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ÖZET 

Arpağ S. Behçet Hastalarında ve Sistemik Skleroz Hastalarında Kromozom 

Đnstabilitesinin Diepoksibütan Đle Đndüklenerek Đncelenmesi. Đstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul. 2009. 

 

Behçet Hastalığı patogenezi tam olarak açıklığa kavuşmamış, immunogenetik kökenli, 

kronik, inflamatuar, multisistemik bir hastalıktır. Hastalık özellikle Đpek Yolu 

üzerindeki ülkelerde sık görülmektedir. Kliniğinde oral ülserler, deri lezyonları, oküler 

semptomlar, damar tutulumları ve genital ülserasyonlar bulunup özellikle genç 

erişkinleri etkilemektedir. Literatürdeki pek çok genetik çalışmada hastalık HLA-B51, 

MICA ve bunlar gibi birçok MHC geninin yanında pek çok çevresel faktör ile de 

ilişkilendirilmiştir. Sistemik Skleroz; ciltte ve iç organların bağ dokusunda kollajen 

birikimi ile karakterize, patogenezi halen netleşmemiş sistemik bir hastalıktır. 

Hastalığın gelişiminden bu güne kadar pek çok infeksiyöz, kimyasal ve fiziksel ajan 

sorumlu tutulmuştur. Hastalık ile ilgili çok sayıda genetik çalışma bulunmasına rağmen 

bulgular hastalığı açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada 20 Mukokutanöz 

Hafif Behçet hastasından, 20 Ağır Behçet hastasından, 10 Rekürran Aftöz Stomatitli 

hastadan ve 10 Sistemik Skleroz Hastasından alınan perifer kanı örneklerinde 

Diepoksibütan ile uyarılan kromozom kırıkları incelendi. Çalışmada 20 kişilik sağlıklı 

kontrol grubu kullanıldı. Elde edilen bulgular Mukokutanöz Hafif Behçet hastalarında 

izlenen kromozom kırıklarının kontrol grubuna oranla anlamlı derecede artmış 

olduğunu gösterdi. Ayrıca Rekürran Aftöz Stomatitli olgular ile kontrol grubu 

kromozom kırık oranları arasında ileri derecede anlamlı fark bulundu. Örneklere yapılan 

sitogenetik analizlerde ise herhangi bir sayısal veya yapısal kromozom anomalisine 

rastlanmadı. Çalışmanın sonuçları; anlamlı fark gözlenen gruplarda normal populasyona 

göre daha fazla DNA hasarı meydana geldiğini ve tamir mekanizmalarında bir sorun 

olabileceğini ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Sistemik Skleroz, Diepoksibütan, Kromozom 

Kırığı, Kromozom Đnstabilitesi. 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-1468 
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ABSTRACT 

Arpağ S. Investigation of Chromosomal Instability in Behçet’s Disease Patients and 

Systemic Sclerosis Patients with Diepoxybutane Induction. Istanbul University, Institute 

of Health Science, Medical Biology Department. Master Thesis. Istanbul. 2009. 

 

Behçet’s Disease is a chronic, inflammatory, mutlisystemic disease with an 

immunogenetic basis and unknown etiology.  It is most common in the countries on Silk 

Road. Clinical features of the disease are; oral ulcerations, skin lesions, ocular and 

vascular symptoms and genital ulcerations. The disease usually affects young adults. 

The disease has been reported to be associated with HLA-B51, MICA and many MHC 

genes as well as environmental factors. Systemic Sclerosis is a systemic disease 

characterized by progressive fibrosis of skin and multiple organs with unclear 

pathogenesis.  Infectious, chemical and physical agents have been investigated for the 

development of disease. Among the numerous researches on the disease, none of them 

has yet been enough to explain the pathogenesis.  In this study, to investigate 

chromosome breaks induced with Diepoxybutane; we worked with the peripheral blood 

samples of 20 Mild Mucocutaneous Behçet Disease patients, 20 severe Behçet Disease 

patients, 10 patients with Recurrent Aphthous Stomatitis and 10 Systemic Sclerosis 

patients. We also used 20 healthy individuals for control group. We found significant 

increase in chromosome breakage with the Mild Mucocutaneous Behçet Disease 

patients in comparison to the healthy controls. In addition, we also found highly 

significant increase in chromosome breakage with the patients with Recurrent Aphthous 

Stomatitis in comparison to the healthy controls. There were no numerical or structural 

abnormalities in our patients in the cytogenetic analysis. Our results showed that the 

groups with the excessive chromosome breaks have increased DNA damage than 

normal population and might have problems within their DNA repair mechanisms. 

 

Key Words: Behçet’s Disease, Systemic Sclerosis, Diepoxybutane, Chromosome 

Breakage, Chromosome Instability. 

 

The present work was supposed by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No: T-1468. 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Behçet Hastalığı, patogenezi tam olarak açıklığa kavuşmamış immunogenetik 

kökenli multisistemik bir hastalıktır. Kliniğinde ise oral ülserler, deri lezyonları, oküler 

semptomlar ve genital ülserasyonlar ile tanımlanabilir. Hastalık genellikle genç 

erişkinleri etkiler ve çok çeşitli organlara ait bulgular olabilir. Damar ve eklem 

bulguları, kalp tutulumu (miyokardit, perikardit), akciğer tutulumu (pnömoni, plörezi), 

gastrointestinal sistem tutulumu (kolitis ülserozaya benzer bulgular ve pankreatit), 

böbrek tutulumu (glomerülonefrit ve amiloidozis) ve nörolojik bulgular (menenjit, 

kraniyal sinir paralizileri) gibi (1, 2). 

Behçet hastalığı bütün dünyada görülmekle beraber Uzak Doğu’da (Japonya, 

Çin ve Kore), Đpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerde, Đsrail de dahil olmak üzere 

Akdeniz Kıyılarında çok daha sık görülmektedir. Behçet Hastalığı belirgin morbiditesi 

ve mortalitesi olan bir hastalıktır. Prevalansın en yüksek olduğu bölgeler Doğu Akdeniz, 

Ortadoğu ve Doğu Asya ülkeleridir. Türkiye’de 300/100000’e varan sıklık oranları 

bildirilmiştir. Japonya, Kore ve Çin’deki sıklık 13–17/100000, Avrupa ve Amerika’da 

0,5- 3/100000’tür. Ortalama başlangıç yaşı 25-30’dur. Olguların % 10’undan azı juvenil 

grupta görülür (2, 3). 

Yüksek yaygınlığın görüldüğü bölgelerde, Behçet hastalığı HLA-B51 antijeni ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu bölgelerde Behçet Hastalığı körlüğün başlıca sebeplerinden 

biridir. Ortaya çıkan körlüğün nedeni, olguların %50’sinde görülen tekrarlayan oküler 

inflamasyonlardır. Vasküler lezyonlar tanı ölçütleri içinde bulunmasa da, hastaların 

%35’inde arter ya da ven olmak üzere büyük damarlarda komplikasyonlar oluşur 

(anevrizma formasyonu ya da trombus oluşumu gibi). Hastalığın morbidite ve 

mortalitesinin temel sebeplerinden biri bu komplikasyonlardır ve kötü prognozla 

ilişkilidirler (2). 

Yüzyıllar boyunca, Behçet hastalığının çeşitli belirtileri farklı hekimler 

tarafından gözlenmişse de, “ağızda ve genital bölgede tekrarlayan aft şeklinde yaralar 

ile birlikte gözde iltihaplanma”’nın başlı başına bir hastalığın belirtisi olduğunu ilk kez 

ortaya atan Prof. Dr. Hulusi Behçet olmuştur. Prof. Dr. Hulusi Behçet bu hastalığı 1937 

yılında tanımlamıştır ve hastalık bütün dünyada kendi adı ile anılmaktadır (2). 
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Behçet hastalığında immunolojik olarak, oral mukoza lenfositlerinde değişim, 

lenfositlerin oral mukozaya sitotoksik etkileri, gecikmiş tipte aşırı duyarlık 

reaksiyonları, artmış nötrofil fonksiyonu, CD4+ ve CD8+ T hücrelerinde artış, supresör 

T hücre disfonksiyonu, mitojen ile uyarılmış T hücrelerinde defektif IL-2 aktivitesi ve 

poliklonal B hücre aktivasyonu görülmektedir (4). 

Behçet Hastalığının immunolojik etkenleri; nötrofil aktivasyonu, hücresel ve 

humoral bağışıklık, antijenik uyarım, Herpes Simplex virüsü, Streptokoklar ve süper 

antijenleri, Heat Shock proteinleri, otoantijen olarak retinal-S antijeni ve HLA-B51 

antijenleri, vasküler hastalıklar ve endotel hücre antikorları ve cinsiyet özellikleri olarak 

sıralanabilir (5). 

Behçet Hastalığında patogenez hala bilinmemekle beraber, genetik temeli olan 

kişilerde çevresel etkenler sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Birçok olguda Behçet 

Hastalığı sporadik olarak görülmesine karşın, ailesel kalıtım özelliği de bildirilmiştir. 

Halen tartışmalı bir bulgu olmakla birlikte Behçet Hastalığında aile hikayesi önceden de 

tanı kriterlerine dahil olup, juvenil vakalarda aile yükünün daha da yüksek insidans 

gösterdiği görülmüştür. Đncelenen birçok ailede Mendel kalıtım özelliği görülmemekle 

birlikte, hastalığın erken dönemde görüldüğü çocukların ailelerinde etkilenmiş bireyler 

saptanmıştır (6, 7). 

Farklı populasyonlarda HLA-B51, Behçet Hastalığı ile ilişkili en güçlü marker 

olarak bulunmuştur. Asya ve Akdeniz populasyonlarını içeren birçok etnik grupta  

%45–60 oranında hastalık ile HLA-B51 ilişkili bulunmuştur. Fakat hala HLA-B51’in 

hastalığa direk olarak sebep olduğu mu yoksa sadece yakınlarındaki başka bir gen ile 

bağlantısından dolayı ilişkili bulunduğu mu açığa kavuşmamıştır (1, 3). 

Son zamanlarda Büyük Doku Uyum Kompleksi (MHC) sınıf 1 zinciri ilişkili 

geni A (MICA), Behçet Hastalığı için aday gen olarak öne sürülmüştür. MICA geni 6. 

Kromozomun kısa kolu üzerindeki HLA-B genine yaklaşık 40 kb uzaklıktadır. MICA 

geninde üçlü (GCT/AGC) tekrar polimorfizmi hem HLA-B51 pozitif, hem HLA-B51 

negatif hastalarda gösterilmiştir. Sağlıklı insanlara kıyasla bu triplet tekrarları Behçet 

hastalarında anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (1, 8). 

Behçet hastalığından sorumlu olduğu tahmin edilen lokus 6p22-23’tür. Bazı 

yazarlar hastalığın otozomal dominant kalıtımını savunurken, genel kanı hastalığın 

kompleks kalıtım modeli olduğu yönündedir. Yayınlarda Behçet hastalarında olası 
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kromozomal aberasyonları gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ve günümüzdeki 

sonuçlar Behçet Hastalığının genetik temelini açıklamada yetersiz kalmaktadır (1). 

Diepoksibütan, klastojenik etki gösteren, DNA’da kırıklara ve çapraz 

değişimlere sebep olan alkilleyici bir ajandır. Đnsan hücrelerine DEB uygulaması, 

AT/TA transversiyonlarında artışa ve kısmi delesyonlara sebep olur. Memelilerde 

zincirler arasındaki çapraz bağlantıların nasıl tamir edildiği bilinmemektedir. Fakat 

bakteri ve mayalarda “nucleotide excision repair” (NER) mekanizması ile bu 

bozukluklar tamir edilmektedir (9). 

Sitogenetik, kromozomların yapılarını ve kalıtımlarını inceleyen bir bilim 

dalıdır. Günümüzde çeşitli boyama teknikleri ile birçok hastalığın tanısının konmasında 

önem kazanmıştır. 

Bu yüksek lisans çalışmasında 20 mukokutanöz hafif Behçet hastasından, 20 

ağır Behçet hastasından (göz tutulumu olan), 10 tekrarlayan oral aftlı hastadan, 10 

Sistemik Skleroz hastasından alınan kan örnekleri kullanılarak alkilleyici bir ajan olan 

diepoksibütan ile uyarılmış kromozom kırıkları incelenmiştir. Ayrıca aynı yaş 

grubundan olan 20 kişi sağlıklı kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Analiz 

sonucunda hastalara ait klinik veriler, hasta prognozu ve araştırma sonuçları 

karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır. 

Bu çalışmadaki amacımız, kromozom tamir genlerinin Behçet Hastalığı ile 

ilişkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. Poligenik ve multifaktöryel kalıtımlı Behçet 

hastalığında, deneklerden alınan kan örneklerinde diepoksibütan kullanarak kromozom 

kırıklarını uyarmak ve bunun sonucunda çalışma grupları arasında tamir 

mekanizmalarındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Henüz etyolojisine açıklık 

getirilememiş ve üzerinde kromozom kırıkları ile ilgili çalışma bulunmayan hastalığa 

tamir mekanizmasının etkileri araştırılıp, bu etkilerin patogenez ve prognoz ile 

bağlantılı olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. BEHÇET HASTALIĞI 

Behçet Hastalığı; tekrarlayan oral ve genital ülserler, oküler inflamasyonlar, 

eklem ve deri lezyonları, merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistem tutulumu ile 

karakterize idyopatik, multisistemik, kronik, inflamatuar bir vaskülittir (10). 

Daha Hipokrat zamanlarında bile hastalığın belirtileri tanımlanmış olmasına 

rağmen; Behçet Hastalığı, ilk olarak 1937 yılında Đstanbul Üniversitesi Dermatoloji 

öğretim üyesi Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından “Ağızda ve genital bölgede tekrarlayan 

aft şeklinde yaralar ve gözlerde iltihaplanma” ile seyreden ayrı bir hastalık olarak 

tanımlanmıştır. Bu sendrom, 1947 yılında Cenevre Uluslararası Dermatoloji 

Kongresinde Behçet Sendromu, Morbus Behçet veya Behçet Hastalığı olarak tıp 

literatürüne geçmiştir. Başlangıçta üçlü semptom kompleksi olarak tanımlanan 

hastalığın, yıllar içinde tüm sistemleri tutabilen kronik multisistemik bir hastalık olduğu 

görülmüştür (11). 

 

2.1.1. Behçet Hastalığının Etyopatogenezi 

Hastalık bütün dünyada görülüyor olmasına rağmen Uzak Doğudan Batı 

Avrupa’ya uzanan tarihi Đpek Yolu coğrafyası üzerinde bulunan ülkelerde çok daha sık 

görülür. Japonya’dan başlayıp Kore, Çin, Đran, Suudi Arabistan, Đsrail, Türkiye ve 

Đtalya’ya kadar dağılım gösteren hastalık, 80 – 370 / 100000 prevalans ile en sık 

Türkiye’de görülmektedir. Japonya’da 13 – 20 / 100000 sıklığında gözlenirken, Kuzey 

Avrupa ve Amerika’da hastalığın prevalansı 0.12 – 0.33 / 100000’dir. Behçet 

Hastalığının bu tipik coğrafi dağılımının altında yatan nedenler halen bilinmemektedir. 

Doğu Avrupa’dan Japonya’ya kadar uzanan tarihi Đpek Yolu göz önüne alındığında 

etiyolojik ajanların hastalığa etkisi net bir biçimde görülmektedir fakat halen kesin 

olarak açığa kavuşturulmuş değildir. Bu etkinin yanında pek çok genetik faktör de 

hastalık ile ilişkilendirilmiştir (3, 12, 13). 

