşturduğu 

düşünülmüştür. (Alpsoy ve ark., 1998b). İspanya'da, Behçet hastalığı ile HLA-

DR1,HLA-DQB1 ve TAP1 ve 2 genleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 

yapılan bir çalışmada TAP1C'nin Behçet hastalarında sık bulunmasına karşın, 

kontrollerde %12.1'inde bulunduğu, bunun yanında HLA-DQB*1-0501 ve TAP2B 

arasında Behçet' li hastalarda bir linkage disequilibrium bulunduğu görülmüş ve TAP 

genlerindeki bu polimorfizmin, Behçet hastalığı etyopatogenezinde rol 

oynayabileceğini düşündürmüştür (Fresko, 1997). Bir başka çalışmada HLA-A26 
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sıklığı özellikle kadın ve inkomplet  Behçet hastalarında artmış olarak bulunmuştur. 

Behçet hastalığı ile birlikte ankilozan spondilit ve sakroiliit bulunan vakalarda HLA-

B27 sıklığında artış saptanmıştır. (Abou-Seif ve ark.,1993).  

 

Son yıllarda giderek artan sayıda gen polimorfizmi çalışmaları yapılmaktadır. Bir 

toplumda bireyler arasındaki genetik çeşitliliğe, bir başka deyişle DNA dizisi 

değişikliklerine polimorfizm denir. Genetikçiler bir genin farklı formlarını allelik 

varyant olarak adlandırır. Bir genin allelik varyantları, nükleotid çiftlerindeki 

değişiklik ile ortaya çıkar. Eğer böyle bir allel değişimi toplumun en az % 1’inde 

görülüyorsa genetik polimorfizmden söz edilebilir. Buna karşın, nükleotid değişimi 

daha nadir görülüyorsa mutasyon tanımı kullanılmaktadır. Özellikle gelişiminde çok 

sayıda faktörün rol aldığı BH gibi hastalıklarda gen değişiklikleri, örneğin 

polimorfizmler hastalığa yatkınlıkta, çeşitli klinik görünümlerin ortaya çıkmasında 

ya da hastalığın seyrinde etkin olabilir. Polimorfizmler, doğal ve kazanılmış 

bağışıklıkta, inflamatuar mediatörlerde ya da bunların fonksiyonlarında 

değişikliklere neden olabilir. Bu noktada polimorfizm çalışmaları ile ilgili olarak bazı 

noktaların akılda tutulmasında yarar vardır. Hastalıkla ilgili gibi görünen 

polimorfizm, normal insanlarda da bulunabilen bir allelik varyanttır. Tek başlarına, 

çalışılan hastalığın nedeni değil, ancak olası nedenlerinden birisidir. Behçet hastalığı 

gibi sistemik inflamatuvar hastalıklarda çok sayıda ve farklı genlerdeki 

değişikliklerin etyolojide rol alıyor olması yüksek bir olasılıktır. Çalışılan 

polimorfizmin fonksiyonel olması, yani aminoasit sentezinde bir değişikliğe yol 

açması etyolojide rol oynama olasılığını güçlendirir. Çalışılan olgu ve kontrol 

sayısının yüksek olması ise sonucun güvenilirliği için son derece önemlidir. Son 

yıllarda BH için çok sayıda gen polimorfizmi değerlendirilmiştir. Örneğin bu 

değerlendirilen genlerden biri de HLA-B51’e yakın komşuluk gösterenlerden 

özellikle tümör nekroz edici faktör (TNF) ve MIC (“MHC class I chain-related 

gene”) genleri ile ilgili polimorfizmler üzerinde daha yoğun olarak durulmuştur. 

TNF-α geni, 6. kromozomun kısa kolunda klas 3 MHC genlerinden HLA B’ye 200 

kb yakınlığında bir yerleşim gösterir. Son yıllarda ülkemizde TNF alfa promotor gen 

polimorfizmi ile Behçet hastalığı arasında ilişki olabileceğini gösteren çok sayıda 

araştırmalar yapılmaktadır. Tümör nekrozis faktör (TNF)- alfa çeşitli inflamatuar 
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hastalıkların patogenezinde rolü gösterilmiş olan önemli bir proinflamatuar 

sitokindir. MHC ilişkili hastalıklara  TNF  gen  polimorfizmlerinin  katkısı ayrıntılı 

olarak araştırılmış ve ilk kez 1992’de Japon Behçet hastalarında ve daha sonra Orta 

Doğu’lu hastalar arasında BH ile TNF promotor bölgesindeki aleller  arasında  ilişki  

bildirilmiştir. TNF alfa 1031 polimorfizmi ile Behçet hastalığında saptanan yüksek 

orandaki TNF alfa üretimi ile ilişkisi olabileceği bildirilmiştir (Pay, 2005; Verity ve 

ark., 2003; Krause ve Weinberger, 2008). Ayrıca HLA-B lokusunun 260 kB 

sentromerik lokalizasyonunda bulunan  TNF-beta gen polimorfizmi de Behçet 

hastalarında çalışılmıştır. Buna göre HLA-B alellerinin sıkı bağlı olduğu bir 

restriksiyon enzimi olan  NCO1 ile yapılan çalışmada Behçet hastalarında TNF-beta-

NCO1 fragman sıklığının belirgin artışı gösterilmiştir. Özellikle oküler lezyonlarla 

ilişkili olarak, HLA-B ve TNF-beta geni arasındaki linkage disequilibrium 

sonucunda Behçet hastalığından sorumlu genin TNF gen bölgesi etrafındaki non-

HLA genlerinden biri olabileceği düşünülmüştür (Mizuki ve ark., 1997). Yeni elde 

edilen bulgularla MICA denen ve HLA B ile sentromik kompleksinin yakınında 

lokalize 46 kb uzunluğunda bir gene rastlanılmıştır. Ve bu genin şüpheli Behçet 

hastalığında HLA ile ortak lokalizasyonundan dolayı güçlü bir aday olarak rol aldığı 

düşünülmektedir (Akman ve Alpsoy, 2009). MIC geni 5 homolog kopya 

içermektedir; MICA, MICB, MICC, MICD ve MICE. Bu 5 MIC geni arasında 

MICA ve MICB fonksiyonel genler HLA ve TNF genleri arasında lokalizedir. 

Bunlarda MICA geni 11 kB' lık DNA parçasından meydana gelir ve HLA-B genine 

göre 40 kB sentromer tarafında yer alır. Aminoasit sekansı tipik klas 1 zincirlerine 

benzer, peptitleri ve küçük ligandları bağlama kapasitesine sahiptir. Bu özellik, 

MICA’nın antijen sunumunda ve T hücrelerini tanımada önemli bir rol 

oynayabileceğini akla getirmektedir. γ-δ T hücre hiperreaktivitesi, infeksiyonlara 

karşı erken konakçı defansını düzenlemektedir. Bu yüzden 6. kromozomda lokalize 

MICA geni, immünolojik fonksiyonlarıyla direkt Behçet hastalığı gelişiminden 

sorumlu olabilir. Son yıllarda yapılan bir çalışmada MICA gen bölgesinde 

transmembran içinde üçlü tekrarlayan  mikrosatellit polimorfizmi (GCT) gösterilip, 

transmembran bölgesindeki bu mutasyonla oluşan A6 alleli ile Behçet hastalığı 

arasında belirgin ilişki saptanmıştır. Toplam 20 MICA alleli saptanmıştır. Bu yüzden 

son yıllarda Behçet hastalığı ile HLA-B51'den ziyade MICA'nın güçlü ilişkisi olduğu 
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düşünülmektedir. MICA gibi HLA-B51'in komşuluğundaki genlerin Behçet hastalığı 

gelişimine pozitif veya negatif yönde olmak üzere katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. MICB' nin ise MICA'dan daha az allel içerdiği bulunmuştur. 

Ayrıca MICB'nin MICA'dan farklı olarak T hücre reseptörü veya peptitlerle direkt 

kontakt kuramaz. Bu nedenle MICB'nin antijenden korunma görevi olduğu 

düşünülmektedir. (Mizuki ve ark., 1997; Goto ve ark., 1997). Behçet Hastalığında 

MICA geninin alfa1, alfa2, alfa3 domainlerinde meydana gelen polimorfizmler 

bulunmuştur. Örneğin Japon populasyonunda MICA 009 polimorfizmlerinin Behçet 

hastalığı ile ilişkisi tespit edilmiştir. Ama bu gendeki polimorfizmlerin direkt hastalık 

patogeneziyle ilgili olduğu düşünülmemektedir. Hastalığın etyopatogenezine yönelik 

pek çok moleküler çalışma yapılmaktadır. İnterlökin (IL) gibi inflamatuvar süreçte 

rol alan moleküllerin yapısında bulunan ve bu moleküllerin işlevini etkileyen 

farklılıkların (gen mutasyonları, gen polimorfizmleri) inflamatuvar sürece katkıda 

bulundukları ve BH’ye yatkınlıkla ilişkili oldukları konusunda bir çok veri vardır. 

Çok sayıda araştırıcı, özellikle IL-1α ve β, IL-8, IL-12 gibi birçok sitokin geni, ve 

immün yanıtta önemli rolleri olan CTLA-4, VEGF, ICAM-1, eNOS, nükleer faktor 

kappa B1 gen polimorfizmleri ile BH arasında ilişki kuran sonuçlar bildirmişlerdir. 

Ayrıca  1. kromozom üzerinde yer alan Faktör V geni üzerinde de çalışmalar 

yapılmıştır. Sistemik venöz tromboz görülen BH’larda Faktör V Leiden mutasyonun 

idiyopatik sistemik venöz tromboz için bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir (Pay, 

2005; Verity, 2003). Behçet hastalığı ile benzer epidemiyolojik ve klinik özelliklere 

sahip olan Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilişkilendirilen ve MHC dışı genler içerisinde yer 

alan MEFV genlerindeki çeşitli mutasyonlar son yıllarda BH için de bildirilmiştir. 

Hastaların en azından bir bölümünde bu genlerdeki mutasyonların hastalığa 

yatkınlıkta ve hatta vasküler tutulum gibi şiddetli klinik görünümlerinin ortaya 

çıkmasında rol oynayabileceği bildirilmektedir (İmirzalioğlu, 2005; Atagündüz, 

2003).  