Hastalık genellikle 20 ila 40’lı yaşlarda etkisini göstermeye başlar. Bununla 

beraber çocukluk çağı vakaları da rapor edilmiştir. Türk ve Đran olgularında hafif erkek 
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üstünlüğü göze çarparken, Japon ve Kore Behçet olgu gruplarında oran hafifçe kadınlar 

lehine yükselir. Hastalığın, genç erkek olgularda daha ağır seyrettiği bilinmektedir (14). 

Behçet Hastalığında genetik ve çevresel faktörlerin yanında; toksik 

kimyasalların, bakteriyel ve viral ajanların immun mekanizmaları tetikleyerek hastalığın 

ortaya çıkmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Son yıllarda hastalık ile ilgili bilgiler 

oldukça artmış olmasına rağmen, hastalığın görüldüğü bölgelerde hastalık ciddi bir 

morbidite ve mortalite nedenidir (15, 16). 

Hastalığın etyopatogenezinin halen açıklığa kavuşmamış olmasına rağmen; 

genetik olarak eğilimli bireylerde enfeksiyöz bir ajan tarafından tetiklenen yoğun 

inflamatuar yanıta bağlı olarak çıktığı görüşü kabul edilmektedir. Behçet Hastalığında 

pozitif aile öyküsü, genetik faktörlerin önemini vurgulayacak şekilde hastalık prevalansı 

yüksek toplumlarda % 12’lere ulaşmaktadır (14). 

Hastalık çoğunlukla ailesinde etkilenmiş bireyler bulunmayan sporadik 

vakalarda görülmesine karşın, ailesel olgular da azımsanmayacak düzeyde bildirilmiştir. 

Özellikle juvenil Behçet hastalarında ailesel birikimin fazla olduğu rapor edilmiştir. 

Buna ek olarak, hastalığın ağır şekilde seyrettiği vakaların birinci derece akrabalarında; 

tekrarlayan oral ülserler, genital ülserler, paterji testi pozitifliği gibi izole belirtiler 

yüksek prevalansta bulunmuştur (7). 

Ailesel vakaların analizleri sonucunda tipik bir Mendel kalıtımı gözlenmemekle 

beraber bazı etkilenmiş ailelerin çocuklarında genetik antisipasyona rastlanmıştır (7). 

Ailevi vakalar hastalıkta genetik faktörleri akla getirmekte; coğrafi dağılım ise 

çevresel etkenlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Almanya’da yaşayan 

Türklerde sıklık beklenildiği gibi diğer ırklara oranla daha fazla saptanmış ancak 

Türkiye’de yaşayan ırkdaşlarına göre daha az risk altında oldukları görülmüştür. Benzer 

şekilde hastalığın Japonya’da sık olduğu bildirilirken, buradan Havai ve Amerika’ya 

göç edenlerde daha az oranlarda görülmüştür. Son yıllarda Japon toplumunda görülen 

yeni vaka sayısı giderek azalmaktadır (11). 

Hastalığın otozomal dominant geçiş gösterdiği bazı otoriteler tarafından kabul 

ediliyor olsa da, genel kanı hastalığın kompleks kalıtım modeli gösterdiği yönündedir. 

Ama kesin olan şudur ki; hastalık ile ilgili genetik çalışmalar henüz tamamlanmamıştır 

(1). 
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Günümüze kadar Behçet Hastalığı ile ilgili genetik ve çevresel faktörler geniş 

olarak araştırılmıştır. Ve şu ana kadar farklı populasyanlarda yapılan çalışmalarda 

hastalık ile ilgili en güçlü genetik marker Đnsan Lökosit Antijeni (HLA) B-51 olarak 

bildirilmiştir. HLA-B51, hastalıkla ilgili ilk tanımlanan ve en iyi bilinen doku grubu 

antijenidir. Asya ve Akdeniz populasyonunda bu gen bölgesinin görülme sıklığı % 45 

ila 60’lara ulaşmaktadır. Bununla beraber, hastalığın HLA-B51 ile direk ilişkisi kesin 

olarak belirlenmemiştir. Hastalığa direk olarak bu genin mi etki ettiği yoksa 

yakınlarında bulunan başka bir gen ile bağlantı eşitsizliği sonucu mu hastalarda bu 

derece yüksek görüldüğü halen kesinliğe kavuşmamıştır. Çünkü tek başına HLA-B51’in 

varlığı Behçet Hastalığındaki tüm semptomları açıklamak için yeterli değildir. Son 

zamanlarda yapılan birçok çalışmada hastalık üzerinde başka genlerin etkisinin de 

olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, birçok hücre kaynağında bulunan proinflamatuar 

sitokinlerin aşırı ekspresyonu Behçet Hastalığındaki yüksek inflamatuar yanıtın sebebi 

olarak görülmekte ve bu aşırı ekspresyonda genetik altyapı düşünülmektedir (3, 17). 

 

2.1.2. Behçet Hastalığının Tanı Kriterleri 

Behçet Hastalığının spesifik bir laboratuar testi yoktur. Teşhis klinik olarak 

konulur. 1990’da yayınlanan uluslararası çalışma grubu (International Study Group 

Criteria) kriterleri oral ülserleri olmazsa olmaz kıstas olarak kabul eder. Tanı için ek 

olarak iki bulgu daha yeterlidir. 

1. Hastanın kendisi veya bir doktor tarafından teşhis edilen, yılda en az 3 

defa ortaya çıkan tekrarlayan oral ülser; 

2. Tekrarlayan genital ülser; 

3. Göz lezyonu (anterior üveit, posterior üveit, yarık lamba 

muayenesinde vitreusta hücre bulunması veya retinal vaskülit); 

4. Deri lezyonu (eritema nodozum, adolesan sonrası hastada ve 

kortikosteroid kullanmayan hastada papülopüstüler veya akne 

lezyonlar). 

5. Paterji reaksiyonu (18). 
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2.1.3. Behçet Hastalığının Kliniği 

Oral Aftlar: Behçet Hastalığının en sık görülen bulgusu tekrarlayan oral 

aftlardır. Hastaların % 85’inde görülen aftlar genellikle hastalığın en erken bulgusudur 

ve diğer sistemik semptomlardan yıllar önce ortaya çıkar. Lezyonlar düzensiz aralıklarla 

ortaya çıkar ve birden fazla sayıda görülürler. En sık dil, dudak, diş etleri, yanak 

mukozasında; daha az olarak sert damak, tonsiller ve farenkste görülür (13, 14). 

Oral ülserleri minör, majör ve herpetiform ülserler olarak sınıflamak 

mümkündür.  

Minör Ülserler: Çapı 10 mm’den küçük, yüzeysel, eritemli halo ile çevrili, iz 

bırakmadan iyileşen lezyonlardır. Oral ülserler, hastaların %80’inde minör ülser 

tabiatındadır.  

Majör Ülserler: Minör ülserler ile benzer morfolojide ancak daha büyük, daha 

ağrılı, daha kalıcı ve genellikle iz bırakarak iyileşen ülserlerdir. 

Herpetiform Ülserler: Birbiriyle birleşme eğilimi gösterebilen, çoklu küçük 

lezyonlardan oluşur (18). 

Genital Ülserler: Genital ülserler olguların %72 – 94’ünde görülür. Morfolojik 

olarak oral ülserlere benzer ancak çoğunlukla iz bırakarak iyileşen lezyonlardır. Sıklıkla 

skrotum ve vulvada görülür. Penis, perianal ve vajinal mukozada da görülebilir. Bazen 

vajinal ülserler ağrısız olabilir ve fark edilmeyebilir. Ancak erkeklerde görülen ülserler 

ağrılı seyreder. Ülserler, beraberinde ikinci bir enfeksiyon yoksa genellikle 10 ila 30 

gün arasında iyileşir (13, 14). 

Cilt Bulguları: Cilt tutulumu hastaların % 80’inde görülür. Sıklıkla farklı cilt 

lezyonları birlikte gözlenir. Eritema nodozum özellikle kadınlarda olmak üzere sık 

görülür. Genellikle alt ekstremitelerde oluşur. Hiperpigmentasyon bırakarak iyileşir ve 

tekrarlama eğilimindedir. Klasik eritema nodozumdan histolojik olarak farkı; 

histiyositik granülomlar içermemesidir. Bu yüzden eritema nodozum benzeri lezyonlar 

olarak adlandırılır. Behçet hastalarında yüz, boyun, göğüs açıklığı ve sırtta folikülit ve 

akne vulgaris benzeri erüpsiyonlar sıklıkla görülür. Bazı lezyonlar püstüler olabilir. 

Sıradan aknelerden ayrılması zordur. Yüzeyel trombofilebit ve nodüler deri lezyonları 

da Behçet Hastalığında görülebilen lezyonlardır. Yüzeyel trombofilebit erkek hastalarda 

daha çok görülür (14). 
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Paterji Testi: Đlk defa 1941 yılında Behçet Hastalığında nonspesifik deri 

uyarılarına karşı hiperreaktivite olduğu görülmüştür. Steril iğne ile cilt delindiği zaman 

veya cilt içerisine steril serum fizyolojik enjekte edildiği zaman, enjeksiyon yerinde    

24 – 48 saat sonra püstül yada 2 mm’den büyük eritematöz steril papül oluşması ile test 

pozitif kabul edilir. Bu test Behçet Hastalığı için oldukça spesifiktir ve doku travmasına 

karşı oluşan hiperreaktiviteyi gösterir. Paterji reaksiyonu sadece deri ile sınırlı değildir. 

Göz cerrahisinden sonra üveit ataklarının ortaya çıkması, arteriyel kanül takılmasından 

sonra anevrizma oluşumu ve artrosentez sonrasında sinovit gelişimi de paterji 

reaksiyonu olarak kabul edilir. Histolojisinde genellikle lenfositlerin eşlik ettiği hızlı 

nötrofil infiltrasyonu saptanır. Paterji reaksiyonu pozitifliğinde coğrafi farklılık 

gözlenir. Japonya ve Türkiye’de hastaların %60’ından fazlasında, Kore ve Avrupa 

kökenli hastalarda ise %5 – 15 gibi oranlarda pozitif olduğu bildirilmiştir (13, 14). 

Göz Tutulumu: Behçet Hastalığında göz tutulumu %27 – 70 arasında 

gelişmektedir. Erkeklerde daha sık ve ciddi seyreder. Japon ve Đranlı Behçet 

hastalarında daha sık görülür. Genellikle ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 2-3 yıl sonra 

görülür. Tutulum sıklıkla bilateraldir ancak başlangıçta tek taraflı olabilir. Ataklar 

şeklinde seyreder ve 2 ila 4 hafta içerisinde tedavi edilmese de kendiliğinden geriler. 

Gözde kızarıklık, bulanık görme ve görme kaybı, uçuşmalar, göz çevresinde ağrı ve 

ışıktan rahatsız olma hissine neden olur. Ön ve arka üveyit veya tüm göz tabakalarının 

tutulumu görülebilir. Anterior ve posterior üveal bölge tutulumu ile karakterize kronik, 

tekrarlayıcı bilateral üveyit önemli morbidite sebebidir. Hipopiyonlu anterior üveyit 

oküler Behçet Hastalığı için karakteristik bir bulgu olsa da, günümüzde erken tedavi 

nedeniyle nadir olarak görülmektedir. Posterior üveyit ve retinal vaskülit birlikte 

hastaların %25’inde görme kaybına neden olmaktadır. Tekrarlayan ataklar sineşi veya 

retinal skarlar gibi yapısal değişmelere neden olur. Sklerit, episklerit, kreatit, glokom, 

vitröz hemoraji, optik nörit, retinal ven oklüzyonu ve retinal neovaskülarizasyon diğer 

göz lezyonlarıdır (13,14). 

Eklem Tutulumu: Eklem tutulumu hastaların %50-60’ında özellikle alt 

ekstremitelerde oligo ya da monoartrit tablosu şeklinde gelişir. Oligoartiküler tutulum 

simetrik veya asimetrik olabilir. Artrit birkaç haftada kendiliğinden geçer ve deformite 

bırakmaz. En sık diz eklemi, takiben ayak bileği, el bileği ve dirsekler gibi büyük 

eklemler tutulur. El ve ayak küçük eklemlerinin tutulumu nadirdir. Sakroiliyak eklem 
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tutulumu %0,5 – 1 oranında bildirilse de, Behçet Hastalığında sakroiliyit bulunmadığını 

ileri süren çalışmalar da vardır. Eklem ponksiyonu ile elde edilen sıvı genellikle 

inflamatuar özelliktedir ve müsin pıhtı testi* pozitiftir. Sinoviyum histolojisi 

nonspesifiktir. Nadiren vasküler tutuluma bağlı nekroz görülebilir (13, 14).  

*: Müsin pıhtı testi: Sinoviyal sıvının zayıf asetik asit ile muamelesi ve çökelme 

durumuna göre değerlendirilmesidir. 

Vasküler Tutulum: Behçet Hastalığı her boyda arter ve veni etkileyen sistemik 

bir vaskülittir. Küçük damar tutulumu patolojik belirti ve bulguların çoğundan 

sorumludur. Büyük damar tutulumu ise hastaların %7-49’unda aşikar bir bulgu olarak 

ortaya çıkar. Vasküler tutulum özellikle genç erkeklerde gözlenen ve prognostik önemi 

olan bir bulgudur. Vasküler tutulumun, göz tutulumu olanlarda daha az sıklıkta ortaya 

çıktığı ileri sürülmektedir. Venöz lezyonlar arteriyel lezyonlardan daha sıktır. 

Trombozlar genellikle hastalığın başladığı ilk yıllarda görülürken, arteriyel 

anevrizmalar özellikle aort ve periferik anevrizmalar hastalık başlangıcından ortalama 

5-6 yıl sonra ortaya çıkar (13, 14). 

Venöz tutulum sıklığı %6-23 oranında bildirilmektedir. Venöz tutulum daha çok 

alt ekstremitelerde yüzeyel trombofilebit veya derin ven trombozu şeklinde görülür. 

Geniş serilerde yüzeyel trombofilebitin hastaların yaklaşık yarısında görüldüğü ve derin 

ven trombozunun habercisi olabileceği belirtilmektedir. Üst ekstremite venlerinde 

tutulum nadirdir. Üst ve alt vena kava, hepatik ve kraniyal ven trombozları da 

görülebilir. Klinikte bu tür venöz tutulum vena kava süperior sendromu, vena kava 

inferior sendromu, Budd-Chiari sendromu ve dural ven trombozuna bağlı kafa içi basınç 

artışı sendromu olarak karşımıza çıkabilir. Behçet Hastalığında majör ven tutulumu 

yüksek mortalite ile birliktedir (13, 14). 

Hastalıkta arteriyel lezyonlar, damar duvarının bütünlüğünün bozulmasına bağlı 

olarak arterlerde tıkanıklık ve anevrizma oluşumuna yol açabilir. Arteriyel tutulum 

sıklığı %1-3,2 olarak rapor edilmiştir ve venöz tromboz varlığı ile ilişkilidir. Arter 

tutulumu trombozdan çok anevrizma oluşumuna yol açar. Abdominal aorta, karotis, 

subklavyen, femoral, serebral, popliteal hatta koroner arter tutulumu görülebilir. 

Renovasküler hipertansiyon, nabızsızlık hastalığı, inme, ekstremitelerde iskemi, femur 

başı aseptik nekrozu gibi klinik tablolar gelişebilir. Anevrizmalar en sık aortta, takiben 

pulmoner arterde gelişir ve en önemli mortalite nedenlerindendir. Pulmoner arter 
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anevrizmasının başlıca klinik bulgusu hemoptizidir. Pulmoner arter anevrizmaları 

1980’li yıllarda %50 gibi bir mortaliteye sahipken, erken tanı ve immun baskılayıcı 

ajanların doğru kullanımıyla günümüzde %20’lere gerilemiştir (13, 14). 