 

Son yıllarda yapılan birçok çalışmaya göre Behçet hastalığından  mikrosatellitlerin 

polimorfizmlerinin sorumlu olabileceği düşünülmüştür. Bir mikrosatellit, gen 

içerisinde iki-üç bazlık dizi tekrarlarından meydana gelir ve tüm ökaryotik 

hücrelerde bulunur. Tekrarlayıcı dizi sayısının bireysel değişikliği yüzünden, 



 41

mikrosatellitlerin genetik haritalama için bilgi verici, patojenik olduğu düşünülen  

genlerdeki polimorfizmler için iyi bir belirteç rolü üstlenebilecekleri 

düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada TNF geni ile HLA geni arasında yer alan ve 

11 tekrardan oluşan bir Tau-A mikrosatelliti azalmış, buna karşın 14 tekrardan 

oluşan bir başka mikrosatellit anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu mikrosatellitin 

HLA-B5101'den bağımsız olarak Behçet hastalığına yol açma olasılığı vardır. TNF 

ve HLA-B genleri arasındaki bölgede Behçet hastalığından sorumlu olabilecek 

tanımlanmamış yeni genler düşünülmektedir. Bu yeni genler NOB genleri (new 

organization associated with HLA-B) olarak tasarlanmış olup insan genom projesi ile 

tam tesbitine ve fonksiyonlarının öğrenilmesine çalışılmaktadır. Bunlardan tespit 

edilen 8 yeni gen, geçici olarak NOB1-NOB8 şeklinde tanımlanmıştır (Mizuki ve 

ark., 1997; Goto ve ark., 1997). 

 

Özet olarak, BH ile “HLA-Class I” gen bölgesi, özellikle HLA-B51 arasındaki ilişki 

kesin görünmektedir. Ancak bu ilişkinin moleküler mekanizması ve etki şekli tam 

olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. HLA-B51 bölgesine yakın ve bu allelle kuvvetli 

etkileşim gösteren başka gen(ler)in varlığı konusunda genel bir fikir birliği 

bulunmaktadır. HLA Class 1 bölgesinde yapılan son araştırmalarda 1800 kb’lık bir 

bölgede HLA B, HLA C, MICA, MICB genlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Son 

yıllarda Behçet hastalığından sorumlu genin yalnız HLA-B51 olmayıp, HLA-B 

lokusuna yakın başka genlerin sorumlu olabileceği ve bu genlerin TNF, HLA-B ve 

HLA-C genleri arasında bulunduğu düşünülmektedir. MICA, MICB ve PERB olarak 

adlandırılan genlerin yanında, tam olarak aydınlatılmamış olan bu bölgede 

hastalıktan sorumlu başka genlerin de bulunabileceği varsayılmıştır. 

 

Hem genetik faktörlerin hem de çevresel etmenlerin rol oynadığı karmaşık immun 

hastalıkların patogenezi hakkında yeni hipotezler geliştirebilmek için son 

zamanlarda, binlerce genin gösterim durumunun aynı anda ortaya çıkarılması 

amacıyla kullanılan mikroarray gibi teknolojilerden yararlanılmaktadır. DNA 

havuzlama (DNA Pooling) yöntemi tüm genomda tek-nüklotid polimorfizmlerini 

(SNP) değerlendirmek için son dönemde geliştirilmiş yeni bir genetik yöntemdir. 
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1.2. SUMO 4 GENİ: 
 

1996 yılında birçok Ökaryotik hücrede SUMO sumolasyon sistemi tespit edilmiştir. 

SUMO sumolasyon sistemi maya, nematod, meyve sinekleri ve vertebralıların bir 

çoğunda bulunmaktadır (Li ve ark., 2005; Johnson, 2004). SUMO proteinleri ubikutin 

proteinleriyle oldukça benzerdir. Bu benzerlik %18 sekans uyumluluğu şeklindedir. 

SUMO proteinleri de ubikutin proteinlerine benzer katlanmalar yapmaktadır. Üç 

boyutlu yapıları da birbirine benzemesine rağmen SUMO yüzey komponentleri 

ubikutinden farklılık göstermektedir. SUMO ve ubikutinler kendi karboksil terminal 

uçlarıyla subsratlarına konjuge olular (Li ve ark., 2005; Johnson, 2004). Ubikutinlerin 

dışında SUMO proteinleri intrasellüler proteinlere bağlanarak onların subsellüler 

lokalizasyonlarını denetlerler ve proteinlerin stabilitelerini, aktivitelerini arttırırlar. 

Sumolasyonu subsellüler proteinlere bağlanarak gerçekleştirirler. Sumolasyon, post-

translasyonel modifikasyon sistem olayıdır ve ubikutinasyonla biyokimyasal 

analogdur ancak fonksiyonel olarak farklıdırlar. Bu modifikasyon sistemleri birçok 

biyokimyasal olayda önemli rollere sahiptirler. Bu roller protein lokalizasyonu, 

stabilitesi, transkripsiyonel aktivitesi, nükleositoplazmik sinyal ve transport, genom 

replikasyonu, gen ekspresyonu regülasyonudur. Sumolasyonda SUMO proteinleri 

substratlarına izopeptid bağlarıyla bağlanırlar. SUMO proteinleri öncelikle inaktif 

prekürsör halinde ekspresse olmaktadırlar. Bu proteinler aktive oldukları zaman 

hedef proteinlerin lizin rezidüsüne sahip oldukları E1 (SAE1/SAE2)  aktivasyon 

enzimi ve E2 konjugat enzimi ile bağlanırlar. E3 enzimi ise SUMO proteininden 

ayrılır çünkü SUMO konjugasyonu E3’e bağımlı değildir (Li ve ark., 2005; Johnson, 

2004). SUMO sumolasyonu hücrelerin homeostazisinde, inflamasyon veya stres gibi 

savunma yanıtında büyük rol oynamaktadır. İnsanda 4 SUMO üyesi tespit edilmiştir 

(Wang ve ark., 2006). SUMO 1, 2 ve 3 geniş doku dağılımı gösterirken SUMO 4 

sınırlı organ veya dokularda bulunmaktadır. Böbrek SUMO 4’ün  en yoğun 

ekspresse olduğu organdır (Bohren ve ark., 2004). SUMO sumolasyonu etki edeceği 

hedef proteine ya direkt ya da sinyal yolaklarını kullanarak indirekt olarak etki 

etmektedir. Moleküler benzerlik açısından yüksek DNA ve aminoasit homolojisini 

SUMO 4 ile SUMO 2 göstermektedir. Bunlarda % 90 nükleotid; % 87 aminoasit 

benzerliği vardır. SUMO4 ile yüksek fonksiyonel benzerliği SUMO 1 göstermektedir 
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(Li ve ark., 2005). SUMO 1 geni hücresel proteinlerin post-translasyon 

modifikasyonundan, transport onkogenezis, stres yanıtı, inflamasyon ve viral 

infeksiyon gibi çeşitli proseslerin regülasyonundan sorumludur. SUMO 4 geni 6. 

kromozomun 25. uzun kolunda (6q25)  yer almaktadır (Shengping ve ark., 2008). 683 

bazlık bir uzunluğa sahiptir. (Şekil1.2.1). MAP3K7IP2 geninin 6. intronuyla birlikte 

lokalize olmaktadır. İntronsuz bir gendir. 95 aminoasitlik SUMO4 proteinini 

kodlamaktadır. 

 

 

GAAGCAGCAGCTGAGGAGACTCCGGTGTTCACCATGGCCAACGAAAAGCCCACAGAAGAA
GTCAAGACTGAGAACAACAATCATATTAATTTGAAGGTGGCGGGACAGGATGGTTCTGTG
GTGCAGTTTAAGATTAAGAGGCAGACACCACTTAGTAAACTAATGAAAGCCTATTGTGAA
CCACGGGGATTGTCAGTGAAGCAGATCAGATTCCGATTTGGTGGGCAACCAATCAGTGGA
ACAGACAAACCTGCACAGTTGGAAATGGAAGATGAAGATACAATTGATGTGTTTCAACAG
CCTACGGGAGGTGTCTACTGAAAAGGGAACCTGCTTCTTTACTCCAGAACGCTGTTCTTT
AAAGACCAAGATTACTGCATTCTCAATTAGAAAACTGCAATTTGGTTCCACCACATTCTG
ACTACTACAGTATAGTTTTCTCTATTCTTTTGTTTCCCCCTTCCACATTCTTTTATTATA
CATGAAGTAACTGGTATGTGTACACAAGCATATTGCTTTTTTCTTCAAACCAAACAGCCA
ATGGTATGTTTTGATTGACATCAAGTGGAGACAGGATGGGAAAAAATACTGATTCTGTGA
AAATACCCCCTTTATCCATTAGTGGCATGTTCATTCAGGTCTTATCTTTATATTCTAGTA
AGTTATTTTGCTCTCACTGTTTT

Şekil 6. 6.kromozomun 25. Uzun kolunda yer alan SUMO 4 Geni ve lokasyonu 
http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000006-11?report=fasta&from=149721495 

 

Araştırmalar göstermiştir ki SUMO 4 NfkappaB’nin inhibitörü olan IkappaBα’ya 

sumolasyon etkisi göstermektedir (Wang ve She, 2008). SUMO4  genindeki  M55V 

mutasyonu bu sumolasyon kapasitesinde azalma olmasına neden olmaktadır. 

Kısacası NFkappaB’ye negatif etki göstermektedir. 

 

1.2.1. SUMO 4’ün NFkappaB sinyal yolağı üzerine negatif etkisi:  

 

NFkappaB bir transkripsiyon faktörüdür ve immün yanıt, inflamasyon, hücre yaşamı 

ve apoptozis gibi olaylarda rol oynamaktadır.Vertabralılarda NfkappaB’nin p50, p52, 
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p65, Rel-A ve Rel-B olmak üzere 5 alt ünitesi vardır. Bu alt üniteler homo ve 

heterodimer formlarındadır (Wang ve She, 2008). 