Genel görüş olarak; Behçet Hastalığında, pıhtı damar duvarına sıkıca yapışık 

olduğundan emboli beklenen bir bulgu değildir. Gerek oklüzyon gerekse anevrizma 

sonrası yapılan cerrahiyi takiben yeniden anevrizma gelişimi sıktır ve olayın paterji 

fenomeni ile ilgisi olduğu sanılmaktadır. Venöz girişim sonrası tromboz gelişimi de 

Behçet Hastalığında sık görülmektedir. Bu nedenle hem venöz hem de arteriyel 

tutulumu olan kişilerde tanı veya tedavi amaçlı invaziv işlemlerden kaçınılmasında 

yarar vardır (13, 14). 

Nörolojik Tutulum: Hastaların %5-10 kadarında görülür. Nörolojik tutulum 

hastalığın ilk beş yılında görülür ve yüksek morbidite riski taşır. Mortalite oranı %5-10 

civarındadır. Erkeklerde daha sık gözlenir. Nörolojik bulguları parankimal veya 

parankim dışı bulgular olarak iki grupta incelemek mümkündür. En sık parankimal 

tutulum gelişir (%80) ve sıklıkla beyin sapı, bazal ganglionlar, beyin hemisferleri ve 

spinal kord tutulumu ile seyreder. Parankimal tutulumlu hastaların prognozu daha 

kötüdür. Parankimal nörolojik tutulum Behçet Hastalığında ölümcüllük bakımından 

büyük damar tutulumundan sonra ikinci sırada gelmektedir. Dural sinüs trombozu, 

aseptik menenjit ve arteriyel vaskülit ile karakterize nonparankimal tutulum ise nispeten 

daha iyi prognozludur. Klinik prezantasyon oldukça değişkendir. En sık bilateral 

piramidal belirtiler, hemiparezi, davranış bozuklukları, baş ağrısı, sfinkter bozuklukları 

görülür. Periferik sinir tutulumu nadirdir. Lezyonlar en sık beyin parankiminde daha 

sonra omurilik, serebellum ve meninkslerde saptanır. Serebral atrofi gelişebilir. Behçet 

Hastalığında kronik hastalık ve/veya steroid psikozuna bağlı psikiyatrik bozukluklar da 

görülebilir. Hastalarda akut bir nörolojik atak olmasa dahi düzenli nörolojik inceleme 

yapılmalıdır (14). 

Gastrointestinal Sistem (GĐS) Tutulumu: GĐS tutulumunun sıklığı etkilenen 

popülasyona göre farklılık gösterir. Japonya’da Behçet Hastalarının 1/3’ünde GĐS 

tutulumu görülür. Türkiye’de ve Akdeniz ülkelerinde nadirdir. Klinik olarak 

semptomların geniş bir yelpazesi vardır. Đştahsızlık, kolik tarzda karın ağrısı, zaman 

zaman kanlı ishal, kusma, bulantı, disfaji, şişkinlik hissi gibi yakınmalara neden olabilir. 
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Tutulum en sık ilioçekal bölgede gelişir. Behçet Hastalığında GĐS tutulumu ilioçekal 

bölgedeki ülserlerin perforasyon riski nedeniyle kötü prognostik bir faktördür (13,14). 

Diğer Bulgular: Epididimit; hastaların yaklaşık %5’inde görülür. Bir iki haftada 

kendiliğinden geçer, tekrarlama eğilimindedir. 

Kardiyak tutulum nadirdir. Ancak perikardit, endokardit, miyokardit, pankardit, 

kapak lezyonları, koroner vaskülit ve buna bağlı miyokard infarktüsü, ventriküler 

anevrizma, dilate kardiyomiyopati olguları bildirilmiştir. Geniş bir seride dört 

endomiyokardiyal fibrozis olgusu tanımlanmıştır. Literatürde semptomatik olmayan 

hastalarda sessiz miyokard iskemisi ve sol ventrikül fonksiyonlarında bozulma 

bulunduğunu gösterir yayınlar vardır. 

Hastaların %5’ten azında pulmoner arter anevrizması, pulmoner arter veya ven 

oklüzyonu, pulmoner infarktüs, plevral sıvı ve fibrozan alveolit şeklinde pulmoner 

tutulum görülür. Klinik olarak; tekrarlayan hemoptiziler, öksürük ve yan ağrısı gibi 

yakınmalara neden olur. 

Diğer vaskülitlerin tersine Behçet Hastalığında renal tutulum nadirdir. Sporadik 

olgular halinde glomerülonefrit ve amiloidoz bildirilmiştir. Amiloidoz, 1330 hastalık bir 

çalışmada %1 oranında bildirilmiştir. Erkeklerde, çoklu organ tutulumu olanlarda ve 

uzun süreli hastalığı olanlarda daha sık görülmektedir. Amiloidozlu Behçet hastalarında 

da majör problem, ailesel Akdeniz ateşinde olduğu gibi nefrotik sendromdur (14). 

2.1.4. Behçet Hastalığında Tedavi 

Behçet Hastalığı relaps ve remisyonlarla seyreder, klinik seyri oldukça 

değişkendir.  Değişik organ tutulumları için geniş spektrumlu tedavi alternatifleri söz 

konusudur. Bu yelpazenin bir ucunda hiç tedaviye ihtiyaç duymayan Behçet hastaları, 

diğer ucunda ise kombinasyon tedavileri gerektiren göz, santral sinir sistemi ve damar 

hastalıkları olan hastalar vardır (13). 

Behçet Hastalığının tedavisinde öncelikli amaç; semptomları kontrol etmek, 

inflamasyonu baskılamak ve organ hasarını önlemektir. Tedavi, klinik prezentasyona 

yani tutulan organlara ve tutulum şiddetine göre belirlenmelidir. Çoğu zaman 

kombinasyon tedavisi tercih edilmelidir (14). 

Behçet Hastalığının tedavisi ile ilgili hemen hemen bütün veriler erişkin 

çalışmalarından gelmektedir. Tedavide kullanılan başlıca ilaçlar; 
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Kolşisin: Önceleri Behçet Hastalığının hemen hemen tüm bulguları için 

kullanılan bu ilacın son çalışmalarla, eklem problemleri ve eritema nodozum 

tedavisinde daha etkili olduğu gösterilmiştir. 

Kortikosteroidler: iltihabı kontrol etmede çok etkilidirler. Özellikle deri ve 

mukozalardaki belirtilerin, kısmen de eklem iltihabının tedavisinde yararlıdır. 

Topikal steroidler ağız yaralarının tedavilerinde ve göz hastalığında göz damlası 

olarak kullanılır. 

Đmmun baskılayıcı ilaçlar: Bu ilaç gurubu ağır hastalara, özellikle göz ya da 

başlıca organ tutulumları olanlara verilir. Bu ilaçlar hem iltihabi reaksiyonun 

daha kolay baskılanmasını sağlamakta hem de belirtilerin tekrarlamasını ve 

kalıcı hasar bırakmasını önleyici etkiler sağlamaktadır. 

Anti-agregan ve anti-koagülan tedaviler: Damar tutulumu olan olgularda 

kullanılır. Hastaların büyük bir kısmında bu amaçla aspirin kullanmak yeterli 

olur. 

Anti- TNF tedavisi: Bu tedavi bazı merkezlerde halen deneme aşamasındadır. 

Talidomid: Özellikle ağız yaralarının tedavisinde çok etkili olduğu görülmüştür. 

Ciddi yan etkileri nedeniyle ancak kontrollü bir şekilde kullanımına izin 

verilmektedir (13, 19, 20). 

2.1.4.1. Đlaç Tedavisinin Yan Etkileri 

Đshal, kolşisinin en sık yan etkisidir. Ender olgularda beyaz kan hücreleri veya 

trombositlerin sayısında azalmaya neden olabilir. Azospermi bildirilmiştir fakat tedavi 

dozlarında problem olmamaktadır. Kortikosteroidler en etkili iltihap çözücü ilaçlardır 

fakat uzun süreli kullanımda şeker, hipertansiyon, kemik erimesi, katarakt ve gelişme 

geriliği gibi ciddi yan etkileri olduğu için kullanımları kısıtlıdır (20). 

Đmmun baskılayıcı ilaçlar: Azatioprin hepatotoksik olabilir, kan hücrelerinin 

sayısını azaltabilir ve enfeksiyonlara yatkınlığı arttırabilir. Siklosporin A esas olarak 

böbreklere toksiktir ve hipertansiyona neden olabilir. Vücut kıllarında artış ve diş eti 

problemleri gözlenebilir. Siklofosfamid’in yan etkileri kemik iliği depresyonu ve 

mesane problemleridir. Uzun süreli tedavide adet düzenini bozabilir ve kısırlığa neden 

olabilir. Bu tedavileri alan hastalar yakından takip edilmelidir. Her ay ya da iki ayda bir 

kan ve idrar tetkikleri yapılmalıdır (20). 
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2.1.5. Behçet Hastalığına Neden Olan Etkenler 

Behçet Hastalığına neden olan etkenler halen net olarak açıklanamamış olsa da 

genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel etkenler tarafından tetiklenen bir inflamatuar 

yanıtın var olduğu bilinmektedir. Mikrobik ajanların hastalığın başlamasına sebep 

olduğu veya tetiklediği uzun yıllardan beri kabul edilmektedir. Bunların dışında hastalık 

ısı şoku proteinleri (HSP), kemokinler, interlökinler gibi inflamatuar yanıt bileşenleri, 

reaktif oksijen bileşikleri gibi pek çok yönden incelenmiştir ve araştırmalar halen devam 

etmektedir (21). 

2.1.5.1. Viral ve Bakteriyel Etkenler 

Behçet hastalığı ile ilgili günümüze kadar pek çok patojen araştırılmıştır. Dış 

faktörler olarak da adlandırılabilecek bu ajanlar; Herpes Simplex Virüsü, Streptococcus 

sanguis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis ve Streptococcus salivarius, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma fermentas ve çevre kirliliğidir. 

Hastalığa neden olan tek bir mikroorganizma enfeksiyonundan ziyade, benzer 

reseptörleri taşıyan mikroorganizma grubunun ortak antijenine karşı verilen kompleks 

immun yanıt oluşması fikri daha anlamlı görülmektedir (22, 23). 

Herpes Simplex Virüsü: Behçet hastalığında viral etiyoloji ilk olarak Prof. Dr. 

Hulusi Behçet tarafından ileri sürülmüştür. Prof. Dr. Hulusi Behçet, hastalığı ilk 

tanımladığında viral bir hastalık olabileceği üzerinde durmuştur. Daha sonraki 

çalışmalarda hastaların vücut sıvılarından viral partiküllerin izole edildiği bildirilmiştir. 

Herpetiform ülserler çok yaygın olmamasına rağmen şu ana kadar HSV hastalıkla 

ilişkilendirilen tek virüs olmuştur. Đmmünolojik çalışmalar 1970’li yıllarda viral 

çalışmaların önüne geçmiş ve viral çalışmalara uzun süre ara verilmiştir (5,11). 

Behçet hastalarında mitojenle uyarılan mononükleer hücre kültürlerinde 

HSV’nin replike olmadığı gösterilmiştir. Behçet hastalarında artmış oranda bulunan 

interferon-alfa düzeyinin HSV enfeksiyonuna karşı koruyucu etki oluşturabileceği 

düşünülmüş ancak neden bu cevabın sadece HSV’ye karşı oluştuğu anlaşılamamıştır. 

Hastalarda anti-HSV1 normal kontrollere göre artmış oranda saptanmaktadır ve 

hastalarda HSV spesifik immun kompleksler artmış bulunmaktadır. HSV DNA’sı 

varlığı genital ve intestinal ülserleri olan hastalarda saptanmış fakat oral ülserli 

hastalarda HSV DNA’sına rastlanmamıştır. Behçet hastalarında HSV uyarımına karşı 

CD4+ ve CD8+ lenfosit proliferatif cevabında azalma vardır. Bugün için Behçet 
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Hastalığında HSV’nin yeri direkt olarak hastalığı oluşturmaktan çok T hücre immun 

regülasyonuna olan etkisi ile açıklanmaktadır (5, 11, 24). 

Bakteriyel Etkenler: Behçet Hastalığı, hastaların %70’inde oral mukozadaki 

aftlar ile başlangıç gösterdiği için oral mikrobik flora uzun süreden beri hastalık 

patogenezi ile ilişkilendirilmektedir. Diş tedavilerinden sonra artan oral şikayetler, 

Streptokok deri testlerine duyarlılık, Behçet hastalarının ağız floralarındaki artmış atipik 

streptokok türleri ve son çalışmalarda bildirilen başarılı antibakteriyel tedaviler Behçet 

Hastalığında Streptokokların rolü olduğunu akla getirmektedir (5, 11). 

Behçet hastalarının lenfositlerinin streptokok antijenleri ile inokülasyonu sonucu 

IFN-gama, IL-1, IL-6, IL-8 gibi polimorf nüveli lökosit (PMNL) aktive edici faktörlerin 

salgılandığı gösterilmiştir. S.sangius ve beta-hemolitik streptokoklara ek olarak 

S.faecalis ve S.salivarius da etiyolojide suçlanmıştır. Bu dört farklı grup streptokokla 

veya hücre duvarlarından hazırlanan preparatla yapılan deri testinde Behçet hastalarında 

48. saatte şiddetli pozitiflik saptanması ve test sonrası kısa dönemde oküler, 

mukokütanöz ve artritik semptomlarda artış olması da araştırmacılar tarafından çok 

anlamlı kabul edilmiştir. Ancak streptokokların dört farklı tipinin birden Behçet 

hastalığının etyopatogenezinde suçlanması çok anlamlı görünmemektedir. Ortak bir 

antijenik determinantın hastalıktan sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (5, 11). 

2.1.5.2. Heat Shock Proteinler 

  HSP’ler; enfeksiyon, hipoksi, travma, ilaç toksisitesi gibi stres durumlarında 

denatüre olan diğer hücre içi proteinler için temizleyici rol üstlenirler. Bu proteinler 

mikroorganizma ve hayvan dokularında bulunan immun reaktif proteinlerdir. Memeli 

ve mikrobik HSP’ler arasında yüksek oranda bir benzerlik bulunur. Đnsan HSP 60 ile 

streptokok HSP 65 arasında %50’nin üzerinde yapısal bir benzerlik ve buna bağlı 

gelişen antijenik çapraz reaksiyon vardır. HSP’lerin Behçet hastalığının 

immunopatogenezi üzerinde de önemli rolü olduğu bulunmuştur. HSP 60, immun 

sistem için hızlı bir inflamatuar sitokin salınımı ve Th1 yanıtın artışına neden olan 

endojen bir tehlike sinyali özelliği taşımaktadır. Bu bulgu, Behçet hastalarında 

başlangıçta HSP 65’e karşı gelişen immun yanıtın zaman içinde kendi HSP 60’ına 

yönelebileceğini ve otoimmun mekanizmayı başlatarak Behçet Hastalığındaki patolojik 

değişiklikleri başlatabileceğini düşündürmektedir. Behçet hastalarında mukokutanöz 
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ülserler ve eritema nodosum gibi aktif deri lezyonlarının epidermal bölgelerinde de HSP 

65’in bol miktarda eksprese edildiği bulunmuştur (5, 23). 

αβ Kristalin bir diğer stres proteinidir ve nörobehçetli hastalarda parankimal 

tutulumun göstergesi olabileceği ileri sürülmüştür. αβ Kristalin; omurgalılarda göz 

lenslerinde, iskelet kaslarında ve böbrek epitel hücrelerinde bulunur. Nörobehçetli 

hastaların serumlarında αβ Kristaline karşı ölçülen IgG ve IgM antikor yanıtı, 

inflamatuar olmayan sinir sistemi hastalıklarındaki ölçümlere oranla yüksek 

bulunmuştur (5). 