 

 

Şekil 7. Bir transkripsiyon faktörü olan NFkappaB (ADCOCK ve ark., 2006) 
 
 
Birçok hücre tipinde NFkappaB kompleksleri IkappaBs ve IkappaBα gibi negatif 

regülatörleriyle kompleks oluşturarak sitoplazmada inaktif halde bulunmaktadır 

(Şekil 8). Viral ve bakteriyel patojenler gibi stres uyarıcı ajanlar ortaya çıktığında 

NFkappaB/IkappaBα kompleksi IkappaBα’nin N-terminal ucundaki serin 

rezidüsünün fosforilasyonu sonucu birbirinden ayrılır. Bu ayrılma NFkappaB’yi 

aktive ederek immün yanıt oluşturacak genlerin aktive olmasına neden olmaktadır 

Şekil 9). (Wang ve She, 2008). Romatoid Artrit, Crohn hastalığı gibi bir çok otoimmün 

hastalık NFkappaB’nin disregülasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır (Bacher ve ark., 

2004). SUMO 4’ün en önemli rollerinin arasında NFkappaB sinyal yolağının 

regülasyonu gelmektedir. SUMO 4’ün NFkappaB’ye etkisi ve NFkappaB’nin SUMO 

4’ün transkripsiyonuna etkisi bilinmektedir.  

 

SUMO 4 M55V (rs237025) polimorfizmi NFkappaB’nin ifadesinin artmasına, 

IkappaB ile konjuge olarak ve IkappaB düzeyini stabilize ederek  göstermektedir. 

NFkappa B 
aktivasyonu 

Pro-inflamatuar 
mediyatörleri (IL-6, 
IL-8, …) 

Azalmış 

Artmış 
prolifersayon 

Pozitif 
geri 
bildirim 
döngüsü

Oksidatif stres, mikrobiyal 
infeksiyon, pro-inflamatuar 
sitokinler (TNF-alfa, IL-1 beta, … ) 
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NFkappaB sitozolde IkappaBα ve SUMO 4 ile kompleks oluşturarak inaktif formda 

kalmaktadır. Kinaz kaskadı sitümüle edildiğinde IkappaB Kinaz Kompleksi (IKK)  

IkappaBα’yı fosforlayarak SUMO 4 ve IkappaBα konjugasyonunu birbirinden 

ayırmaktadır. Bu ayrılma sonucu NFkappaB aktifleşir ve nükleusa taşınır. Bu 

taşınma sonucunda NFkappaB 3 gen grubunun genlerinin promotorlarına bağlanır ve 

bu genlerin transkripsiyonlarını aktifleştirir (Wang ve She, 2008). Bu 3 gen grubu 

şunlardır: 

 

1)  Oto-Regülatör Genler: Örn; p50 ve p65 

2)  İmmün Yanıt Genleri: Örn; IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12, TNF-α, IFN-γ ve  IL-

2Rα 

3)  Negatif Feedback Genleri: Örn; SUMO 4 ve IkappaBα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Sitozolde bulunan inaktif NFkappaB  

 

 

Aktif 
IkappaBα 

SUMO4 
Proteini 

İnaktif 
NFkappaB 
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                                                             Sumolasyonun azalması 

 

 

 Nükleusa taşınma 

 

 

 

Şekil 9. Aktif NFkappaB 

 

1.2.2. JAK/STAT sinyal yolağına SUMO 4’ün inhibitör etkisi: 

 

STAT ailesi bir çok sitokin, hormon ve çeşitli büyüme hormonunu aktive eden 

transkripsiyon faktörünü  kapsayan bir ailedir. Bu transkripsiyon faktörleri daha çok 

JAK kinaz gibi trozin fosforilasyonu yapanlar tarafından aktive olurlar (Li ve ark., 

2005; Kisseleva ve ark., 2002; Marrero ve ark., 2006).  JAK; JAK 1, 2, 3ve TYK 2 

(Tyrosine kinase 2) gibi sitozolik trozin ailesidir. Bu aile immün hücrelerin sitokin 

sinyallerinin regülasyonunda önemli rol oynar. IL-2, IL-3, IL-4, IL-5,I L-6, IL-7, IL-

13, GMCSF, GH, PRL, EPO ve TPO gibi tek tip reseptörlere sahip sinyallerin 

iletimini JAK ailesi stimüle etmektedir. Ayrıca IFN-α, IFN-β, IFN-γ gibi iki tip 

reseptöre sahip sitokinlerin de sinyal iletimini regüle eder (Valentino ve Pierre, 2006). 

STAT ise sitokin bağımlı gen ekspresyonunda ve immün yanıt, hücre differansiyonu, 

hücre yaşamı ve hücre proliferasyonu gibi  çeşitli hücresel olaylarda  rol oynar (Wang 

ve She, 2008).  SUMO 4’ün STAT üzerine etkisinin anlaşılması için yapılan 

araştırmalar SUMO 4’ün STAT1 DNA bağlanma aktivasyonunu direkt sumolasyonla 

engellediğini göstermektedir. Tip 1 Diyabet gibi otoimmün hastalıkların 

patogenezinde SUMO 4 M55V polimorfizminin yüksek STAT transkripsiyonel 

aktivitesine neden olduğu bilinmektedir (Wang ve She, 2008). 

SUMO4 
Proteini İnaktif 

IkappaBα 

 

Aktif 
NFkappaB 

 

   NÜKLEUS 
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Özet olarak otoimmün hastalıklarda etkisi olduğu bilinen SUMO 4 geninde meydana 

gelen M55V (rs237025) polimorfizmi, NFkappaB’nin inhibitörü olan IkappaBα’yı 

sumolasyon sistemiyle baskılamakta ve IkappaBα’nın NFkappaB üzerindeki 

supressör etkisi ortadan kalkmaktadır. Bu durumda NFkappaB sürekli aktif hale 

gelerek özellikle AITD, RA, Sjögren Sendromu ve Tip 1 Diyabet gibi otoimmün 

hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca SUMO 4 Isı Şok 

Proteinlerinin transkripsiyon faktörleri üzerinde de etki göstermektedir (Shengping ve 

ark., 2008) 

 

1.3. MOLEKÜLER TEKNİKLER 

 

1.3.1. PCR (Polymerase Chain Reaction):  

 

PCR, herhangi bir organizmaya ait genomik DNA’ daki özgül bölgelerin 

çoğaltılmasını ( amplifikasyonunu ) sağlayan basit ama çok başarılı bir invitro DNA 

sentezi yöntemidir. PCR; DNA molekülünün milyonlarca hatta milyarlarca kopyasını 

kısa zamanda elde edilmesini sağlayan bir tekniktir. PCR;DNA’ nın dizi analizi ve 

DNA haritalamasında, genetik hastalık teşhisinde ( orak hücre anemisi, kistik 

fibrozis, fragile X sendromu, AIDS, lösemi v.b. ), DNA parmak analizinde, insan 

evrimi araştırmalarında, İnsan Genom Projesi’ ndeki araştırmalarda, allellik dizi 

varyasyonlarının gösterilebilmesi ile doku transplantasyonu için doku tipinin 

belirlenmesinde, adli tıp örneklerinin genetik tiplendirilmesi ( analık babalık tayini ), 

sistematik ve evolüsyon çalışmalarında ( doğadaki çeşitli canlı türlerinin tanısı, türler 

arasındaki polimorfizmin belirlenmesinde ) kullanılmaktadır. PCR istenilen sayıda 

tekrarlanabilen döngülerden oluşur. Bir PCR döngüsü sırasıyla 

deoksiribonükleikasidin iki zincirinin yüksek sıcaklıkta birbirinden ayrılması 

(denaturation), sentetik oligonükleotidlerin DNA’ya bağlanması(annealing) ve 

zincirin yeni çift zincirli DNA’lar oluşturarak uzaması (extension) gibi aşamalardan 

oluşmaktadır. Bu aşamaların sıcaklıkları değişiklik gösterebilmektedir. PCR için 

termostabil DNA polimeraz enzimi olarak Thermus aquaticus’dan izole ve pürüfiye 

edilen Taq polimeraz enzimi kullanılmaktadır. Günümüzde PCR yöntemleri 
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modifiye edilerek Nested-PCR, Real Time-PCR gibi ondörtten fazla PCR çeşidi 

geliştirilmiştir. 

 

1.3.2. RFLP (Restriksiyon Enzimi Uzunluk Polimorfizmleri):  

 

Bir DNA segmentinin yaklaşık her 100 baz çiftindeki nükleotid dizisi bireylerde 

değişiklik gösterir. Sonuç olarak bir kromozom üzerinde bulunan bir restriksiyon 

enzimi tanıma dizini, diğerinde bulunmayabilir. Bu durumuda, restriksiyon fragman 

büyüklükleri bu bölge için farklılık gösterir. İnsan genomunda tek baz değişiklikleri 

çok sıktır. Bazılarına göre bu sıklık her 100 baz çiftinde bir olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu nükleotid değişikliklerinin büyük çoğunluğu zararsızdır. DNA 

Polimorfizmi, DNA üzerinde hastalığa neden olmayan, suskun nükleotid değişimleri 

olarak tanımlanır. Eğer bu polimorfizmler, bir restriksiyon enzimi kesme bölgesinin 

yok olmasına ya da yeniden oluşmasına neden olurlarsa; kolaylıkla saptanabilirler. 

DNA, bu enzimlerle kesildiğinde farklı uzunlukta parçalar oluşur ve analizlerde 

değişik pozisyonlarda görülürler. Bunlara "Restriction fragment length 

polimorphism" (RFLP)/ "Restriksiyon enzimi uzunluk polimorfizmleri" denir.Eğer 

bir birey, RFLP için heterozigot ise, o takdirde birey bilgilendirici (INFORMATIF) 

olarak tanımlanır. Böylece bu kromozomların/ işaretlerin nesilden nesile geçmelerini 

incelemek mümkün hale gelir. Saptanan değişiklik bir gene yakın (Linked) 

olduğunda; gendeki hatanın bu polimorfizme paralel gittiği varsayılır. RFLP 

analizinin temeli, anne ve babanın iki ayrı alleli taşıyan iki kromozomunun 

birbirinden ayırd edilmesine ve aile içinde daha önceden bulunan hasta bir çocuk 

yardımı ile hangi kromozomun riskli olduğunun, yani hangi kromozomun mutasyona 

uğramış alleli (yani bozuk geni) taşıdığının saptanmasına dayanır. RFLP analizinde, 

iki kromozom birbirinden gen içinde ya da gen yakınında bulunan bir DNA 

polimorfizminin bulunması (+); ya da bulunmaması (-) ile ayrılır. Analizin kesinliği 

kullanılan polimorfik işaretin, hastalık lokusuna yakınlığı ile doğrudan ilişkilidir. 