2.1.5.3. Immun Sistem Elemanları 

Son yıllarda Behçet Hastalığı hücresel ve humoral immunite bakımından da 

geniş bir biçimde araştırılmaktadır. Verilerin henüz hastalık üzerindeki rolleri net olarak 

belirlenememiş olsa da eldeki bilgiler ilgi çekicidir. 

• Hücresel kaynaklı proinflamatuvar sitokinler hastalıktaki yüksek 

inflamasyon yanıttan sorumlu tutulmaktadır. 

• Dolaşımdaki NK hücre aktivitesi hastalığın aktif fazında anlamlı oranda 

düşük bulunurken, dolaşımdaki NK hücre sayısı inaktif faz hastaları ve 

sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında yüksek bulunmaktadır. 

• Hastalarda sağlıklı kontrollere oranla dolaşımda yüksek oranda erken 

aktivasyon belirteci taşıyan ve inflamatuar sitokin üreten γδ T hücreleri 

saptanmıştır. 

• Behçet hastalarının uyarılmış T lenfositlerinden IFN-gama salınımı 

artmış bulunmaktadır. Dolaşımda da IL-1, IL-6, IL-8 ve TNF-alfa gibi 

proinflamatuar sitokinler artmış düzeyde bulunmaktadır. TNF-alfa geni 

6. kromozomda HLA genlerine yakın yer almaktadır ve bu nedenle 

Behçet hastalığı gibi HLA ile ilişkili hastalıklarda önemli rol 

oynayabileceği düşünülmektedir. 

• CD8+ hücrelere etki ederek CD8+ hücre proliferasyonuna, poliklonal B 

hücre aktivasyonuna neden olan, nötrofil hiperfonksiyonuna yol açabilen 

IL-6 da üzerinde önemle durulan diğer bir sitokindir. Tüm bu bulguların 

Behçet hastalarında bulunması IL-6’nın immunopatogenezde önemli rol 
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oynadığını düşündürmektedir. Aktif nörobehçetli hastalarda 

serebrospinal sıvıda da IL-6 düzeyi artmış bulunmaktadır. 

• Behçet hastalarında Th1 sitokinlerinde artış olduğunun gösterilmesi 

üzerine Th2 grubunda olan ve Th1 üzerine inhibisyon görevi yapan     

IL-10 ve IL-12 düzeyleri ölçülmüş ve yüksek bulunmuştur. IL-10 

düzeyinin, artmış Th1 sitokinlerine karşı cevap olarak arttığı 

düşünülmektedir (5, 11, 17, 25, 26). 

2.1.5.4. Oksidatif Hasar 

Son yıllarda Behçet Hastalığı etyopatogenezinde reaktif oksijen bileşiklerinin 

rolü araştırılmış ve Behçet hastalarının aktif nötrofillerinde artmış bulunan reaktif 

oksijen türleri ile hastalıktaki vasküler ve endotel doku hasarının ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca çalışmalarda Behçet hastalarında kontrol grubu ve inaktif hastalık 

grubuna göre plazma süperoksid dismutaz aktivitesi yüksek bulunmuştur (27, 28). 

Son yıllarda çok sayıdaki çalışmada serbest radikallerin inflamasyonun önemli 

bir komponenti olduğu gösterilmiştir. Serbest radikallerin mikroorganizmaları yıkıcı ve 

kemotaktik faktörlerin oluşumu gibi yararlı etkilerinin yanında doku hasarını arttırıcı 

gibi olumsuz etkileri de vardır (29). 

Đnflamatuar yanıtta oluşan serbest radikallerinin büyük kısmı fagositik 

hücrelerden kaynaklanmaktadır ki, bu hücreler aktif olduklarında büyük miktarlarda 

süperoksit ve hidrojen peroksit oluşturma yeteneğine sahiptirler. Bu radikaller serbest 

demir ile etkileşir, sonuçta yüksek reaktif hidroksil radikali oluşur ve doku hasarına yol 

açarlar. Serbest radikallerin oluşturduğu bu ilave hasar nedeniyle yeni fagositik hücreler 

olaya katılmakta ve serbest radikallerin kemotaktik faktörlerin oluşumunu da stimüle 

etmeleri nedeniyle inflamatuar yanıtta kısır döngü oluşmaktadır (29). 

Behçet Hastalığında serbest oksijen radikallerinin rolü kesin olarak 

gösterilememişken, Behçetli hastaların nötrofillerinde kemotaksi ve fagositoz gibi 

fonksiyonlarda bazı anormalliklerin olduğu ve Behçetli hastaların uyarılmış 

nötrofillerinde endotel doku hasarına neden olan serbest oksijen radikallerin 

düzeylerinin yükselmiş olduğu gösterilmiştir. Ayrıca Behçet hastalarının 

polimorfonükleer lökositlerinde ve plazmalarında süperoksit süpürücü aktivitenin 

azaldığı gösterilmiştir. Bu bulgular PMNL’lerde artmış oksijen radikali oluşumunun 
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Behçetli hastalarda süperoksit süpürücü aktivitenin azalmasından sorumlu olabileceği 

ve PMNL’lerin dokularda daha fazla oksijen radikalinin salınımına neden olabileceği 

düşüncesini desteklemektedir. Çalışmalarda PMNL’lerin diğer oksidan ve antioksidan 

enzim aktivitelerinde değişiklikler de bildirilmiştir. Behçet hastalarında süperoksit 

dismutaz, myeloperoksidaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz aktivitesinin azaldığı ve 

NADPH oksidaz aktivitesinin arttığı gösterilmiştir. Kısacası Behçet hastalarının plazma 

antioksidan sisteminde yetersizlik veya bozukluk olduğu ve oksijen oluşumundaki 

artışın dokularda daha fazla lipid peroksidasyonuna yol açtığı düşünülmektedir (27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34). 

 

2.1.6. Behçet Hastalığının Genetiği 

Behçet Hastalığının nedeni halen bilinmemekle birlikte; çevresel etkenler, 

infeksiyöz ajanlar, immun düzensizlikler ve tabii ki genetik faktörler geniş şekilde 

araştırılmıştır ve halen araştırılmaya devam edilmektedir.  

Ailesel vakaların varlığı, hastalığın coğrafi ve etnik dağılımı, Behçet Hastalığı 

ile MHC sınıf 1 antijeni HLA-B51’in ilişkisi hastalığın genetik temelleri olduğunun 

kanıtıdır. 

Behçet Hastalığı Mendel tipi kalıtım özelliği göstermemekle birlikte birçok vaka 

sporadiktir. Bununla beraber azımsanmayacak miktarda gözlenen ailevi olgular ve 

monozigotik ikizlerde görülen benzer hastalık bulguları genetik faktörlerin hastalığın 

patogenezinde rolü olduğuna işaret etmektedir. Yine bazı vakalarda, ailesinde önceki 

nesillerde etkilenmiş bireyler olan kişilerde hastalığın erken yaşlarda görülmesi durumu 

olan genetik antisipasyonun gözlenmesi, Behçet Hastalığının genetik temelleri olduğunu 

destekleyen bir bulgudur (35). 

Bunlara ilaveten, pediatrik Behçet Sendromunun görüldüğü ailelerde hastalığın 

otozomal resesif bir formunun olabileceği ileri sürülmüştür (13). 

Hastalığın karakteristik olarak görüldüğü tarihi Đpek Yolu coğrafyası boyunca 

genlerin aktarımını inceleyen mitokondriyal DNA çalışmaları Behçet Hastalığının 

genetik kökeni olduğunu gösteren diğer bir bulgudur.  Yine bu etnik coğrafya üzerinde 

hastalıkla en çok ilişkilendirilen genetik marker HLA-B51 pozitifliği insidansı ilgi 

çekici bir biçimde fazladır (36, 37). 
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Literatürlerde, Behçet Hastalığında ailevi vaka sıklığı % 4 – 17 arasında 

değişmektedir. Japonya’da çalışılan geniş bir seride ailevi vaka oranı %5 bulunmuştur. 

Çalışmada aile bireylerinde hastalık bulgularının ortaya çıkması arasında büyük zaman 

farklarının bulunması infeksiyöz bir ajanın aleyhine değerlendirilmiş ve genetik 

faktörlerin sorumlu olabileceği düşünülmüştür. Đsrail’de yapılan bir çalışmada ise 

hastaların %12’sinin birinci derece akrabalarında Behçet Hastalığı olduğu gözlenmiştir 

(38, 39). 

Behçet Hastalığındaki ailesel birikim değişik etnik gruplarda değişik 

frekanslarda gözlenir. Türk, Kore ve Yahudi olgularında, Çin, Japon ve Avrupa 

olgularına nazaran daha yüksektir. Ailesel birikim gençlerde, yetişkin hastalara oranla 

daha sıktır. Türklerde, Behçet Hastalığının kardeşler arasında tekrar etme risk oranı  

11.4 – 52.5 olarak kabul edilmektedir (7, 40). 

Moleküler biyoloji ve genetik araştırma tekniklerindeki gelişmelerle 1970’li 

yıllarda yapılmaya başlanan çalışmalarda, büyük doku uyum kompleksi genlerinden 

bazılarının Behçet Hastalığına yakalanma riskini arttırdığı yönünde veriler toplanmaya 

başlanmıştır (38, 41). 

Bu güne kadar Behçet Hastalığı ile en çok ilişkilendirilmiş ve üzerinde çalışma 

yapılmış olan gen dizisi HLA-B51 antijenidir. Bu geni taşımanın hastalığa yakalanma 

riskini arttırdığı görülmüştür. Bu geni taşımanın Behçet Hastalığı açısından rölatif 

riskinin Japonya’da 6, Türkiye’de 13,3 ve Đsrail’de 18,2 olduğu gösterilmiştir. Anglo-

Sakson ülkelerinde ve Kuzey Amerika’da yapılan çalışmalarda ise HLA-B51 ile ilişkili 

Behçet Hastalığına rastlanmasına rağmen bu ilişki Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde 

görüldüğü kadar belirgin değildir. HLA-B51 pozitif bireylerin % 20’sinde Behçet 

Hastalığı gözlenmezken geri kalan %60 – 80’inde hastalığın görülmesi bu genin 

hastalıkla olan ilişkisini gözler önüne sermektedir (38, 39, 42). 

Đlk doku antijenleri lökositlerde saptandığı için HLA (Human Leukocyte 

Antigen – Đnsan Lökosit Antijeni) olarak adlandırılan fakat son yıllarda görevinin net 

bir biçimde anlaşılmasıyla artık Büyük Doku Uyum Kompleksi (Major 

Histocompatibility Complex) olarak da anılmaya başlanan bölge aslında birçok genden 

oluşan bir gen koleksiyonudur.  MHC gen bölgesi 6. kromozomun kısa kolu (6p21.31) 

üzerine yerleşmiş olup yaklaşık olarak 4Mbp’lik bir yer kaplar ve bu bölgedeki genler, 

antijenlerin immünolojik olarak tanınması ve diğer immünolojik işlevlerde görev alan 
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moleküllerin kodlanmasını sağlar. MHC molekülleri peptid antijenlerini T 

lenfositlerinin tanıması için gösteren membran proteinleridir. Đnsan MHC proteinleri 

insan lökosit antijenleri (HLA) adını alır, çünkü bu proteinler lökositlerin antijenleri 

olarak özgül antikorlar kullanılarak tanımlanabilmiştir. Bu molekülleri kodlayan genler 

HLA lokusunu oluşturmaktadır. Tüm türlerde MHC lokusu iki set olarak birçok 

polimorfik gen bulundurur. Bunlar sınıf I ve sınıf II MHC genleri olarak anılır. Bu 

polimorfik genlere ek olarak MHC lokusu ayrıca birçok polimorfik olmayan gen içerir. 

Polimorfik sınıf I genleri insanda HLA-A, HLA-B ve HLA-C olarak 3 tane bulunur 

(43). 

Behçet hastalığının bu özel set genlerden HLA-B allelinin HLA-B51 alt tipi ile 

kuvvetli ilişkisi ilk olarak 1982 yılında Ohno ve arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. 

Daha sonra 1992 yılında Mizuki ve arkadaşları da HLA-B51’in Behçet Hastalığı için 

güçlü bir genetik marker olduğu sonuçlarını bulmuşlardır (37). 

Behçet Hastası ailelerde HLA-B51 pozitifliği aileden bağımsız vakalara oranla 

çok daha sıktır. Türklerde bu oran %68 – 83 iken Japonlarda %61 – 93 arasındadır. 

HLA-B51 ile kuvvetli bir ilişki olmasına rağmen ailesel vakaların %2 – 12 gibi seyrek 

bir oranda olması dikkat çekicidir (44, 45). 

Son yıllarda HLA-B51 antijeninin 24 allel içerdiği bulunmuştur. B-5101’den   

B-5124’e kadar olan bu alleller arasında Behçet hastalığı ile en kuvvetli ilişkisi olan 

HLA-B5101 allelidir. Japon hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, HLA-B5101 % 57 

oranında saptanırken, HLA-B5201 sadece %13 oranında saptanmıştır. Bu antijen 

farklılığına sadece iki amino asit değişikliği yol açmaktadır. HLA-B5101 fenotipinde 

63. pozisyonda asparajin ve 67. pozisyonda fenilalanin bulunur. Söz konusu 

aminoasitlerin antijen sunumunda spesifik rolleri olabilir. 63. ve 67. pozisyonlarda 

bulunan asparajin ve fenilalanin değişikliği HLA-B5107 hariç HLA-B51’in tüm alt 

gruplarında bulunur ve hastalığın gelişimi üzerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir 

(35). 

HLA-B51'in Behçet hastalığı patogenezine ne şekilde katkıda bulunduğu belli 

değildir. Olasılıklardan biri bu genin Behçet hastalığının oluşumundan direk sorumlu 

olduğudur ve bunu diğer sınıf I MHC'ler gibi immun sistemin efektör ve düzenleyici 

hücrelerine belli bir antijen fragmanını sunarak veya sunmayarak gerçekleştirdiğidir 

(38, 39). 
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Đkinci olasılık ise bu genin direk bir rolünün olmadığı ve HLA-B5101 ile 

'linkage disequilibrium’ (bağlantı eşitsizliği) ilişkisi içinde bulunan ve bu genle taşınan 

ikinci bir genin hastalığa yol açabileceğidir. MHC antijenleri kromozomlar üzerinde 

rastgele bir dağılım göstermeyip, genellikle bir bütün olarak (haplotip şeklinde) 

aktarılır. Böylece bazı HLA allelleri beklenen görülme sıklıklarından daha sık veya 

seyrek olarak bir araya gelir. Bu durum linkage disequilibrium (bağlantı eşitsizliği) 

olarak tanımlanır. Bu ikinci olasılığı destekleyen bulgular HLA-B5101'i taşımayan 

hastalarda da Behçet hastalığının görülmesi ve daha zayıf da olsa Behçet hastalığı ile 

HLA sisteminin başka antijenleri arasında da ilişkinin gösterildiği çalışmalardır (38, 

39). 

Hastalığı daha ağır seyredenler ve üveiti olanlarda HLA-B51'in daha sık 

görüldüğünü iddia edenler mevcuttur. Yunanistan'da yapılan bir çalışmada B-5101 

allelinin genç yaş hastalık başlangıcına yatkınlığa sebep olduğu ve erkeklerde daha sık 

görüldüğü, ayrıca eritema nodozum ve üveite yatkınlık yarattığı tespit edilmiştir. 

Almanya'da yapılan bir çalışmada HLA-B5 antijeni taşıyan Behçet hastalarında daha 

fazla tromboz ve yüzeyel trombofilebit rastlanıp, körlükle sonuçlanan sık üveit atakları 

gözlenmiştir. Yine bir çalışmada HLA-B51 (+) Behçet hastalarında artrit, vasküler 

tutulum ve üveit riskinin arttığı gösterilmiştir. Ohno ve arkadaşları HLA-B51 (+) 

Behçet hastası grubunda erkek hastalarda göz tutulumunu yüksek bulmuşlar, cilt 

bulgularını da yüksek sıklıkta göstermişlerdir. Lehner ve arkadaşları, göz ve nörolojik 

tutulumu olan Behçet hastalarının çoğunda HLA-B51 (+)’liği göstermiştir. Bununla 

birlikte özellikle Đngiliz ve Kuzey Amerikalı Behçet hastalarında HLA-B5 (51) ile 

başlangıç yaşı, cinsiyet, göz tutulumu, artrit ve trombofilebit arası önemli ilişki 

saptanmamıştır (38, 46, 47, 48, 49). 

Genel olarak çalışma sonuçlarına bakılacak olursa HLA-B51 ile Behçet hastalığı 

şiddeti ve/veya şiddetli göz tutulumu, hastalığın erken başlangıcı, cilt lezyonları 

oluşumu, paterji pozitifliği, nötrofil kemotaksisi artışı ve hiperfonksiyonu ile ilişkisi 

olduğunu söyleyebiliriz. Đngiliz erkek Behçet hastalarında HLA-B51 ilişkisi 

saptanırken; Japon, Türk, Đtalyan ve Fransız Behçet hastalarında bu ilişki tespit 

edilememiştir. Bu yüzden HLA-B51 ile cinsiyet arası ilişki olmadığı sonucuna 

varılabilir. Ancak şöyle bir genelleme yapılırsa erkek cinsiyet, Behçet hastalığı şiddeti 

konusunda HLA-B51 antijeninden daha önemli bir belirleyicidir (38, 47). 
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Behçet hastalığını tetikleyen bakteri, virüs gibi bazı dış faktörlerde, HLA-B51 

molekülü için yüksek afinitesi olan agretoplar mevcuttur. Bu yüzden bir hipoteze göre 

HLA-B51 molekülü, Behçet hastalığı gelişiminde primer tutulan bölgedir. Behçet 

hastalığının multifaktöriyel genomik bir hastalık olduğu düşünülen bu hipotezde,   

HLA-B51 antijen grubundan özel bir allel olan HLA-B5101'in kendi başına ve/veya 

diğer non-HLA gen veya genler ile birleşmesiyle Behçet hastalığında genetik kontrolü 

sağladığı düşünülmektedir (37, 38). 

Pek kabul görmemekle birlikte bazı yazarlar HLA-B51'in Behçet hastalığı tanı 

kriterlerine dahil edilmesini savunmaktadır. Tanı kriterleri arasına koymaktan çok, 

uygun koşullarda HLA-B51'in Behçet hastalığının ağırlık derecesi ve prognoz 

belirleyici bir faktör olarak tespiti daha doğru olacaktır. Çünkü HLA-B51gibi genetik 

faktörler Behçet hastalığının klinik belirtilerinin heterojenitesinden sorumlu olabilir. 

Behçet hastalığının immunopatogenetik mekanizması tam olarak henüz bilinmemekle 

birlikte genetik bir yatkınlık altında, özellikle patojen mikroorganizmaların tetiklediği 

multifaktöriyel genomik bir hastalık olduğu düşünülmektedir ve Behçet hastalığının 

HLA-B51 ile ilişkisi iyi bilinmektedir (38, 39, 48). 

Türk Behçet hastalarıyla yapılan bir çalışmada seçici olarak HLA-B27 artışı 

bulunmuştur. Dikkate değer bir şekilde HLA-B27 allelleri arasında sadece HLA-B2702 

alleli 77 – 83 pozisyonlarında HLA-B51 allelleri ile aynı diziyi taşımaktadır. Bu bölge 

antijen bağlanması ve NK etkileşimleri için önemli bir bölgedir. Ayrıca HLA-B2702; 

HLA-B5101 ve HLA-B5108 ile aynı öldürücü immunoglobulin benzeri (KIR) reseptör 

bağlanma dizisini paylaşan tek HLA-B27 alt tipidir. Bu bulgular HLA molekülleri ve 

NK ya da T hücreleri üzerindeki KIR’lar arasında etkileşimin hastalık patogenezinde 

rolü olduğunu düşündürmektedir (15). 

Yine bir çalışmada HLA-A26 sıklığı, özellikle kadın ve inkomplet Behçet 

hastalarında artmış olarak bulunmuştur. Behçet hastalığı ile birlikte ankilozan spondilit 

ve sakroileit bulunan vakalarda HLA-B27 sıklığı artışı saptanmıştır (38). 

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 (38). 
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MIC genleri epitel yüzeylerinde ve fibroblastlarda eksprese edilirler. CD4, CD8 

ve CD18 lenfositlerde eksprese edilmezler. MIC geni 5 homolog kopya içermektedir; 

MICA, MICB, MICC, MICD ve MICE. MICA ve MICB gerçek gen diğerleri 

psödogendir. Bu 5 MIC geni arasında MICA ve MICB fonksiyonel genler HLA ve TNF 

genleri arasında lokalizedir. MICA geni 11kB'lık DNA parçasından meydana gelir ve 

HLA-B genine göre 46kB sentromer tarafında yer alır. Aminoasit sekansı tipik sınıf 1 

zincirlerine benzer. Peptidleri ve küçük ligandları bağlama kapasitesine sahiptir. Bu 

özellik, MICA'nın antijen sunumunda ve T hücrelerini tanımada önemli bir rol 

oynayabileceğini akla getirmektedir. 

MICA geni, HSP70 genlerine benzeyen promotor ısı şoku elemanlarıyla 

düzenlenir ve stres koşulları altında ekspresyonu artar. MICA ve MICB, NK ve T 

hücreleri ile etkileşime girer. MICA ve MICB’nin γδT hücreleri için bağlantı bölgesiyle 

yapısal benzerliği bulunmaktadır. Behçet hastalığının enfeksiyonlarla ilişkisi 

düşünüldüğünde, hastalıktaki γδT hücre hiperreaktivitesi, enfeksiyonlara karşı erken 

konakçı savunmasını düzenlemektedir. Bu yüzden 6. kromozomda lokalize olan MICA 

geni, immunolojik fonksiyonlarıyla direk Behçet hastalığı gelişiminden sorumlu olabilir 

(38, 39, 50). 

1997 yılında Mizuki ve arkadaşları MICA geninin ekson 5 bölgesinde gen 

ürününün transmembran kısmını kodlayan bölgede üçlü tekrarlayan mikrosatellit 

polimorfizmi (GCT/AGC) gösterip, transmembran bölgesindeki bu mutasyonla oluşan 

A6 alleli ile Behçet hastalığı arasında belirgin ilişki saptamışlardır. MICA geninin 

ekson 5 bölgesindeki polimorfizm birçok populasyon üzerinde araştırılmıştır. Japon 

populasyonunda A6 alleli hastalarda kontrollere oranla ciddi biçimde yüksek 

bulunmuştur. Benzer sonuçlara Yunan hastalar ile yapılan çalışmalarda da rastlanmıştır. 

Bu yüzden o yıllarda Behçet hastalığı ile HLA-B51'den ziyade MICA'nın güçlü ilişkisi 

olduğu düşünülmüştür. MICA gibi HLA-B51'in komşuluğundaki genlerin Behçet 

hastalığı gelişimine pozitif veya negatif yönde olmak üzere katkıda bulunabileceği 

varsayılmıştır (3, 8, 38). 

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

farklı olarak T hücre reseptörü veya peptitlerle direkt kontak kuramaz. Bu yüzden 

MICB'nin antijenden korunma görevi olduğu düşünülmektedir (37, 38). 
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Fakat son yıllarda elde edilen bulguların ışığında; Behçet hastalığından sorumlu 

olan asıl genin HLA-B51 olduğu, MICA geni ile ilgili yapılan çalışmalarda çıkan 

anlamlı sonuçların MICA’nın (özellikle MICA – A6 alleli için) Behçet hastalığına 

etkisinden ziyade bu genin HLA-B51 ile olan güçlü bağlantı eşitsizliği sonucu olduğu 

düşünülmektedir. Bu hipotezin aksine, Park ve arkadaşlarının çalışmaları sonucunda 

buldukları MICA gen polimorfizmi gerçekten de Behçet hastalığının gelişiminde önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu yüzden Behçet hastalığı oluşumunda MICA gen 

polimorfizmlerinin rolü halen netleşmiş değildir (50). 

Behçet hastalığının klinik gidiş ve gelişiminde anormal nötrofil 

hiperfonksiyonunun çok önemli rolü olduğu artık bilinmektedir. Geçmiş yıllarda    

HLA-B51 pozitifliği ve nötrofil hiperfonksiyonu arası ilişki değişik çalışmalarda 

gösterilmiştir. Chajek-Saul ve arkadaşları, HLA-B51 pozitif Behçet hastalarında nötrofil 

kemotaksisinin artışını bildirmiştir. Sensi ve arkadaşları HLA-B51 pozitif sağlıklı 

bireylerde nötrofil reaktivitesinin arttığını göstermiştir (38, 46, 51). 

Takeno ve arkadaşları tarafından, HLA-B51 (+) transgenik farelerde 

nötrofillerden fazla miktarda süperoksit ve oksidatif ürünlerin üretimi olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca HLA-B51 fenotipli hastalar ve kontrol grubunda istirahat 

halindeki nötrofillerden IL-8 sekresyonuyla pozitif ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde 

TNF-β sekresyonu HLA-B51 pozitifliği ile koreledir. Sonuçta HLA-B51 molekülü, 

periferik kan nötrofillerinin anormal fonksiyonunu tayin edebilip, nötrofillerden fazla 

proinflamatuvar sitokin üretimini otokrin kontrol ediyor olabilir şeklinde 

yorumlanmıştır (38, 46, 51). 

1990’lı yılların sonlarındaki bir çalışmada, Behçet hastalığından bir mikrosatellit 

polimorfizminin 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, mikrosatellitler genetik 

haritalama için bilgi verici polimorfik markerlar olarak kullanılır. 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 HLAB5101' den bağımsız olarak Behçet 

hastalığına yol açma olasılığı vardır (37, 38). 
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Diğer HLA Antijenleriyle Behçet Hastalığının Đlişkisi 

HLA-C geni, kabaca HLA-B geninden 80kB telomerik lokalizasyondadır. Sınıf 

1 antijenlerinden HLA-A ve B'nin tiplendirmesi serolojik olarak yapılırken, HLA-C 

serolojik olarak tanımlanamaz ve polimeraz zincir reaksiyonu ile tespit edilebilir. Tüm 

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

Behçet hastalarında HLA-C14 ve HLA-C15 sıklığı fazla bulunmuş ve bu yüzden   

HLA-C allellerinin HLA-B51 antijeni ile arasında bağlantı eşitsizliği olabileceği 

düşünülmüştür. Fakat HLA-C antijen sıklığı, HLA-B51 antijeni (+) ve (-) Behçet hastası 

ve sağlıklı kontrol grubu arasında belirgin anlamlı farklılık gösterilememiştir. Bu 

yüzden HLA-C genleri (HLA-C14) patojenik gen olarak düşünülmemektedir (37, 38). 

HLA-B5101 antijeni taşımayan kişilerde de Behçet hastalığının görülmesi, daha 

zayıf da olsa Behçet hastalığı ile HLA sisteminin başka antijenleri arasındaki ilişkiyi 

gösterebilir. Đtalya'da 47 Behçet hastası ve 88 sağlıklı kontrolde HLA-A, B, C ve DR, 

DQ antijenlerine bakılmıştır. HLA-B51 ile birlikte DR5 ve DQ3'ün arttığı ve           

B51-DR5-DQ3 haplotipinin B51 taşıyan haplotipler arasında en sık görüleni olduğu 

tespit edilmiştir (38, 39). 

Bir başka çalışmada ise HLA-B51' in yanında HLADRB1-0802, DQA1-0301 ve 

DQB1-0303 artmış, ancak DRB1-1502, DQA1-0103, DQA1-0101, DQB1-0601 ve 

DQB1-0501 azalmış bulunmuş ve Sınıf 2 allellerindeki bu değişiklikler bağlantı 

eşitsizliği ilişkisi ile açıklanmıştır. HLA-B lokusunun 260kB sentromerik 

lokalizasyonunda TNF-β gen polimorfizminin bakıldığı, HLA-B allellerinin sıkı bağlı 

olduğu restriksiyon enzimi NCO1 ile yapılan çalışmalarda Behçet hastalarında        

TNF-β-NCO1 fragman sıklığının belirgin artışı gösterilmiştir. Özellikle oküler 

lezyonlarla ilişkili olarak, HLA-B ve TNF-β geni arasındaki bağlantı eşitsizliği 

sonucunda Behçet hastalığından sorumlu genin TNF gen bölgesi etrafındaki non-HLA 

genlerinden biri olabileceği düşünülmüştür (38, 52). 

Çin ve Japon Behçet hastalarında yapılan bir çalışmada B52 ve B35 gibi HLA 

antijen gruplarının serolojik olarak B51 antijeni ile güçlü çapraz reaksiyon gösterdiği, 

fakat Behçet hastalarında sıklığının belirgin artmadığı gösterilmiştir. HLA-DR4 ve DQ3 

sıklığı Behçet hastalarında istatistiksel olarak anlamlı olmadan artmış bulunmuştur (38, 

53). 



 25 

Yine bir çalışmada Behçet hastalarında HLA-B51 ve HLA-DR52'nin önemli 

derecede arttığı, HLA-DR1 ve HLA-DQ1'in önemli derecede azaldığı bulunmuştur. Bu 

yüzden yalnız sınıf 1 antijenleri değil, sınıf 2 antijenlerinin de Behçet hastalığı ile açık 

ilişkisi gösterilip, HLA-DR1 ve DQ1 gibi genlerin hastalığa karşı dirençlilik genleri 

olabileceği düşünülmüştür (38). 

Mısır populasyonunda HLA-B14 antijeni genetik yatkınlığı tanımlanırken, 

Behçet hastaları ile HLA-A2, B51, DR52 ilişkisi de belirtilmiştir. Ayrıca HLA-DR1 ve 

DQ1 önemsiz derecede düşük bulunmuştur. Yine bir çalışmada HLA-B51'in tersine, 

Behçet hastalarında HLAB8 ve B35 az bulunduğu için şiddetli Behçet hastalığı formları 

ve aktivasyona karsı koruyucu olduğu düşünülmüştür (38, 54). 

Genelde Akdeniz ülkeleri ve Japonya’da HLAB51, Đngiltere ve Amerika'da 

HLA-A28 ve B12 anlamlı derecede artmış olarak bildirilmektedir. Türkiye'de Alpsoy ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Behçet hastalığı ile HLA-B51 allelinin anlamlı 

birlikteliği ile beraber, Behçet hastalarında A2-B12-DR4 (-) bağlantı eşitsizliği ilişkisi 

gösterilip, bilinmeyen bir genin bu haplotip içinde taşındığı ve bunun da Behçet 

hastalığı için bir direnç faktörü oluşturduğu düşünülmüştür (38, 41). 

Đspanya'da, Behçet hastalığı ile HLA-DR1, HLA-DQB1 ve TAP1 ve TAP2 

genleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada TAP1C'nin Behçet 

hastalarında sık bulunmasına karşın, kontrollerin %12,1’inde bulunduğu, bunun yanında 

HLA-DQB1-0501 ve TAP2B arasında Behçetli hastalarda bir bağlantı eşitsizliği 

bulunduğu görülmüştür ve TAP genlerindeki bu polimorfizmin, Behçet hastalığı 

etyopatogenezinde rol oynayabileceği düşünülmüştür (38, 39). 