Kullanılan genetik işaret ve hastalık lokusu birbirine ne kadar yakınsa 

rekombinasyon olasılığı o kadar küçüktür ki bu da analiz için avantajdır. Homolog 

kromozomlar, miyoz sırasında birleşirlerken, rekombinasyon denilen olayda parça 
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değişimleri ortaya çıkar. RFLP genden ne kadar uzaktaysa; rekombinasyon olasılığı 

o denli artar. 

 

RFLP YARARLARI:RFLP'nin yararları şu şekilde sıralanabilir. 

1. kalıtım çalışması için gereklidir. 

2.  yapısal heterozigotluğun kaybının incelenmesi (LOH) 

3.   doku tiplemesinde/prenatal tanıda/babalık tayininde kullanılabilir. 

4.   gen klonlanmasında kullanılabilir. 

5. enfeksion ajanların (bakteriler, viruslar) birbirlerinden farklılıklarının 

belirlenebilmesinde kullanılabilir. 

 

1.3.3. AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ:  

 

200-50,000 bç boyutları arasındaki DNA ve RNA moleküllerini tanımlamakta 

kullanılan standart yöntem agaroz elektroforezidir. Agaroz bir alg türünden elde 

edilir. Agaroz  incelenecek olan bantların büyüklüğüne göre, ağırlık/hacim oranına 

göre jel elektroforez tamponuna koyulmuş agarozun yüksek sıcaklıkta 

çözündürülmesi ile hazırlanır. Kaynatılmış agaroz çözeltisi 50 dereceye kadar 

soğutularak jel tepsilerine dökülür. Ayrımı yapılacak örnek taraklarla oluşturulmuş 

kuyucuklara yüklenir ve elektriksel alanda yürütülerek ayrımı yapılır. 

Örnekler;yüklendikten sonra elektrik akımı altında yürütülerek, ultraviyole ışık 

altında DNA’ya bağlanan etidyum bromid parlamasıyla incelenir. Sonuçlar bir 

kamera yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılarak fotoğrafları çekilir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

1.2. Çalışma Grubunun Oluşturulması 

 

Hastalar çalışmamıza Şubat 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara 

Üniversitesi Multidisipliner Behçet Hastalığı Merkezine başvuran 58 erkek 92 kadın 

toplam  150 Behçet teşhisi almış hasta ve  80’i kadın, 69’u erkek 149 sağlıklı 

gönüllü; gönüllü olur formlarını imzalayarak ve B.30.2.ANK.0.20.70.01 sayılı Etik 

Kurul izni ile çalışmaya dahil edilmişlerdir.Çalışmaya dahil edilme kriterleri 

şunlardı; 

 

a)  HASTA GRUBU: 

  •    Uluslararası  çalışma grubunun Behçet Hastalığı kriterlerini  

                    *     Tekrarlayan Oral Aft  

                    *     Genital Ülserler  

                    *     Göz Lezyonları  

                    *     Deri Lezyonları  

        *     Paterji Testi Pozitifliği  

 dolduran hastalar 

•   18-65 yaş arası hasatalar 

•   Tedavi alan ve almayan hastalar 

•   Romatoloji Bilim Dalı  polikliniği ve  Multidisipliner Behçet Polikliniği’ne 

müraacat eden hastalar 

•    Mukokütanöz ve/veya ciddi organ tutulumu olan hastalar 

•   Başka sistemik inflamatuvar hastalığı  bulunmayan hastalar 

•  Kendisinde ve birinci derece akrabalarında bilinen bir genetik hastalığı 

bulunmayan hastalar 
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b)   SAĞLIKLI GRUP: 

 •   18-65 yaş arası olan sağlıklı gönüllüler 

 •   Sistemik İnflamatuar Hastalığı bulunmayan sağlıklı gönüllüler 

 •   Otoimmmün  Hastalığı ( Diabetes Mellitus, Aterosklerotik Kalp Hastalığı 

(ASKH), Akdeniz Ateşi (FMF) ) bulunmayan sağlıklı gönüllüler 

 •  Bilinen Bir Genetik Hastalığı bulunmayan  gönüllüler 

 

Gönüllülerin Araştırmaya Dahil Edilmeme Kriterleri: 

•    Behçet Hastalığı dışında otoimmün hastalıkları,sistemik inflamatuar hastalıkları, 

Diabetes Mellitus, Aterosklerotik Kalp Hastalığı (ASKH), Ailesel Akdeniz Ateşi 

(FMF) olan hastalar 

•     Pediatrik olgular 

•     Geriatrik olgular 

Hasta grubunun klinik ve laboratuvar bulguları  ayrıntılı olarak değerlendirildi ve 

gruplandırıldı. 

    

2.2.YÖNTEM: 

 

2.2.1. DNA İzolasyonu: 

 

Behçet hastalarından ve sağlıklı kontrollerden alınan kanlardan QIAGEN Gentra 

puregene DNA izolasyon kiti kullanılarak DNA elde edildi. Elde edilen 150 µl DNA 

PCR-RFLP yöntemleri için kullanmaya hazır  durumda idi. 

 

Gerekli Malzemeler: 

• DNA izolasyon kiti (QIAGEN Gentra puregene) 

• Mikrosantrifüj (Beckman Coulter, Amerika) 

• Termomikser (65 C°,Wealtec Corp, Amerika) 

• Vorteks (Nüve, Türkiye) 

• 1.5 ve 2 ml’lik eppendorf tüpleri 

• Pipet ve pipet ucu (100 µl, 200 µl, 1 ml’lik) (Axygen, USA) 

• %70’lik Etanol (Dop, Türkiye) 
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• %100’lük İzopropil Alkol (Birpa, Türkiye) 

  

DNA’nın elde edilmesi: 

• Öncelikle 2 ml ve 1.5 ml’lik Eppendorf tüpleri hazırlandı. 

• 2 ml’lik Eppendorf tüplerine 1.35 ml kadar RBC lizis solusyonu kondu. 

• Üzerine 450 µl alt-üst edilmiş kan örnekleri eklendi. 

• Karışım bir kez daha alt-üst edilerek 40 sn 14500 rpm’de santrifüj edildi. 

• Santrifüj sonrası oluşan süpernatant döküldü, pelet elde edildi. 

• Pelet 20 sn vortekslendi. 

• Üzerine 450 µl cell lyzis solusyonu kondu. 

• Tekrar 20 sn vortekslendi. 

• Üzerine 150 µl  precipitasyon solusyonu eklendi. 

• Ve 14500 rpm’de 1dk 40 sn santrifüj edildi. 

• 1.5 ml’lik farklı eppendorf tüplere %100’lük izopropil alkolden 450 µl eklendi. 

• Santrifüjlenen 2 ml’lik tüplerdeki süpernatant 1.5 ml’lik tüplerdeki etanolün 

üzerine ters çevrilip dökülerek tüpler çalkalandı ve DNA’ların oluşması sağlandı. 

• Tüpler tekrar 14500 rpm’de 1 dk 40 sn santrifüj edildi. 

• Oluşan süpernatant döküldü ve kalan peletin üzerine 450 µl %70’lik etanol ilave 

edilerek dipte çöken DNA hareketlendirildi. 

• 14500 rpm’de 1dk 40 sn santrifüj edilerek süpernatant döküldü ve tüplerde kalan 

sıvı kurutma kağıdı ile alındı. 

• Kurutulmuş tüplere 150 µl DNA hidratasyon solusyonu eklenerek 65 C°’ye 

ayarlanmış termalmikserde 5 dk bekletildi ve -20 derecede saklandı. 

 

-20 derecede saklanan hasta ve sağlıklı DNA’ların kalitesini belirlemek için 

%1.5’luk Agaroz jel elektroferezi yapıldı ve örnekler -20 derecede PCR (Polymerase 

Chain Reaction), RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) yöntemlerinde 

kullanılmak üzere saklandı. 
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2.2.2. Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Hazırlanması: 

 

• PCR tüpleri hazırlandı. 

• Karışım tüpünün içine sırasıyla  

• 14 µl distile su 

• 2,5 µl 10*Buffer (Fermentas, Litvanya) 

• 2,5 µl dNTP   (Fermentas,Litvanya) 

• 1 µl Forward Primer (Metabion International AG - Almanya)   

• 1 µl Reverse Primer (Metabion International AG - Almanya) 

• 1,5 µl Magnezyum Klorür (Fermentas, Litvanya) 

• 0,2 µl Taq polimeraz (Fermentas, Litvanya) 

Eklenerek toplamda 22,5 µl hacim elde edildi. Bu hacimdeki tüplere, 

• 2,3 µl DNA örnekleri eklenerek termalcycle’a kondu.  

Termalcycle’da denatürasyon sıcaklığı 95 C°, Annealing 57C° ve Extension sıcaklığı 

72C° olarak ayarlandı. Yaklaşık 2 saatlik sürenin sonunda yani 30 siklusun sonunda 

RFLP yönteminde kullanmak için PCR ürünleri hazır hale getirildi.Çalışmamızda 

kullandığımız Forwad ve Reverse primer dizileri şöyleydi: 

 

  F 5′ATTGTGAACCACGGGGATTGTTA 

  R 5′CAGCGTTCTGGAGTAAAGAAG. 