Yakın zamanlarda HLA-G geninin allelik çeşitleri yine Behçet hastalığı ile 

ilişkilendirilmiştir. Gerçekten de Koreli Behçet hastalarında 3741+14 baz çifti ve 

1597delC içeren HLA-G haplotiplerinin iki katına çıktığı gözlenmiştir. Refraktör göz 

atağı olan Japon hastalarda HLA-B51 ve DQW3 allelleri ve insan kompleman faktör 4 

(C4) AQO allotipi ciddi şekilde artmış olarak ifade edilmiştir. Benzer şekilde kuzeyde 

yaşayan Çinli hastalarda da HLA-B51 ve C4AQO frekanslarında da artma gözlenmiştir 

(53, 55, 56). 

Behçet hastalığının patofizyolojisinde Tümör Nekroz faktör mekanizmasının da 

rolü vardır. TNF-α, TNF-β veya TNF reseptör süper ailesi 1A (TNFR1) ve 1B 

(TNFRII) genlerindeki polimorfizmlerin Behçet hastalığı patofizyolojisindeki rollerinin 
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değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 1992 yılında Japonya’da yapılan bir 

çalışmada Behçet Hastalığının TNF promotor bölge allelleri ilişkisi bildirilmiş, bu 

allellerle ilişkili olarak lökositlerde yüksek oranda TNF üretimi, yoğun ve uzamış 

inflamatuar yanıt ortaya çıktığı gözlenmiştir (57). 

Đngiliz ve Türk hastalarda TNF-α gen TNF promotor polimorfizm 1031T/C’nin 

Behçet hastalığı ile güçlü ilişkisi bulunmuştur. Hatta HLA-B51 veya HLA-B5701 

negatif olan hastalarda bile TNF-α-1031C allelleri hastalıkla çok sıkı ilişkilidir.      

TNF-α-1031C allelinin Behçet hastalığına katkısı %35 olarak öngörülmektedir.     

HLA-B51 ya da HLA-B5701 ile birlikte TNF-α-1031C allelini içeren iki uzun HLA 

haplotipi Behçet hastalığı ile pozitif yönde koreledir (58, 59). 

Türk hastalar normal kontroller ile karşılaştırıldığında, TNF promotor 308 ve 

376 polimorfizm dağılımında herhangi bir fark bulunamamıştır fakat ciddi göz 

bulgularına sahip hastalarda TNF-308A-378G haplotip sıklığının azaldığı gözlenmiştir 

(60). 

Ortadoğu bölgesindeki hastalarda TNF-308 polimorfizmi ve Behçet hastalığı 

arasında ilişki yoktur ama hastalar arasında lenfotoksin-α geninin TNFB2 allelleri ile 

HLA-B51 ilişkilidir ve ciddi göz bulguları ile pozitif korelasyonu vardır (61). 

Çok yakın zamanlarda Gül ve arkadaşları Behçet Hastalığı için şüpheli 

olabilecek bir lokus daha bulmuşlardır. Bu lokus, 6p22 – p23 bölgesinde D6S285 

pozisyonunda HLA-B51’e yaklaşık olarak 17 cM telomerik pozisyondadır. Yüksek 

polimorfik mikrosatellit marker kullanılarak yapılan bağlantı çalışmasında, aile içinde 

birden fazla kişide hastalığın görüldüğü toplam 28 Türk ailesi üzerinde araştırma 

yapılmıştır. Bu yeni şüpheli lokusta bulunan genin tanımlanması Behçet hastalığının 

patogenezinin anlaşılmasına büyük oranda katkı sağlayabilir. Özellikle HLA-B51 

negatif örneklerde hastalığın ortaya çıkmasını ya da her HLA-B51 pozitif kişide 

hastalığın görülmemesi durumunu açıklayabilir (35). 

Avrupa’da Behçet hastalarında TNFR1 genindeki R92Q mutasyonu yüksek 

sıklıkla gözlenmiştir ve venöz tromboz riski artışı ile ilişkilidir (62). 
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Behçet Hastalığı ile Đlgili Yapılan Diğer Genetik Çalışmalar 

2005 yılında Gül ve arkadaşlarının yaptığı bir tüm genom tarama çalışmasında 

Behçet Hastalığı ile 16 MHC dışı kromozom bölgesi arasında MHC ile ilgisi olmayan 

bağlantı saptanmıştır (13). 

Gül ve arkadaşlarının 193 hasta ile yaptıkları bu çalışmada 12p12-13 ve 6p22-24 

kromozom bölgeleri ile hastalık arasında güçlü ilişki bulunmuştur (63). 

Behçet Hastalığı ile ilgili üzerinde çalışılmış diğer bir konu da kardeş kromatid 

değişimidir. Erzurum Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmalarda; Öztaş ve 

arkadaşlarının 38 Behçet hastası ve 30 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yaptığı çalışmada 

Behçet hastalarında kardeş kromatid değişim oranı hastalara kıyasla yüksek 

bulunmuştur (1). 

Yine 2004 yılında Đkbal ve arkadaşları 75 Behçet hastası ve 50 sağlıklı kontrol; 

1997 yılında Sönmez ve arkadaşları 23 Behçet hastası ve 20 sağlıklı kontrol ile 

yaptıkları çalışmalarda Behçet hastalarında kardeş kromatid değişim oranını yüksek 

bulmuşlardır (22, 64). 

2.2. SĐSTEMĐK SKLEROZ (SKLERODERMA) 

Sert deri anlamına gelen skleroderma, ciltte ve iç organların bağ dokusunda 

kollajen birikimi ile karakterize bir hastalıktır. Cilt ve organ tutulumunun yaygınlığına 

göre sınıflandırılır. Deri değişikliklerinin yanı sıra organ tutulumları ile giden formu 

sistemik skleroderma olarak tanımlanırken yalnızca cilt ve cilt altı dokusunun ve bazen 

kas tutulumunun görüldüğü form sınırlandırılmış skleroderma olarak gruplandırılır. 

Lokalize skleroderma; Raynaud fenomeni, akroskleroz ve iç organ tutulumunun 

olmaması ile sistemik formdan ayrılır. Sistemik form daha enderdir (65, 66). 

Sistemik skleroz, yaygın kütanöz ve sınırlı kütanöz skleroderma olarak iki ana 

gruba ayrılır. Çocukluk çağında oldukça ender görülen bir hastalıktır. Yirmi yaşın 

altındaki hastalar tüm skleroderma olgularının %10’undan azını oluşturur. Hastalık en 

sık 30-40’lı yaşlarda ortaya çıkar ve erişkin kadınlarda erişkin erkeklere oranla 4 kat 

daha fazla görülür. Erken çocukluk çağında kız ve erkeklerde görülme oranı eşit iken 8 

yaş sonrasında kızlarda 3 kat fazla görüldüğü bildirilmiştir (65, 67, 68, 69). 
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2.2.1. Etyopatogenez 

Skleroz patogenezinde, endotel üzerinde gelişen immünolojik olaylar dizisinin 

endotel aktivasyonuna ve endotel hasarına yol açarak fibroblast aktivasyonunu 

tetiklediği ve fibrozise neden olan en temel mekanizmanın bu olduğu düşünülmektedir. 

Bu hipotez, HLA ilişkileri, T hücre aktivasyon mekanizmaları ve endotel hücre 

fonksiyonunu yansıtan değişikliklerle giderek daha da desteklenmektedir. Hastalığı 

tetikleyici neden kesin olarak bilinmemekle birlikte etiyolojide 3 ana hipotez söz 

konusudur (65). 

1. Đmmunolojik 

T-lenfosit bağımlı otoimmunite sonucu bağ dokunun etkilendiği ve sonuçta 

salınan sitokinlerin fibroblastları uyararak kollajen doku artışına yol açtığı kabul 

edilir. Đmmünolojik değişiklikler arasında en belirgin olan, sklerozlu hasta 

serumlarında geniş bir antijen spektrumuna karşı gelişen otoantikor varlığıdır. 

Bazı otoantikorlar sistemik skleroz için özellikle spesifiktir. Bunlar:              

anti-topoizomeraz-1, anti-sentromer, anti-RNA polimeraz III, anti-U3 RNP 

olarak sınıflanabilir. Sklerozun immun aracılı bir hastalık olduğunu düşündüren 

en önemli bulgu, erken cilt lezyonlarında yoğun mononükleer hücre, özellikle T 

hücre infiltrasyonunun gösterilmesidir. T hücre hiperreaktivitesini destekleyen 

diğer bulgular; dolaşımda CD4+ hücrelerin ve CD4+/CD8+ hücre oranının 

artışıdır. Deri bulgularının graft-versus-host hastalığınınkilere benzerliği de 

otoimmuniteyi desteklemektedir. Bu benzerlikten yola çıkarak etiyolojide fetal 

hücre teorisi ve kimerizmin yattığı ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre maternal 

veya fetal olarak geçerek kişinin dolaşımında veya dokusunda varlığını sürdüren 

hücreler ileriki dönemlerde otoimmuniteyi tetikler (65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76). 

2. Vasküler 

Vasküler hipotezin ortaya atılmasına bu hastalarda Raynaud fenomeni ve 

telenjiektazi gibi yapısal vasküler bozuklukların sık gözlenmesi neden olmuştur. 

Endotel hücre hasarının fibrozise kadar giden bir dizi olayı başlattığı kabul 

edilmektedir. Endotel hücre membranının bir uyaran olabileceği 

düşünülmektedir. Sklerozlu bazı hastalarda endotel hücrelerine karşı antikorlar 

olduğu saptanmıştır. Endotel hücre hasarı sonucu vasküler geçirgenlik artar. Bu, 
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hastalığın ilk fazındaki ödemi açıklar. Daha sonra fibrotik faza ilerler. Endotel 

hasarı pıhtılaşma sistemini harekete geçirir. Faktör VIII ilişkili antijen düzeyinin 

yükseldiği gösterilmiştir (65, 77, 78). 

3. Metabolik 

Kollajen metabolizmasında bozukluk olabileceği ileri sürülmüştür. Deride aşırı 

kollajen birikimi olması bunu düşündürmüştür (65, 79). 

2.2.2. Sistemik Skleroz’a Neden Olan Etkenler 

Sistemik Skleroz gelişiminde klasik Mendel kalıtım özelliği görülmemesine 

rağmen genetik faktörlerin etkisi olduğu aşikardır. Fakat yapılan çalışmalarda genetik 

faktörlerden ziyade çevresel etkenlerin hastalık gelişiminde daha fazla rol oynadığı 

bulunmuştur (80). 

Bu güne kadar pek çok infeksiyöz, kimyasal ve fiziksel ajan hastalık 

gelişiminden sorumlu tutulmuştur. Bazı araştırıcılar Sistemik Sklerozda oluşan          

oto-antikorların, bakteriyel ya da viral antijenlerdeki epitoplarla benzer self-antijenlere 

karşı oluştuğunu savunmaktadır. Sistemik Skleroz immunopatogenezinden Herpes 

virüsler, retrovirüsler, sitomegalovirüs enfeksiyonları ve bunun gibi birçok ajan sorumlu 

tutulmuştur (80). 

2.2.3. Sistemik Sklerozun Genetiği 

Günümüze kadar Sistemik Skleroz ile ilgili birçok aile çalışması yapılmıştır. 

Aile bireylerinde görülen yüksek otoimmun hastalık ve oto-antikor oranı değişik etnik 

gruplarda farklılıklar göstermiştir. Yine hastalıkta görülen artmış HLA ve MHC allel 

insidansları etnik gruplar arasında farklılıklar göstermektedir (80). 

Monozigotik ikizlerde hastalığın konkordansı %4,2 iken dizigotik ikizlerde bu 

oranın %5,9 olması; genetik faktörlerin hastalıktaki etkisinin oto-antikor üretiminde 

önemli olduğu fakat hastalığın gelişimi için yeterli olmadığı yönündedir (80). 

Sistemik Sklerozun karmaşık patofizyolojisi göz önüne alındığında hastalıkla 

alakası olduğu düşünülen çok sayıda “şüpheli” gen mevcuttur. Hastalığın genetiğiyle 

ilgili birçok çalışma yapılmaktadır ve bu çalışmaların çoğu kesinlik kazanmış değildir. 

Çünkü çalışma sonuçları değişik etnik gruplarda ve hastalığın farklı formları arasında 

farklı sonuçlar vermektedir (81). 
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Sistemik Skleroz ile ilgili OMIM’de kabul gören bulgular şu şekildedir: 

• 1983 yılında Black ve arkadaşları, vinil klorüre bağlı skleroderma ve 

idyopatik skleroderma arasında; HLA-B8, HLA-DR3 ve diğer 

antikorlara bağlı aynı ilişkiyi bulmuşlardır. 

• 1988 yılında Rittner ve arkadaşları Sistemik Sklerozlu 28 hastanın 

27’sinde artmış kromozom kırıkları saptamıştır. Ayrıca bu hastalara 

ilaveten, hastaların birinci derece akrabalarının yaklaşık yarısında da 

artmış kromozom kırık oranı saptanmıştır. Bu çalışmada yer alan 9 ailede 

saptanan kromozom kırık oranı ayırıcı bir özellik olacak kadar artmış 

bulunmuştur; bu 9 ailenin 6’sındaki kromozom kırıkları HLA ile yakın 

bağlantı göstermiştir. Artan kırıklar özellikle HLA haplotipi A1, Cw7, 

B8, C4AQ0B1, DR3 olan hastalarda bağlantı eşitsizliği göstermiştir, bu 

haplotipler otoimmun hastalıklarda sıklıkla izlenen haplotiplerdir.  

• 2005 yılında Invernizzi ve arkadaşları FISH metodu ile Sistemik 

Sklerozu ve Otoimmun Tiroit hastalığı olan kadınlarda X kromozomu 

monozomisi araştırmışlardır. X monozomisi Tiroitli ve Sklerozlu 

hastalarda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. X monozomisi diğer kan 

hücrelerine oranla T ve B lenfositlerde daha yüksek oranda bulunmuştur 

ve bu durum “erkek fetal mikrokimerizmiyle” ilişkili bulunmamıştır. 

Invernizzi ve arkadaşları bu durum için, bu tarz otoimmun hastalığı olan 

kadınlarda kromozom insitabilitesinin daha sık görüldüğü ve X’e bağlı 

genlerdeki bu yetmezliğin (haploinsufficiency) otoimmun hastalıkların 

kadınlarda daha fazla görülmesinde kritik bir faktör olabileceği 

hipotezini ileri sürmüşlerdir. 

• 1998 yılında Tan ve arkadaşları kurucu etkisinin söz konusu olduğu ileri 

sürülen Hint kökenli Amerikalılar üzerinde Sistemik Skleroz’a neden 

olabilecek bir aday gen çalışması yapmışlardır. Bu çalışmada kromozom 

15q ve 2q üzerinde bulunan mikrosatellit markerları ayrı ayrı 

incelenmiştir. Araştırma sonunda 15q’da 2 cM’lik bir multilokus 

haplotipi kontrollere oranla anlamlı derecede artmış sıklıkta 

bulunmuştur. Bu haplotip Fibrillin-1 geni için iki gen içi marker 

içermektedir. Soyağacı çalışmaları Sistemik Skleroz olgularının uzak 



 31 

akraba olduklarını ve atalarının 18. yüzyıl ortalarında bu bölgedeki 

kurucu etkisi dahilindeki beş aileden geldiklerini ortaya koymuştur. 

Çalışmada 2q kromozom bölgesi için anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. 