Bu primerler gen içerisinde 185 bç’lik  aşağıda gösterilen  bölgeyi çoğaltmamızı 

sağladı (Şekil 10). Forward primerimizde bulunan son üç baz TTA genimizde 

çoğalttığımız bölgedeki TCA ile komplementer olarak dizayn edilmemiştir. Bunun 

amacı  bu modifiye dizi ile RFLP için enzimle kesim noktası oluşturmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



 54

GAAGCAGCAGCTGAGGAGACTCCGGTGTTCACCATGGCCAACGAAA

AGCCCACAGAAGAAGTCAAGACTGAGAACAACAATCATATTAATTTG

AAGGTGGCGGGACAGGATGGTTCTGTGGTGCAGTTTAAGATTAAGA

GGCAGACACCACTTAGTAAACTAATGAAAGCCTATTGTGAACCACGG

GGATTGTCAGTGAAGCAGATCAGATTCCGATTTGGTGGGCAACCAAT

CAGTGGAACAGACAAACCTGCACAGTTGGAAATGGAAGATGAAGAT

ACAATTGATGTGTTTCAACAGCCTACGGGAGGTGTCTACTGAAAAGG

GAACCTGCTTCTTTACTCCAGAACGCTGTTCTTTAAAGACCAAGATTA

CTGCATTCTCAATTAGAAAACTGCAATTTGGTTCCACCACATTCTGAC

TACTACAGTATAGTTTTCTCTATTCTTTTGTTTCCCCCTTCCACATTCT

TTTATTATACATGAAGTAACTGGTATGTGTACACAAGCATATTGCTTT

TTTCTTCAAACCAAACAGCCAATGGTATGTTTTGATTGACATCAAGTG

GAGACAGGATGGGAAAAAATACTGATTCTGTGAAAATACCCCCTTTA

TCCATTAGTGGCATGTTCATTCAGGTCTTATCTTTATATTCTAGTAAG

TTATTTTGCTCTCACTGTTTT 

 
Şekil 10. SUMO 4 geninin forward ve reverse primerlerle çoğaltılan bölgesi.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000006-11?report=fasta&from=149721495 

 

Yaptığımız PCR ürünlerinin kalitesini belirlemek için %1.5’lik agaroz jelde 

elektroforez yapıldı. Etidyum Bromür varlığında Ultraviyole ışık (Spectroline, ABD)   

altında değerlendirildi. 

 

Çalışmamızda RFLP yöntemi için Mse I (micrococcus species)( New England 

Biolabs) restriksiyon enzimini kullandık. Mse I enziminin tanıma bölgesi; 

5`…..T▼TAA…..3` 

3`…..AAT▼T…...5` 

şeklindedir. Aktive gösterdiği optimum sıcaklık değeri 37 C°’dir. Çalışmamızda 

kullanmak için PCR ile çoğaltığımız 185 bç uzunluğundaki bölge Mse I restriksiyon 

enzimi ile muamele edilerek kesildi. Reaksiyon tüpüne; 

• 8,3 µl distile su 

• 8 µl PCR ürünü 

• 0,8 µl Mse I enzimi ( New England Biolabs) 
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• 2 µl Buffer ( New England Biolabs)    

• 0,2 µl BSA (Bovine Serum Albumin) ( New England Biolabs)  konuldu.  

12- 16 saatlik süre boyunca 37 C°’de bekletildi. Enzim çoğaltılan bölgeyi; 

 

CTATTGTGAACCACGGGGATTGTTAGTGAAGCAGATCAGATTCCGAT

TTGGTGGGCAACCAATCAGTGGAACAGACAAACCTGCACAGTTGGAA

ATGGAAGATGAAGATACAATTGATGTGTTTCAACAGCCTACGGGAGG

TGTCTACTGAAAAGGGAACCTGCTTCTTTACTCCAGAACGCTG 

 
Şekil 11, MseI enzimi ile çoğaltılan bölgenin kesilmesi. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000006-11?report = fasta&from=149721495 

 

şeklinde keserek 162 bç’i ve 23 bç’i meydana getirdi (Şekil 11).  Elde edilen kesim 

ürünlerinin değerlendirilmesi için metilen mavisi ile muamele edilerek % 3’lük 

agaroz jelde elektroforezi yapıldı. Elektroforez sonuçları Ultraviyole ışık altında 

etidyumbromidin parlamasıyla değerlendirildi. 

 

 

2.2.3. Agaroz Jelin Hazırlanması: 

 

Çalışmamızda PCR ürünlerinin kalitesini gözlemlemek için %2’lik agaroz jel ve 

RFLP sonuçlarını gözlemlemek içinse %3’lük agaroz jel kullanıldı. 

%2’lik Agaroz Jel Hazırlanması:  

Agaroz (Sigma, ABD)                                                            1.35 g  

Tris-Borikasit-EDTA(TBE) 0,1х                                              60 ml 

EtidiumBromide(EtBr) (Sigma, ABD)                                       3 µl 

%3’lük Agaroz Jel Hazırlanması: 

Agaro(Sigma,ABD)                                                               2.35 g   

Tris-Borikasit-EDTA(TBE) 0,1х                                           100 ml  

EtidiumBromide(EtBr) (Sigma,ABD)                                        3 µl     

■   İki farklı konsantrasyondaki jel için gerekli miktarda agaroz tartıldı. 

■   Erlene kondu. 

■   Gerekli ölçüdeki TBE eklendi. 
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■   Mikrodalga fırın örnek kaynamaya başlayana kadar yüksek ısıda çalıştırıldı. 

■   Aralıklarla erlen mikrodalgadan (Beko, Türkiye) çıkarılıp çalkalandı. 

■   Kaynamaya başladıktan sonra mikrodalgadan çıkarıldı. 

■   EtBr eklendi ve erlen tekrar çalkalandı. 

■   Jel biraz soğutulduktan sonra tabağa (Qwl Scientific, ABD) döküldü ve 30 dk 

polimerize olması için bekletildi. 

 

Örneklerin Jele Yüklenmesi: Çalışmamızda PCR ve RFLP ürünlerinin  için 

kullandığımız 6х,100 mL yüklü çözeltimizin (loading buffer) içeriği şöyledir: 

Bromfenol Mavisi                                                               0.25 g 

Ksilen Siyanol FF                                                                0.25 g 

Gliserol                                                                                  30 ml 

Distile su ile 100 ml’ye tamamlanır. 

 

2.2.4. PCR Ürünlerinin Jele Yüklenmesi: 

 

•  Yüklenecek örnek sayısı kadar yaklaşık 1µl’lik  yükleme tampon  parafilm 

üzerine kondu. 

•  8 µl PCR ürünü yükleme tamponu ile parafilm üzerinde karıştırıldı. 

•   Elektroforez tankının (Wealtec, Tayvan) içine yerleştirilmiş jelin tarakları 

çıkarıldıktan sonra oluşan kuyucuklardan ilkine yaklaşık 4 µl фх174 

DNA/BsuRI(HaeIII) Marker (Fermentas, Litvanya) yüklendi. 

•   Yükleme tamponuyla muamele edilmiş örnekler de diğer kuyucuklara eklendi. 

•   150 V’da 10 dk yürütüldü. 

•    Ultraviyole ışık (Spectroline, ABD)  altında etidyumbromidin parlamasıyla 

sonuçlar görüldü ve fotoğraflandı (Alpha Imager, ABD). 
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2.2.5. RFLP Ürünlerinin Jele Yüklenmesi: 

 

 •   MseI enzimiyle muamele ettiğimiz örnekler yaklaşık 4 µl yükleme tamponoyla 

muamele edildi. 

 •    Örnekler 3-4 sn santrifüj edildi. 

 •  Hazırlanan %3’lük jelin ilk kuyucuğuna marker daha sonraki kuyucuğa 

kesilmemiş ve yükleme tamponu ile muamele edilmiş örnek kondu. 

 •   RFLP ürünleri de daha sonraki kuyucuklara konarak 150V’da 30 dk yürütüldü.   

 •    Ultraviyole ışık (Spectroline, ABD)   altında sonuçlar EtBr’ün parlamasıyla 

görüldü ve fotoğraflandı (Alpha Imager, ABD). 

 

Yaptığımız çalışmamızda M55V A/A homozigot durumunda Mse I enzimi DNA 

üzerinde kesim noktası olduğu için PCR ile çoğalttığımız ürünü keser ve enzimle 

muamele etmediğmiz örnek ile karşılaştırıldığında farklı büyüklükte tek bant 

görülmektedir. Örneklerin M55V G/G homozigot durumunda enzimle muamele 

edilen PCR ile çoğalttığımız ürün kesilmediği için enzimle muamele edilmemiş 

örnekle karşılaştırıldığında aynı büyüklükte tek bant görülmektedir. M55V A/G 

heterozigot durumda ise PCR ile çoğattığımız ürün kısmen kesilmekte ve enzimle 

muamele etmediğimiz örnekle karşılaştırıldığında farklı büyüklükte iki bant 

görülmektedir. 
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          M       1        2        3        4        5          6         7         8        9        10      11 

 
Şekil 12. SUMO 4 geni M55V polimorfizminin MseI enzimi ile kesimi sonrası 

%2.5’luk agaroz jeldeki elektroforez görünümü 

 

M                     : Фx174 DNA/BsuRI(HaeIII) Marker (Fermentas, Litvanya) 

1 : Kesilmemiş PCR Ürünü 

3,5,6,8,10,11 : Heterozigot G/A hasta örnekleri, 185bç ve 162 bç oluşmuştur. 

2,4,9     : Homozigot G/G hasta örnekleri 

7  : Homozigot A/A hasta örnekleri 
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3. BULGULAR 
 
 

Çalışmamıza alınan 150 Behçet hastasının yaşı 19-65 arasındadır, yaş ortalaması 

42.21’dir. 92’si kadın 58’i erkektir. Hastalar tanılarını Uluslararası Behçet 

Kriterlerine göre almışlardır. Çalışmamıza katılan 149 sağlıklı kontrolün yaşı 20-46 

arasındadır. 80’i kadın, 69’u erkektir. 

 

Çizelge 1. 150 Behçet hastasının yaş/cinsiyet ve görülen semptom yüzdeler 

 

 Klinik bulgular ve yaş/cinsiyet    Numara ve yüzdelikler 

 

  Yaş Ortalaması 42.21 

   Cinsiyet (K/E)  92K/58E 

   OA    %40.6 

   GÜ    %34.6 

   PPE   %24 

   Üveit %21.3 

   EN    %18 

   DVT  %12.6 

   Pat. + %12 

   Artrit  %12 

   VBH  %12 

   NB %6.6 

   EB  %4 

   Atralji  %3.3 

   AS  %1.3   

DVT: Derin Ven Trombozu, VBH:Vaskülobehçet, AS:Ankliozan Spondilit, NB:Nörobehçet, OA:Oral 

Aft, GÜ:Genital Ülser, EB:Enterobehçet, EN:Eritema Nodosum, PPE:Papülopüstüler erüpsiyon, 

Pat.+:Paterji Testi +,  
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150 Behçet hastasını dahil ettiğimiz çalışmamızda hastalarımızda görülen 

semptomlar değerlendirildiğinde; %40.6’lık oranla Oral Aft’ın en yüksek paya sahip 

olduğu gözlendi. AS’nin ise hastalarımız arasında %1.3’lük oranıyla en düşük paya 

sahip olduğu tespit edildi. VBH, Artrit, Paterji pozitifliğinin ise %12’lik oranla ortak 

payda yer aldığı saptandı. 