• 2003 yılında Zhou ve arkadaşları 400 marker kullanarak 20 Hint kökenli 

Amerikalı Sistemik Skleroz hastası ve aynı etnik kökene sahip 76 

sağlıklı kontrol üzerinde genom mikrosatellit taraması yapmıştır. Bu 

çalışma sonucunda 12 marker hastalıkla yüksek derecede anlamlı, 5 

marker da anlamlı ilişki göstermiştir. Daha önceki çalışmalarda Sistemik 

Sklerozdan sorumlu potansiyel lokuslar (1p32-p31, 7q35, 8q24.12, 

19p13.2, 22q13.1 ve Xq21-q23) ile hastalıkla ilişkisi kesinleşmiş olan 4 

lokus (6p22.3, 15q21.1, 5q31-q33 ve 20q12) bildirilmiştir. Bu çalışmada 

anlamlı sonuç alınan birçok marker başka otoimmun hastalıklarla da 

ilişkisi bulunan bu aday kromozom bölgelerinde yer almaktadır. 

• Tan ve arkadaşları, yüksek Sistemik Skleroz prevalansı gösteren Hint 

kökenli Amerikalılarda Fibrillin 1 (FBN1) geninin 5’ UTR bölgesinde 

anlamlı bir tek nükleotid polimorfizmi göstermişlerdir. Bu tek nükleotid 

polimorfizmi (SNP) benzer şekilde Japon Sistemik Skleroz hastalarında 

da anlamlı bulunmuştur. Bu çalışmanın bulguları FBN1 geni veya 15q 

üzerinde bu gene yakın başka bir genin Hint kökenli Amerikalılar ve 

Japonlarda Sistemik Skleroz yatkınlığıyla ilişkisi olduğu hipoteziyle 

uygunluk göstermektedir. 

• 2003 yılında Tan ve arkadaşlarının yaptığı ileri çalışmalarda Oklahoma 

bölgesinde yaşayan Hint kökenli Amerikalılarda 15q15’teki THBS1 

geni, 15q15 – q21.1’deki FGF7, 15q25-q26’daki FUR geni ve         

15q15 – q12’deki MFAP1 genindeki polimorfizmlerin Sistemik 

Sklerozdaki yüksek prevalans ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. Bu 

bulgularla birlikte, Sistemik Skleroz’lu hastaların fibroblastalarında 

fibrillin-1 proteininde fonksiyonel anomalilerin izlenmesi ve hastalığa 

özgü fibrillin-1’e yönelik otoimmun cevapların görülmesi FBN1 geninin 

Sistemik Skleroz için en güçlü aday gen olduğu hipotezini 

desteklemektedir. 
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• 2007 yılında Fonseca ve arkadaşlarının toplam 1000 olgu içeren 2 grup 

üzerinde yaptığı çalışmada, bağ dokusu büyüme faktörü (CTGF)’nün 

promoter bölgesinde G945C polimorfizminin araştırılmıştır. Bu gen 

6q23 bölgesinde bulunmaktadır ve Sistemik Skleroz yatkınlığı ile 

ilişkilendirilmektedir. Sistemik Sklerozlu hastalarda GG fenotipi sıklığı 

kontrol grubuna göre daha yüksek oranda bulunmuştur. Ayrıca Sistemik 

Skleroz hastalarında G allelinin homozigotluğu, antitopoizmeraz I 

antikorlarının varlığı ve alveollerde görülen fibrozun ilişkili olduğu 

saptanmıştır (81, 82). 

 

2.3. TEKRARLAYAN ORAL ÜLSERLER 

Tekrarlayan Aftöz Stomatit (TAS), periyodik olarak oral kavitede ortaya çıkan ve 

kendiliğinden iyileşen tek veya çok sayıda ülserlerdir. Bu yüzeysel ve yuvarlak ülserler 

esas olarak keratinsiz mukozayı içeren inflamasyon şeklinde tanımlanabilir. TAS %2-66 

görülme sıklığı ile en çok karşılaşılan ağız mukozası hastalığıdır. TAS'in etyolojisi 

bilinmemektedir, ancak kalıtsal özellikleri vardır ve ağız mukozasına karşı immun 

yanıttaki değişkenlikle ilişkili olduğu düşünülmektedir (83). 

Klinik olarak TAS aşırı derecede ağrılı etrafında kırmızı bir hale olan yüzeysel 

ülserlerdir. Selim aftlar küçük (çapı 1 cm'den küçük) ve yüzeysel olurlar. Bu hastalarda 

eşlik eden başka bir patoloji genellikle yoktur. Üveit, genital ülser, konjunktivit, artrit, 

ateş veya adenopati ile birlikte görülen aftöz ülserlerde altta yatan daha ciddi hastalıklar 

araştırılmalıdır. Minör, majör ve herpetiform olmak üzere 3 klinik alt çeşidi vardır. 

Minor aftöz ülserler en sık karşılaşılan alt gruptur ve TAS'lerin % 80-90'ını oluşturur 

(83). 

Çalışmalarda stres, beslenme bozuklukları, travma, hormonal değişiklikler, diyet 

ve immünolojik bozuklukların olayı başlatan faktörler olduğu belirlenmiştir. Alerji, 

progesteron düzeyi ve aile hikayesi araştırılan diğer faktörlerdir. TAS ilk olarak            

2. dekadda ortaya çıkar, prevalansı ise 3. veya 4. dekadda zirve yapar. Hastaların 

%40'ından fazlasında aile öyküsü vardır. Hem annede hem de babada TAS varsa 

çocukta erken yaşta TAS görülme ihtimali artmıştır. Monozigotik ikizlerde TAS ile 

yüksek anlamlı birliktelik gözlenirken, dizigotik ikizlerde böyle bir duruma 

rastlanmamıştır. Fakat TAS ile anlamlı birliktelik gösteren belirli bir HLA haplotipi 
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bulunamamıştır. Etiyoloji ve patogenez kesin olarak bilinemese de oral mukozaya karşı 

bir immun reaksiyon ile ilişkili güçlü bir kalıtsal faktör mevcudiyetinin altta yattığı 

düşünülmektedir (83, 84). 

Çalışmalarda oral mukozadaki inflamatuar lezyonlara, oral mukazanın belirli 

bölümlerine yönelik olarak ortaya çıkan ve artmış hücresel immun yanıta neden olan 

anormal mukozal sitokin salınımının neden olduğu düşünülmektedir. Hücresel immun 

yanıtla uyumlu olarak TAS lezyonlarında IL-2, interferon gamma ve TNF-alfanın 

mRNA'ları artmış bulunmuştur. TAS lezyonlarında IL-10 düzeyinin düşük olduğu ve 

TAS'li hastaların normal mukozalarında IL-10'un düşük seviyede olduğu bildirilmiştir 

(83). 

 

2.4. KROMOZOM, KROMOZOM ĐNSTABĐLĐTESĐ ve KROMOZOM KIRIK 
SENDROMLARI 

 

Kromozom Nedir: Kromatini oluşturan kromatin iplikçikleri hücre bölünmesi 

başladığında dönümler yapıp, boylarını kısaltıp, çaplarını arttırarak kromozomları 

oluştururlar. Yani “kromozom”; yoğunlaşmış ve biçimlenmiş kromatin materyalidir. 

Kromozomlar DNA boyalarını kuvvetle emdikleri için koyu renkli boyanırlar. 

Kromozom kelimesi Yunanca chroma (boyalı) ve soma (cisim) kelimelerinden 

türetilmiştir. Hücre bölünmesi ve kromozom çalışmaları Sitogenetik bilim dalını 

doğurmuş ve bu bilim dalının çalışma alanına girmiştir. Kromozomlar özellikle hücre 

bölünmesi sırasında belirgin cisimler olarak görülürler. Kromozom morfolojisinin 

incelenebilmesi için hücre bölünmesinde en uygun evreler geç profaz ve özellikle 

metafazdır (85). 

Genomik Hasar: Genom, DNA hasarına neden olan sayısız farklı etkene maruz 

kalır. Hasar kaynakları eksojen veya endojen olabilir. Eksojen kaynaklar içerisinde, 

güneşten gelen ultraviyole radyasyon, radon bozunumundan kaynaklanan iyonize edici 

radyasyon, mantar kaynaklı aflotoksin, yanmış tütün ve birçok kimyasal ajan sayılabilir. 

Sisplatin ve alkilleyici ajanlar gibi kemoterapötik ilaçlar DNA’da çift zincir kırıklarına 

ve zincir içi çapraz bağların oluşumuna neden olmaktadır. Endojen kaynaklara örnek 

olarak, oksidatif metabolizma, DNA’nın spontan değişimleri, immünolojik çeşitliliği 

oluşturan V(D)J(*) rekombinasyon mekanizması verilebilir. Reaktif oksijen türlerinin 
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(ROS) neden olduğu 100’den fazla oksidatif DNA hasarı tanımlanmıştır (86, 87, 88, 

89). 

*: Antijen tanıma bölgelerini kodlayan ekson V,D ve J şeklinde üç segmentten 

oluşur ve bu segmentlerin birçoğu farklı kombinasyonlarla bir araya gelebilir (86). 

Hücre tüm bu DNA hasarlarına farklı metabolik yollar ile cevap verir. Ağır DNA 

hasarları hücrenin apoptoz yolunu uyararak hücreyi ölüme götürür. Hücre, DNA 

hasarlarını DNA tamir mekanizmaları ile tamir edebilir. Tüm organizmalar (bakteri, 

maya, drosophila, balıklar ve insanlar dahil), hücreleri çevresel hasarlara karşı korumak 

amacıyla DNA onarım mekanizması içerirler. DNA onarımı; hücre ölümünü, 

mutasyonu, replikasyon hatalarını, DNA hasarının devamlılığını ve genomik 

kararsızlığı azaltan bütün işlemlerde kullanılır. Farklı biyokimyasal stratejileri kullanan 

birçok mekanizma DNA hasarının birçok şeklini onarır. DNA onarım genleri, genomun 

önemli bir bölümünden sorumludur. Bu işlemlerdeki bir anormallik kansere ve 

yaşlanmaya yol açar (86, 88, 90, 91). 

Zincir Kırıkları: Tek veya çift zincir kırıkları, topoizomerazlar, nükleazlar, 

replikasyon çatalı, onarım işlemleri gibi normal DNA metabolizması esnasında düşük 

sıklıkta oluşurlar. Đyonize edici radyasyon ve bazı kimyasalların etkisiyle normal 

durumun dışında da zincir kırıkları oluşur (86, 92). 

Kromozom kırıklarının “kromozom tipi kırıklar” (CSB) ve “kromatid tipi 

kırıklar” (CTB) olmak üzere iki tipi vardır. Kromozom tipi kırıklarda iki kardeş 

kromatidte de kırık oluşmuştur. Kromozom kırıkları genelde DNA replikasyonundan 

önce olan bir hatanın sonucunda meydana gelirler. Kromatid tipi kırıklarda kardeş 

kromatidlerden sadece bir tanesinde kırık meydana gelmiştir. Bu tip kırıklar genellikle 

DNA replikasyonundan sonra meydana gelirler. Kromozomlarda görülen başka bir 

kırılma modeli de Gap’lerdir. Gap’ler de, tek bir kromatidte (CTG) veya her iki 

kromatidte (CSG) de görülebilirler. Gap’lerin gerçek kırıklardan farkı; kırıklarda 

kromozom veya kromatid yapısında tam anlamıyla bir kopma söz konusuyken, 

Gap’lerde kromozom veya kromatid yapısında bir devamlılık bulunmasıdır (93). 
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Şekil 2-1: Kromozom ve kromatidlerde meydana gelen gap ve kırıklar (93). 

 

DNA Onarım Mekanizmaları 

DNA onarım hatalarının, genomik kararsızlıkla karakterize sendromlara ve kanser 

insidansında artışa varan sonuçlar doğurduğu düşünüldüğünde, DNA onarımının önemi 

anlaşılmaktadır. Đnsanda DNA onarımı ile bağlantılı 130 genin klonlanması ve dizi 

analizi tamamlanmıştır. DNA onarım genleri iki alt gruba ayrılabilir: 

1. DNA onarımında sinyal iletimi ve onarımın düzenlenmesi ile ilgili genler, 

2. Hatalı eşleşme onarımı, baz çıkarma onarımı, nükleotid çıkarma onarımı gibi 

ayrı onarım mekanizmaları ile ilgili genler (86, 92, 94, 95, 96, 97). 

DNA Çift-Zincir Kırığı Onarımı: DNA çift zincir kırığının kaynakları: 

• Đyonize edici radyasyon, 

• Topoizomeraz inhibitörleri (etoposide, adriamycin), 

• V(D)J rekombinasyonudur. 
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DNA çift zincir kırıkları (DSBs), DNA hasarının en yıkıcı şeklidir. Onarılmazsa 

kromozomların kırılmasına ve hücre ölümüne varan sonuçlar doğurabilir. Yanlış 

onarılırsa kromozom translokasyonuna ve kansere sebep olur. DSBs’ye neden olan en 

önemli eksojen ajan iyonize edici radyasyondur. Ayrıca radon bozunumu ve anti-kanser 

ilaçlar da etkilidir. Oksidatif serbest radikaller oluşturan Bleomisin, Adriyamisin, 

Etoposit topoizomeraz II’yi inhibe ederek protein köprülü DSBs’ler meydana getirirler. 

DSBs oluşturan endojen ajanlar ise serbest radikaller oluşturan oksidatif metabolizma 

ve V(D)J rekombinasyonudur. V(D)J rekombinasyonu B ve T lenfositlerini kodlayan 

genlerin düzenlenmesi esnasında DSBs oluşturur. DSBs ‘in onarımı için 2 yolak vardır 

(86, 87, 94, 98, 99). 

1. Homolog Rekombinasyon: DNA çift zincir kırıkları, genetik bilgi korunarak, 

homolog DNA ile rekombinasyon aracılığıyla tamir edilir. Mayada bu yol çift 

zincir kırığı onarımında baskın olarak kullanılır. Đnsanda homolog olmayan uç 

bağlanması ile eşit önemdedir. 

2. Homolog olmayan uçların bağlanması: Homolog bir kromozomdan 

faydalanmaksızın DNA uçlarının bağlanmasının biyokimyasal bir yoludur. 

Çünkü kırık DNA uçları bağlanabilir durumda olmayabilir ve bu yol bazen 

genetik bilgide kayba da neden olur. Homolog olmayan uç bağlanmasındaki 

hatalar iyonize edici radyasyon duyarlılığına ve ağır immun yetersizliğe (severe 

combined immunodeficiency) neden olur. X ışınları ve peroksitler gibi bazı 

kimyasallar DNA omurgasında kırıklara neden olurlar. Tek zincirdeki basit 

kırıklar DNA ligaz tarafından onarılır. Ancak, DNA ligaz, sadece 5’-fosfat ve 

3’-hidroksil gruplarına sahip uçları birleştirebilir (86, 87, 94, 99, 100). 

 

Kromozom tamir mekanizmalarındaki defektler sonucunda kromozomlarda meydana 

gelen hataların tamir edilememesi durumunda kromozom kırık sendromları veya diğer 

adıyla kromozom insitabilite sendromları gelişmektedir. Bu sendromlar başlıca; Ataxia 

Telangiectasia, Bloom Sendromu, Fanconi Anemisi, Robert Sendromu, Xeroderma 

Pigmentosum, Nijmegen Kırık Sendromu, Rothmund-Thomson Sendromu ve Cockayne 

Sendromu olarak sıralanabilir (101, 102). 