 

Çalışmamızda SUMO 4 genindeki M55V (r237025) polimorfizmi Binary Logistik 

Regression istatistiği kullanılarak 150 Behçet hastası ve 149 sağlıklı bireylerden 

oluşan kontrol grubu değerlendirildi. Elde edilen veriler Çizelge 2’de gösterildi. 

 

Çizelge 2.  Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubu genotip oranlarının    
karşılaştırması 

 
SUMO 4              Behçet Hastası        Sağlıklı kontrol grubu      OR       P            95% CI 

  M55V 

polimorfizmi    (n=150)       %                (n=149)         % 

Genotip 

GG                       73           48                  75                 50         0.94     0.773       0.59   1.47         

AG                       58           38                  68                 45         0.75     0.222       0,47   1,19 

AA                       19           12                    6                 4           3.46     0.006       1,45   8,92 

Allel   

G                        204            68                218                73          0,88     0,457      0,62    1,24 

A                         96             32                80                  26          1,14     0,457      0,81     1,61   

 

G/G genotipi; 150 Behçet hastasından  73’ünde  %48 oranında saptandı. A/G 

genotipi  58 kişide %38 oranında saptandı. A/A genotipi 19 kişide %12 oranında 

saptandı (n=19 12%) (O.R:3,46). Hastalarımızda AA genotipinin görülme oranı  Ki-

kare testine göre değerlendirildiğinde p değerinin <0.05 olduğu saptandı ve AA 

genotipinde olmanın hastalığın gelişimi ve seyrinde risk yarattığı gözlendi. Bu veriler 
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ışığında G/G genotipinin %48’lik oranla çalışmamıza katılan Behçet hastaları 

arasında en sık dağılıma sahip genotip olduğunu tespit edildi.  

 

149 sağlıklı kontrol grubunda G/G genotipine sahip 75 kişi %50 oranında saptandı. 

A/G genotipine sahip 68 kişi %45 oranında saptandı. A/A genotipine sahip 6 kişi %4 

oranında saptandı. 

 

SUMO 4 genindeki M55V polimorfizmininin Behçet hastalarımızdaki allel 

dağılımına baktığımızda; hasta grubunda 204 kromozomun valini kodlayan G allelini 

taşıdığı, 96 kromozomun A allelini taşıdığı görüldü.  

 

Çalışmamızda hem sağlıklı kontrol grubunda hem de Behçet hastalarında cinsiyetlere 

göre genotip dağılımı Ki-Kare testine göre değerlendirildi ve  farklılık göstermediği 

belirlendi (p>0,005). Ama kadın Behçet hastaları ve kadın sağlıklı grup kendi 

aralarında değerlendirildiğinde kadın Behçet hastalarının en sık AA genotipinde 

olduğu saptandı (Çizelge 3). 

 
 

Çizelge 3.  Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubunda cinsiyete göre genotip 
oranlarının karşılaştırması 

 
Genotip  

GG 
n    % 

AA 
n      % 

AG 
n    % 

 

P 

Kontrol 38   48,7 3      3,8 37   47,4 >0.005 

Behçet 43   46,7   14   15,2 35   38,0 <0.005 

  

Kadın 

   Toplam 81   47,6  17   10,0 72   42,4  

Kontrol 37   52,1      3       4,2 31   43,7 >0.005 

Behçet 30   51,7      5       8,6 23   39,7 >0.005 

   

Erkek 

   Toplam 67   51,9      8       6,2 54   41,9  
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Çalışmamıza dahil ettiğimiz Behçet hastalarından alınan anamnezlere göre bazı 

semptomlar ile genotiplerin görülme sıklığı arasında ilişki olduğu gözlendi. AA 

genotipinde olan Behçet hastaları arasında  Oral Aft ve Genital Ülser semptomları 

görülme  oranının yüksek olduğu saptandı. Diğer genotiplerdeki Behçet hastalarında 

ise genotip ile semptomların görülme sıklığı arasında anlamlı ilşkinin olmadığı 

belirlendi. (Çizelge 4) 

 

Çizelge 4. Genotiplerle semptomlar arasındaki ilişki 
 

Genotip Semptomlar 

GG 

n  % 

AA 

n  % 

AG 

n  % 

 

p 

DVT 9  12,3 2  10,5 8    13,8 >0,005 

VBH 9  12,3 2  10,5 7  12,1 >0,005 

AS - 1  5,3 1  1,7 >0,005 

NB 5   6,8 - 5   8,6 >0,005 

Üveit 15  20,5 5   26,3 12    20,7 >0,005 

OA 30  41,1 13  68,4 18  31,0 <0,005 

GÜ 26  35,6 12  63,2 14  24,1 <0,001 

EB 1   1,4 1   5,3 4   6,9 >0,005 

EN 13  17,8 5   26,3 9   15,5 >0,005 

PPE 17  23,3 8  42,1 11  19,0 >0,005 

Pat. + 9  12,3 2  10,5 7   12,1 >0,005 

Artrit 7    9,6 3  15,8 8   13,8 >0,005 

Atralji 2    2,7 1    5,3 2   3,4 >0,005 

DVT: Derin Ven Trombozu, VBH:Vaskülobehçet, AS:Ankliozan Spondilit, NB:Nörobehçet, OA:Oral Aft, GÜ:Genital Ülser, 

EB:Enterobehçet, EN:Eritema Nodosum, PPE:Papülopüstüler erüpsiyon, Pat.+:Paterji Testi +,  
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Araştırmaya dahil ettiğimiz Behçet hastalarının semptomlarının görülme sıklığının 

kadın-erkek arasında da bir farklılık oluşturup-oluşturmadığı Çizelge 5 ve Çizelge 

6’daki veriler ışığında araştırıldı. Oral Aft (OA) ve Genital ülser (GÜ) ve 

Papülopüstüler erüpsiyon (PPE) görülme sıklığı AA genotipindeki erkeklere oranla 

AA genotipindeki kadınlarda anlamlı bir yükseliş gösterdiği tespit edildi. 

 

Çizelge 5. Semptomlarının görülme sıklığının kadın hastalardaki durumu 

Kadın Behçet Hastalarının 

Genotipleri 

 

Kadın Behçet Hastalarının  

Semptomları GG 

n  % 

AA 

n  % 

AG 

n % 

 

p 

 

DVT 5  11,6 1  7,1 2  5,7 >0,005 

VBH 1   2,3 - 3  8,6 >0,005 

AS - - - >0,005 

NB 5 11,6 - 2  5,7 >0,005 

Üveit 9 20,9 4  28,6 5  14,3 >0,005 

OA 17    39,5 10   71,4 12   34,3 <0,005 

GÜ 18    41,9 10   71,4 8  22,9 <0,001 

EB - 1  7,1 3  8,6 >0,005 

EN 9  20,9 4 28,6 6 17,1 >0,005 

PPE 10    23,3 7   50 4 11,4 <0,005 

Pat. + 4   9,3 1   7,1 2  5,7 >0,005 

Artrit 6 14,0 2  14,3 7 20,0 >0,005 

Atralji 1   2,3 1  7,1 1   2,9 >0,005 

DVT: Derin Ven Trombozu, VBH:Vaskülobehçet, AS:Ankliozan Spondilit, NB:Nörobehçet, OA:Oral Aft, GÜ:Genital Ülser, 

EB:Enterobehçet, EN:Eritema Nodosum, PPE:Papülopüstüler erüpsiyon, Pat.+:Paterji Testi +,  
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Çizelge 6. Semptomlarının görülme sıklığının erkek hastalardaki durumu 
  

Genotip Erkek Behçet 
hastalarının 
semptomları GG 

n    % 

AA 

n    % 

AG 

n % 

 

p 

DVT 4   13,3 1   20,0 6   26,1 >0,005 

VBH 8   26,7 2   40,0 4   17,4 >0,005 

AS - 1   20,0 1    4,3 >0,005 

NB - - 3   13,3 >0,005 

Üveit 6    20,0 1   20,0 7   30,4 >0,005 

OA 13  43,3 3   60,0 6   26,1 >0,005 

GÜ 8    26,7 2   40,0 6   26,1 >0,005 

EB 1    3,3 - 1    4,3 >0,005 

EN 4    13,3 1   20,0 3   13,0 >0,005 

PPE 7    23,3 1   20,0 7   30,4 >0,005 

Pat. + 5   16,7 1   20,0 5   21,7 >0,005 

Artrit 1    3,3 1   20,0 1   4,3 >0,005 

Atralji 1    3,3 - 1   4,3 >0,005 

DVT: Derin Ven Trombozu, VBH:Vaskülobehçet, AS:Ankliozan Spondilit, NB:Nörobehçet, OA:Oral Aft, GÜ:Genital Ülser, 

EB:Enterobehçet, EN:Eritema Nodosum, PPE:Papülopüstüler erüpsiyon, Pat.+:Paterji Testi +,  

  

Ayrıca herbir genotip için görülen semptomların cinsiyetlere göre karşılaştırmaları 

yapıldığında DVT görülen erkek Behçet hastalarının genotip dağılımının sıklığının 

AG olduğu saptandı. (n=6/ 26,1% p<0.005 ) VBH görülen erkek Behçet hastalarında 

ise genotip dağılımının sıklığının GG (n=8 26,7% p<0,01) ve AA (n=2 40,0 

p=0,058) olduğu gözlendi. Diğer semptomların cinsiyet ve genotiplere göre  anlamlı 

farklılıkta olmadığı tespit edildi. 
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4. TARTIŞMA 
 

 
 

Behçet hastalığı oral aft ve genital ülserler, üveit ile birlikte; eklem, vasküler, 

intestinal, pulmoner ve nörolojik tutulumla birlikte sistemik seyir gösteren henüz 

patogenezi tam olarak açıklanamamış bir hastalıktır. Tam olarak açıklanamamış 

olmasına karşın, herpes simpleks virüs tip 1 ve streptokoklar gibi infeksiyoz ajanlar, 

organik fosfat yapısındaki pestisitler gibi bazı kimyasalları içeren çevresel faktörler, 

genetik faktörler, immün disregülasyon veya bu faktörler arasındaki ilişkilerin 

etyopatogenezde rol oynayabileceği düşünülmektedir (Messini, 1997). 

 

Tüm dünyada ve hemen hemen her ırkta görülebilen BH, başta Akdeniz ülkeleri 

olmak üzere Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde  oldukça  sık 

görülmektedir.Hastalığın özel bir coğrafik dağılım göstermesi ve ailevi vakaların 

varlığı, özellikle genetik yatkınlığı desteklemektedir.Bununla birlikte hastalıkta 

şüphelenilen genetik yatkınlığa karşın, hiçbir klasik mendelyan tipi tutarlı kalıtım 

örneği saptanamamıştır (Mizuki ve ark., 1997). 

 

Behçet hastalığının coğrafik dağılımı, kısmen HLA-B51 pozitifliği yüksek olan 

toplumlarda görülmektedir. Moleküler biyolojik ve genetik araştırma tekniklerindeki 

gelişmelerle 1970’li yıllarda yapılmaya başlanan çalışmalarda, major 

histokompatibilite genlerinden bazılarının Behçet hastalığına yakalanma riskini 

arttırdığı yönünde veriler toplanmaya başlamıştır. Özellikle HLA B51 antijeninin 

Behçet hastalığına yakalanma riskini arttırdığı görülmüş ve bu geni taşımanın Behçet 

hastalığı açısından riskinin olduğu yapılan çalışmalarla ispatlanmaya çalışılmıştır. 

Yine aynı araştırmalar sonucunda HLA-A11, HLA-A28, HLA-B44(12), HLA-B13, 

HLA-B35, HLA-DQW1 ve HLA-DR7 antijenlerinin frekansının Behçet hastalarında 

azaldığı görülmüştür. Ayrıca HLA-A23, HLA-B17, HLA-B18, HLA-B52 

antijenlerinin yapılan çalışmadaki Behçet hastalarının hiçbirinde görülmediği tespit 

edilmiştir (Keskinbora, 1995). 

 



 66

Behçet Hastalığı gibi sistemik inflamatuvar hastalıklarda çok sayıda ve farklı 

genlerdeki değişikliklerin etyolojide rol alıyor olması yüksek bir olasılıktır. Çalışılan 

polimorfizmin fonksiyonel olması, yani aminoasit sentezinde bir değişikliğe yol 

açması etyolojide rol oynama olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Behçet hastalığında 

genetik faktörlerin öneminin anlaşılması için son yıllarda giderek artan sayıda gen 

polimorfizmi çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarda birçok farklı genler ele 

alınmaktadır: 

 

Ülkemizde Ateş ve arkadaşlarının  107 Behçet hastası ve 102 sağlıklı grubun dahil 

edildiği çalışmalarında TNF-α -308, -238 and -376 promotor bölge 

polimorfizmlerinin şüpheli ve ciddi seyirli  Behçet hastalığının üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Araştırma sonucunda bu polimorfizm ile hastalığın seyri arasında 

anlamlı ilişki bulunamamıştır (Ateş ve ark., 2006). 

 

Ülkemizde Düzgün ve arkadaşlarının 217 Behçet hastası, 111 Sistemik lupus 

eritematozus’lu (SLE) hasta ve 154 sağlıklı kontrol grubunu dahil ettikleri 

araştırmalarında CTLA-4 geninde 49A/G polimorfizmini araştırmışlardır.  

Araştırmanın sonucuna göre bu polimorfizm Behçet hastalığında anlamlı 

bulunmamıştır. Fakat CTLA-4 49A/G polimorfizmi SLE’li hastalarında anlamlı 

olduğu saptanmıştır (DÜZGÜN ve ark., 2010) 

 

Verity ve arkadaşlarının 83 Behçet hastası ve 103 sağlıklı grubu dahil ettikleri 

çalışmalarında ICAM-1(intrecelluler adhesion molecule-1) R/G 241 ve K/E 469 gen 

polimorfizmlerinin hastalıkla ilişkisini saptamayı amaçlamışlardır. ICAM-1 gen 

polimorfizlerinin Behçet hastalığına etkisi olmadığını bulmuşlardır (Verity ve ark., 

1999). 

 

Karasneh ve arkadaşları yine 132 Behçet hastası ve 105 sağlıklı grupla yaptıkları 

çalışmada IL-1A 2889 polimorfizminin hastalıkta risk yaratıp-yaratmadığını 

araştırmışlar, IL-1A 2889 polimorfizminin hastalıkla bir ilişkisi saptanmazken IL-1b 

ve IL-1RN gen polimorfizmlerinin hastalıkta risk yarattığını tespit etmişlerdir 

(Karasneh ve ark., 2003). 
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Coşkun ve arkadaşlarının 72 Behçet hastası ve 163 sağlıklı grupla yaptıkları 

araştırmada IL-1β s3953 T allelinin ve TT genotipinin Behçet hastalarında sağlıklı 

kontrole göre sıklıklarında önemli bir farklılık olduğu saptanmıştır. (Coşkun ve ark., 

2005) 

 

SUMO4 geni SUMO ailesinin yeni tanımlanmış üyesidir. SUMO4 genindeki CUE 

domainindeki 163 A-G mutasyonu üzerinde çokça çalışılmış bir mutasyondur. Bu 

mutasyon sonucunda Metionin55Valin’e dönüşmektedir (Guo ve ark., 2005) 

SUMO4 proteininin 55. Aminoasidi olan metiyonin proteinin moleküler 

konformasyonu ve fonksiyoel aktivitesinde önemli role sahiptir (Lİ ve ark., 2005). 

Genelde özellikle Tip 1 diyabet (Bohren ve ark., 2004; Guo ve ark., 2004 ) için 

bunun dışında AITD (Autoimmune thyroid disease), RA (rheumatoid arhtritis), 

Primer Sjögren sendromu gibi otoimmün hastalıklar için bu mutasyon önemlidir 

(Bacher ve Schmitz  2004).  Araştırmalar göstermiştir ki SUMO4 IkappaBα’ya 

sumolasyon etkisi göstermektedir. IkappaBα NfkappaB’nin inhibitörüdür. SUMO4  

genindeki  M55V mutasyonu bu sumolasyon kapasitesinde azalma olmasına neden 

olmaktadır. Böylece NfkappaB’nin fazla aktivasyonu; özellikle otoimmün 

hastalıklarda IL-12’nin  fazla salınmasına neden olmaktadır. Diğer SUMO ailesi 

üyelerinin aksine SUMO4 ekspresyonu özellikle immün sistem, böbrek ve 

pankreatik adacıklarda daha çok görülmektedir (Li ve ark., 2005; Guo ve ark., 2004) 

Bu sonuçlar göstermektedir ki SUMO4 otoimmün saldırıda immün ve hedef hücre 

yanıtının her ikisinde de önemli regülatör görev üstlenmektedir. SUMO4 sumolasyon 

aktivitesini genelde anti-stres proteinleri için yapmaktadır ama anti-oksidan enzimler 

için bu aktivitesi belirlenmemiştir. SUMO4 sumolasyonu intrasellüler strese karşı bir 

koruyucu mekanizmadır. Son zamanlarda SUMO4 M55V (rs237025)  

polimorfizminin birçok Asya ülkesinde beyaz ırklarda Tip 1 diyabetle ilişkisi 

bulunmuştur. Bu durumda SUMO4 geninin otoimmünitede etkili bir gen olabileceği 

son zamanlardaki çalışmalarda konu edinilmektedir. Ama SUMO4 geninin M55V 

(rs237025) polimorfizminin Behçet hastalığı ile ilişkisi henüz açık değildir. SUMO 4 

gen polimorfizmlerinin diğer otoimmün hastalıklarla ilişkisini açıklayan dünyada ve 

ülkemizde birçok çalışma mevcuttur: 
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Özellikle bizim çalışmamızla paralellik gösteren araştırma  Shepping ve 

arkadaşlarının yaptığı araştırmadır. Shepping ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada  

Behçet hastalığına SUMO 4 gen polimorfizmlerinin etkisi 232 Çin’li Behçet hastası 

ve 302 Çin’li sağlıklı kontrol grubu oluşturularak araştırılmıştır. Araştırmada 

SUMO4 geni C+438T, A+163G (M55V (rs237025)) , A-504G, G-847A 

polimorfizmlerinin hastalığa etkisi ele alınmıştır. Çalışmada PCR-RFLP yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda SUMO4 gen polimorfizmlerinden biri olan 

C+438T polimorfizminin  HLA B51 negatif Behçet hastalarında anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda tespit ettiğimiz A163G polimorfizminin ise 

Çin’li Behçet hastalarında anlamlı olmadığı saptanmıştır. (Shengping ve ark., 2008). 

 

Sedimbi ve arkadaşlarının insüline bağlı diyabet hastalarında yaptıkları SUMO 4 

M55V (163A→G) (rs237025)  polimorfizminin Tip 1 diyabetli Asya-Hindistan 

kökenli hastalarda bir risk artışına neden olmadığı saptanmıştır. (Sedimbi, 2007). 

 

Shınsuke ve arkadaşlarının  T1DM (Tip 1 Diabetes Mellitus) ‘da SUMO4 M55V 

(rs237025)  polimorfizminin risk artışı yaratıp –yaratmadığını anlamak için yaptığı 

çalışmada 541 T1DM’li hasta ve 768 sağlıklı kontrol karşılaştırılmıştır. Çalışmada G 

allelinin sıklığının T1DM’de risk yaratabileceği tespit edilmiştir (Shinsuke ve ark., 

2006). 

 

Claire ve arkadaşlarının 595 beyaz ırk Grave’s hastası ve 104 beyaz ırk otoimmün 

Addison hastası ve 467 sağlıklı beyaz ırk kontrol grubu arasında yaptıkları çalışmada 

SUMO4 M55V (rs237025)  gen polimorfizminin hastalığa etkisini araştırmışlardır. 

Ve bu polimorfizmin hastalığın seyrinde etkisi olamayacağını saptamışlardır (Claire 

ve ark., 2005). 

 

Hong ve arkadaşlarının 519 Çinli psoriazis vulgaris hastası ve 541 Çinli sağlıklı 

kontrol arasında yaptığı karşılaştırmalı çalışmada SUMO4 M55V (rs237025)  gen 

polimorfizmi ve  SUMO4’ün negatif regülatörü olarak etki ettiği NFkappaB 

transkripsiyon faktöründe NFkappaB-94 ins/del ATTG çalışılmıştır. NFkappaB-94 

ins/del’inin hastalığın görülmesinde bir risk yarattığı tespit edilirken SUMO 4 M55V 
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(rs237025) gen polimorfizminin hastalıkta risk yaratmadığı saptanmıştır (Hong ve 

ark., 2008). 

 

Gibbons ve arkadaşlarının SUMO4 M55V (rs237025)  gen polimorfizminin 

genellikle birçok otoimmün hastalıkla ilişkili olduğu bu nedenle RA ve Juvenil 

İdiyopatik Artrit ile de ilişkili olabileceği düşüncesiyle yaptıkları çalışmaya 875 RA 

hastası, 668 JIA hastası ve 484 sağlıklı kontrol dahil etmişlerdir. Çalışma sonucunda 

SUMO4 M55V A�G (rs 237025) gen polimorfizminin RA ve JIA’da bir risk 

yaratmadığını saptamışlardır (Gibbons ve ark., 2005). 

 

Shinsuke ve arkadaşlarının 355 hasta ve 398 sağlıklı kontrol grubu arasında 

karşılaştırmalı olarak yaptıkları çalışmada SUMO4 M55V (rs237025) gen 

polimorfizminde G alllelinin sıklığı insülin tedavisi almayan T2D (Tip 2 diyabet) 

hastalarında yüksek bulunmuştur. İnsülin tedavisi alanlarda ise G allel sıklığı sağlıklı 

gruba göre önemli bir yükseklik göstermemiştir (Shinsuke ve ark., 2007). 

 

Masako ve arkadaşlarının yaptığı çalışma için T1D, AITD (Autoimmune thyroid 

diseases), RA ve Sjögren sendromlu hastalar seçilmiştir. Total olarak seçilen 1480 

örnek çalışılmıştır. Bunların 929’u hasta, 581’i sağlıklı gruptur. 411 hasta T1D’li, 

292 hasta AITD’li, 172 hasta RA’lı, 54 hasta ise primer Sjögren sendromludur. 

Çalışmada SUMO 4 M55V (rs237025)   polimorfizmi sadece T1D’de değil, AITD ve 

amiloidsiz RA’da risk artışına neden olduğu ama Sjögren sendromunda bir risk 

artışına sebep olmadığı saptanmıştır (Masako ve ark., 2006). 

 

Orozco ve arkadaşlarının yaptığı  çalışmaya 597 beyaz İspanyol SLE hastası ve 987 

Beyaz İspanyol sağlıklı grup katılmıştır.Ve çalışmaya 228 İsveçli SLE hastası ve 122 

Kolombiyalı SLE hastası da katılmıştır. Çalışmada SLC22A4 ve 

RUNX1genlerindeki polimorfizmlerin hastalıkta güçlü risk artışına neden olmadığı 

bulunurken SUMO4 (rs237025) gen polimorfizminin nefriti olmayan SLE hastalarda 

risk artışına neden olduğu bulunmuştur (Orozco ve ark., 2006) 
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Hsing ve arkadaşlarının 430 T2D hastası arasında yaptığı çalışmada SUMO4 M55V 

(rs237025)  varyasyonunun diyabetik nefropatide önemli olduğu saptanmıştır (Hsing 

ve ark., 2007). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Biz de SUMO 4 geni M55V(rs237025) polimorfizminin Behçet hastalığının seyri ve 

gelişimine etkisini araştırdığımız çalışmamız da anlamlı sayılabilecek bir ilişki 

olduğunu saptadık. Çalışmamıza dahil ettiğimiz 150 Behçet hastası arasından 

19’unda AA genotipini tespit ederek sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda 

anlamlı bir farklılığın olduğunu saptadık. GG ve AG genotiplerinin ise sağlıklılarla 

kıyaslanmasında anlamlı bir farklılığı tespit edemedik. 

 

Ayrıca aldığımız anamnezler sonucunda sınıflandırdığımız genotiplere göre görülen 

semptomlar düşünüldüğünde Behçet hastalığına etkisi olabileceğini tespit ettiğimiz 

AA genotipindeki hastalarda görülen bazı semptomların oranının diğer genotipteki 

hastalara göre artmış olduğunu gözlemledik. 

 

AA genotipinin Behçet hastalığının gelişiminde ve seyrinde risk artışına sebep 

olabileceğini tespit etmemizle birlikte bu risk artışının çalışmamıza katılan 150 

Behçet hastası arasından  92’sinin kadın olmasının da büyük önemi olduğunu 

düşünmekteyiz. Çünkü AA genotipine sahip 19 Behçet Hastasından 16’sının %84.2 

oranıyla  kadındır. Özellikle pulmoner arter anevrizması görülen Behçet hastalarında  

yapılan çalışmalar göstermiştir ki hastalık kadınlarda erkeklere göre daha sık 

görülmektedir. Fakat bizim çalışmamızda pulmoner arter anevrizması bulunan 

hastalar yer almamaktadır.  

 

Çin’de yapılan çalışma sonucuna göre SUMO4 geninin A163G (M55V) 

polimorfizminin anlamlı bulunmamış ama C438T polimorfizmini anlamlı 

bulunmuştur. Ülkemizde yaptığımız çalışma sonucuna göre  A163G polimorfizminin 

anlamlı olması Behçet hastalığının etnik farklılıklar gösterdiğinin bir kanıtıdır. Bu 

durumu daha da güçlendirmek için ülkemizde  SUMO4 geni C438T polimorfizminin 

de araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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ÖZET 
 

Sumo4 (Small Ubiquitin Modifier Proterin 4) Gen Polimorfizmlerinin Behçet 
Hastalığının Gelişimi Ve Seyri Üzerine Etkisi 
 
Etyopatogenezi üzerine araştırmaların devam ettiği Behçet hastalığının hem doğal, 
hem de edinsel immun sistemin aktive olduğu,nötrofilik ve lenfo-histiositik 
inflamasyonun birlikte gözlendiği kompleks bir sistemik vaskülit olduğu kabul 
edilmektedir. Behçet hastalığı tekrarlayan oro-genital ülserler, üveit, deri ve mukoza 
bulguları, eklem, nörolojik, ürogenital, vasküler, intestinal ve pulmoner tutulum ile 
karakterize olabilen sistemik bir vaskülittir.� Etyopatogeneze yönelik bugün için 
üzerinde en çok durulan hipotez; hastalığın, viral, bakteriyel vb. gibi çevresel bir 
antijenle ve/veya ısı şok proteini gibi otoantijenlerle tetiklenen ve genetik olarak 
hastalığa yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkan düzensiz bir immun yanıt olduğu 
yönündedir.� Hastalığın immunopatogenik mekanizması henüz tam olarak 
bilinmemesine rağmen intrinsik ve ekstrinsik faktörlerin gelişimine katkıda 
bulunduğu belki de multifaktöriyel genetik hastalık olduğu düşünülmektedir. Behçet 
hastalığının HLA-B51 ile güçlü iliskisinin olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte 
HLA-B51'in kendisi veya yakınındaki diğer gen veya genlerle linkage disequilibrium 
ilişkisi içinde Behçet hastalığı gelişiminde sorumlu olabileceği düşünülmektedir. 
 
Behçet hastalığı tüm dünyada çok iyi bilinen bir hastalıktır. Biz de çalışmamıza 150 
Behçet hastası ve 149 sağlıklı konrol grubunu dahil ettik. SUMO 4 M55V 
polimorfizminin hastalığın gelişimi ve seyri üzerine etkisini PCR-RFLP yöntemlerini 
kullanarak araştırdık ve bu hastalıkta AA genotipine sahip hastalarda Behçet 
hastalığının gelişimi ve seyri üzerinde risk artışının olabileceğini gözlemledik. Bu 
hastalığın multisistemik bulgularının iyi tanınması, çok merkezli epidemiyolojik 
çalışmalar yapılması, etyopatogenezin aydınlanması ülkemiz  açısından çok 
gereklidir. 
 

ANAHTAR KELİMELER: Behçet, Polimorfizm,Sumo 4,  
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SUMMARY 
 

Sumo4 Gene Polymorphisms İn  Behcet's Disease Progression And To 
İnvestigate İts İnfluence On The  Development Of 
 
As a complex vasculitis of unknown etiology, both innate and adaptive immune 
systems are activated in Behcet’s disease (BD), together with neutrophilic and 
lympho-histiocytic inflammation. The aetiology of BD remains unknown, but the 
most widely held hypothesis of the disease pathogenesis is that an altered immune 
response triggered by an infectious agent or by an otoantigen in a genetically 
susceptible host. In this paper, we aimed to overview the main aetiopathogenetic 
hypotheses for the disease including genetic factors, infectious agents and 
immunologic abnormalities. The immunopathogenic mechanism of Behcet's disease 
remains still unknown, but factors contributing to the development of Behcet's 
disease are thought to consist of intrinsic and extrinsic factors. Behcet's disease is 
probably a multifactorial genetic disease caused by both factors linked together 
complicatedly. Behcet's disease has been known to be strongly associatedwith the 
human leukocyte antigen B51. However, HLA-B51 itself or nearby other gene(s) in 
linkage disequilibrium with HLA-B51 has been considered to be a possible candidate 
gene(s) for the development of Behçet's disease. The aim of this study was to 
investigate SUMO 4 polymorphism to effect of Behcet disease’s development and 
prosses. Our study include RFLP-PCR methods. Our findings indicate that AA 
genotype was associated with Behcet patients. Behcet disease is very important to 
recognize the multi systemic symptoms,to perform multi center epidemiological 
studies, to learn the etiopathogenesis better, especially by our Turkish physicians.  

 
KEY WORDS: Behcet, Polimorphism, Sumo 4  
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