Bloom sendromunda %25, Ataxia Telangiectasia olgularında %12, Fanconi Anemisinde 

%15 oranında lösemi veya başka bir kanser tipinin geliştiği bildirilmektedir (101). 
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Resim 2-1: Çok sayıda kromozom kırığı içeren DEB ile uyarılmış metafaz plağı 

 

Bu hastalıkların en önemli sitogenetik bulgularından biri spontan kromozom 

kırıklarıdır. Kromozom tamir mekanizmasında görevli genlerde meydana gelen 

mutasyonlar sonucu spontan kromozom kırıkları meydana gelmektedir. Spontan kırık 

miktarı bir ayırıcı tanı olmakla birlikte uygulanması zor bir tekniktir ve çok sayıda 

metafaz analiz edilmesi gerekmektedir. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için 

günümüzde kromozom kırık sendromlarına özgü bifonksiyonel alkilleyici ajanlar 

kullanılmaktadır. Periferik lenfosit kültürleri özellikle “Nitrogen Mustard (NTM)” ve 

“Diepoxybutane (DEB)” ile uyarılmakta ve kromozomlarda gözlenen kırık oranları 

hesaplanmaktadır (9). 

Sasiadek ve arkadaşları 1998 yılında, Diepoksibutan (DEB)’ın genotoksik etkilerini 

klasik ve moleküler sitogenetik yöntemleri ile araştırmışlardır. In vitro insan kan 

lenfositlerinde DEB tarafından uyarılan kromozom anormalliklerinin analizi için 3 

metot uygulamışlardır. Bunlar giemsa boyama, GTG bantlama ve FISH metotlarıdır. Bu 

maddenin kromozom kırıklarını, Gap’leri, tri ve quadriradial asentrik figür oluşumlarını 

uyararak, aşırı klastojenik olduğunu belirlemişlerdir (103, 104). 
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Kook ve arkadaşları da yine 1998 yılında, DEB ve MMC kullanarak, çocuklardaki 

Fanconi anemisi hastalığını belirlemişler ve Fanconi anemili hastalarda bu iki maddenin 

kromozom kırıklarını uyardığını saptamışlardır (103, 105). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

3.1.1. Örnekler 

Bu tez çalışmasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Romatoloji 

Anabilim dalına tedavi amacıyla baş vuran 20 mukokutanöz hafif Behçet hastasından, 

20 ağır Behçet hastasından (göz tutulumu olan), 10 tekrarlayan oral aftlı hastadan ve 

tedavi almamış 10 Sistemik Skleroz hastasından alınan perifer kanları DEB ile 

uyarılmış kromozom kırıkları açısından değerlendirilmiştir. 20 sağlıklı bireyden alınan 

perifer kanları ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. 

Örneklerden toplanan kanlar konvansiyonel sitogenetik analiz ve diepoxybutane 

(DEB) ile uyarılan kromozom kırığı değerlendirilmesi için kullanıldı. Örneklerden 5 ml 

kan heparinize enjektörlere alındı.  

Tez çalışması kör çalışma yöntemi uygulandığı için Romatoloji Anabilim 

dalından alınan örneklerin hangi gruba dahil olduğu tez yürütücüsü tarafından 

bilinmiyordu. Romatoloji Anabilim dalında işbirliği yapılan kişiler tarafından her grup 

için bir numara belirlenmiş ve bu grup numaralarının hangi hastalığa ait olduğu tez 

yürütücüsüne örneklerin değerlendirilmesi bitene kadar söylenmemiştir. Hastalara ait 

bilgiler Romatoloji Anabilim dalında ilgili doktor tarafından alınıp, tez yürütücüsüne 

sadece kan örneği ve o örneğe ait grup numarası verilmiştir. Hastalara ait bilgiler 

örneklerin çalışılması bitip, istatistik değerlendirilmesi sırasında tez yürütücüsüne 

verilmiştir. 

Bu çalışma Ekim 2007 – Mayıs 2009 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Sitogenetik Biriminde yapılmıştır. 

 

3.1.2. Çözeltiler 

3.1.2.1. Perifer Kanı Lenfosit Kültürü Đçin Kullanılan Çözeltiler 

Kültür Vasatı: Esansiyel aminoasitler, fetal calf serum, heparin, penisilin G, 

streptomisin ve phytohemagglutinin içeren RPMI 1640 hazır kromozom medyumu. 

(Biochrom F-5023). 
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Colcemid: 10 µg/ml Colcemide içeren hazır Colcemide solüsyonu (Biochrom L-6221). 

Hipotonik Şok Solüsyonu: 0.075 M KCl 

Carnoy Fiksatifi: 3:1 oranında Metanol : Asetik Asit 

 

3.1.2.2. Boyama Đçin Kullanılan Çözeltiler 

GTL Boyama Yöntemi Đçin Kullanılan Çözeltiler 

Tripsin: % 0.9’luk NaCl çözeltisi içinde 0.15 mg Tripsin çözülerek hazırlanır. 

Salin: % 0.9’luk NaCl çözeltisi 

Tampon Çözelti: 0.025 M KH2PO4 çözeltisi (pH: 6.8) 

Leishman Stok Boyası: 0.3 gr toz Leishman boyası 200 ml metanol içinde çözülür. 

Leishman Kullanma Çözeltisi: 5:1 oranında Tampon Çözelti:Leishman Stok Boyası 

karıştırılır. 

Diepoxybutane (DEB) Đndüklü Kromozom Kırığı Analizi Đçin Kullanılan Çözeltiler 

Diepoxybutane (DEB) Çözeltisi: 0.1 µg/ml’lik DEB çözeltisi 

Giemsa Boya Çözeltisi: % 20’lik Giemsa boyası 

 

3.1.3. Tez Çalışmasında Kullanılan Ekipman 

Etüv: Memmert. 

Mikro pipet: 0-10 µl, 10-50 µl, 50-200 µl otomatik ayarlı Medispec-plus. 

Santrifüj: Hettich Rotafix 32A masaüstü santrifüj. 

Vortex Karıştırıcı: Cenco. 

Buzdolabı: +40C Arçelik. 

Hotplate: Selecta. 

Hassas Terazi: Shimadzu Libror EB-3200 HU. 

pH Metre: Mettler Toledo MP 230. 

Mikroskop: Nikon Eclipse E600 ve Leica DMLB. 
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3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Perifer Kanı Lenfosit Kültürü 

Hastalardan alınan heparinli perifer kanı örnekleri kültür edilmek üzere gerekli 

amino asitler, antibiyotikler, fetal bovin serum, mitoz uyarıcı ajan phytohemagglutinin, 

glikoz ve gerekli tampon çözeltiler içeren RPMI 1640 medyumuna ekildi. Kültür 

medyumu steril koşullar altında steril vidalı kapaklı tüplere 5’er ml olmak üzere 

bölündü. Kromozom kırıklarının değerlendirmesi amacıyla 2 tüp, GTL bantlı analiz için 

1 tüp olmak üzere her hastadan toplam 3 tüp örnek ekildi. Tüplerdeki 5 ml medyumun 

üzerine 10 – 12 damla kan örneği eklenip karıştırıldıktan sonra 370C ayarlı etüvlere 

kaldırıldı. Örneklere 72 saatlik perifer kanı lenfosit kültürü uygulanmıştır. 

Kültürün 24. saatinde kromozom kırıkları için değerlendirilmesi yapılacak 

tüplere son konsantrasyon 0,1 µg/ml olacak şekilde klastojenik ajan olan diepoxybutane 

(DEB) solüsyonu eklendi. 

Kültürün 70. saatinde lenfositleri metafaz evresinde durdurmak amacıyla mitotik 

iğ ipliği inhibitörü olan colcemid her tüpe final konsantrasyonu 0,2 µg/ml olacak şekilde 

eklendi. 

72. saatte kültür işlemi sonlandırıldı. Etüvden alınan tüpler 7 dakika boyunca 

1300 rpm’de santrifüj edildi. Santrifüj sonrası tüplerin üst kısmındaki süpernatant kısmı 

uzaklaştırılıp vortex karıştırıcı üzerinde tüplere 7 ml, 370C ısısında, 0.075 M KCl 

solüsyonu eklendi ve tüpler hipotonik şok uygulaması için tekrar 370C ayarlı etüvde 10 

dakika boyunca bekletildi. 10 dakika sonunda tüpler etüvden çıkarılıp 7 dakika 1300 

rpm’de santrifüj edildi. Santrifüj sonrası örneklerin süpernatant kısmı uzaklaştırıldı. 

Vortex karıştırıcı üzerinde tüplere 7 ml 3:1 oranında metanol:asetik asit’ten oluşan 

Carnoy fiksatifi yavaş yavaş eklendi. 

Yıkama işlemi için tüpler 7 dakika 1300 rpm’de santrifüj edildi, süpernatant 

kısmı uzaklaştırılıp vortex karıştırıcı üzerinde 7 ml Carnoy fiksatifi eklendi. Bu işlem 

örneklerin rengi tamamen berraklaşana kadar en az 3 kez olmak üzere tekrar edildi. 

Çıkış ve yıkama işlemi tamamlanan örnekler en son üzerlerine 5 ml Carnoy fiksatifi 

eklenerek +40C buzdolabına kaldırıldı. 
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3.2.2. Preparatların Hazırlanması 

+40C buzdolabında saklanan örnekler 1300 rpm’de 7 dakika santrifüj edildi ve 

süpernatant kısmı uzaklaştırıldı. Yayma işlemi sırasında ortam nemi %50’ye ayarlandı. 

Örneklerin yayılması için kullanılan lamlar distile su ile temizlenip 15 dakika boyunca 

buzdolabının dondurucu kısmında bekletildi. 

Yayma işlemi için lamların üzerine önce pasteur pipeti ile 2 damla Carnoy 

fiksatifi damlatıldı. Üzerine tüplerden pasteur pipeti ile alınan örnek 5-6 damla olacak 

şekilde yayıldı. Ve tekrar 2 damla Carnoy fiksatifi ile örnekler lamların üzerine fiske 

edildi. Lamlar kuruması için 370C ayarlı hotplate üzerine koyuldu ve kuruması 

beklendi. 

Yayma işlemi bittikten sonra tüpler üzerlerine 5 ml Carnoy fiksatifi eklenerek 

+40C buzdolabına kaldırıldı. 

3.2.3. Preparatların Boyanması 

GTL Bantlı Analiz için Preparatların Boyanması 

GTL bantlı analiz için hastaların 1. tüplerinden yayılan örnekler kullanılmıştır. 

Yayma işlemini takiben preparatlara 900C ayarlı hotplate üzerinde 2 saat ısı işlemi 

uygulanmıştır. 2 saat sonunda hotplate üzerinden alınan preparatlar soğuduktan sonra 

boyama işlemine geçilmiştir. Preparatlar boyanmadan önce sırasıyla tripsin, salin ve 

tampon çözeltiden geçirildikten sonra kuruması beklenip 1:5 oranında Leishman 

boyası:tampon çözelti karışımı ile uygun süre boyanmıştır. Boyama işleminden sonra 

musluk suyu altında yıkanan preparatlar kuruduktan sonra GTL bantlı analiz için 

mikroskopta incelenmeye hazır hale gelmiştir. 

DEB Đndüklü Kromozom Kırıkları Đçin Preparatların Boyanması 

DEB ile uyarılmış kromozom kırıklarının analizi için hastaların 2. ve 3. 

tüplerinden yayılan örnekler kullanılmıştır. Yayma işlemi bittikten sonra preparatların 

kuruması beklenmiştir. 80 ml distile suyun üzerine süzülerek eklenen 20 ml Giemsa 

boyası şaleye koyulmuş ve preparatlar şalenin içinde yerleştirilerek 8 dakika boyunca 

boyanmıştır. 8 dakika sonunda şaleden çıkarılan preparatlar musluk suyu altında yıkanıp 

kuruması beklenmiştir. Kuruyan preparatlar mikroskop incelemesi için hazır hale 

gelmiştir. 
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3.2.4. Preparatların Mikroskopta Đncelenmesi 

Bu yüksek Lisans Tez Çalışması için her hastadan kromozom kırıkları için 100 

adet, GTL bantlı analiz için 20 adet metafaz plağı mikroskop altında değerlendirilmiştir. 

Đncelenen metafazların karyotip analizleri ISCN 2009’a göre değerlendirilmiştir (106). 

Đncelemeler ışık mikroskobunda 16x oküler ve 100x immersiyon objektifi ile 

yapılmıştır. 

3.2.5. Preparatların Saklanması 

Mikroskopta incelenmesi biten preparatlar entellan ile üzerlerine lamel 

yapıştırılarak kapatılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Bu yüksek lisans çalışmasında 20 mukokutanöz hafif Behçet hastası, 20 ağır 

Behçet hastası (göz tutulumu olan), 10 tekrarlayan oral aftlı hasta ve 10 Sistemik 

Skleroz hastası ile çalışıldı. Hasta grupları sigara içmeyen, kolşisin ya da hücre 

çoğalmasını engelleyici herhangi bir ilaç kullanmayan olgulardan oluşturuldu. 

Çalışmada, hastalardan alınan kan örneklerinden konvansiyonel sitogenetik 

analiz için GTL bantlama yöntemi kullanıldı ve en az 400 bant seviyesinde karyotip 

değerlendirilmesi yapıldı. Hastalara ait karyotip sonuçları Tablo 4-1, Tablo 4-2, Tablo 

4-3 ve Tablo 4-4’te verilmiştir. 

Kromozom kırıklarını değerlendirmek amacıyla hastalardan alınan perifer 

kanları DEB ile uyarılarak kromozom kırıkları değerlendirildi ve her hastaya ait 

kromozom kırık yüzdeleri hesaplandı. Kromozom başına ortalama kırık yüzdesi 

değerleri Tablo 4-1, Tablo 4-2, Tablo 4-3 ve Tablo 4-4’te verilmiştir. 

 

Hastalık gruplarına göre hastaların dağılımı ve elde edilen bulgular aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 4-1: Mukokutanöz Hafif Behçet Hastalığı tanılı hastalara ait tablo 

Olgu No Hasta Đsim Cinsiyet Karyotip Kırık (%) 

Olgu 1 H.T. K 46,XX 0,471 

Olgu 2 F.D. K 46,XX 1,195 

Olgu 3 M.Y. K 46,XX 0,579 

Olgu 4 B.Ç. E 46,XY 0,615 

Olgu 5 E.K. E 46,XY 2,355 

Olgu 6 S.D. E 46,XY 1,739 

Olgu 7 O.Y. E 46,XY 0,724 

Olgu 8 H.D. E 46,XY 0,217 

Olgu 9 T.Ç. E 46,XY 0,738 

Olgu 10 M.Ç. K 46,XX 0,197 

Olgu 11 N.P. K 46,XX 0,181 

Olgu 12 M.Ö. E 46,XY 0,471 

Olgu 13 G.R. K 46,XX 0,217 

Olgu 14 C.B. K 46,XX 0,041 

Olgu 15 F.G. K 46,XX 0,144 

Olgu 16 H.B. K 46,XX 0,108 

Olgu 17 S.G. K 46,XX 0,471 

Olgu 18 Đ.K. K 46,XX 0,253 

Olgu 19 S.Ç. K 46,XX 0,144 

Olgu 20 E.S. E 46,XY 0,362 
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Tablo 4-2: Göz tutulumu bulunan Ağır Behçet Hastalığı tanılı hastalara ait tablo 

Olgu No Hasta Đsim Cinsiyet Karyotip Kırık (%) 

Olgu 21 S.Ö. E 46,XY 0,130 

Olgu 22 O.S. E 46,XY 1,400 

Olgu 23 G.K. K 46,XX 0,326 

Olgu 24 H.D. E 46,XY 0,326 

Olgu 25 M.B. E 46,XY 0,036 

Olgu 26 S.K. K 46,XX 0,072 

Olgu 27 N.Y. E 46,XY 2,065 

Olgu 28 T.G. K 46,XX 0,652 

Olgu 29 E.K. K 46,XX 0,434 

Olgu 30 A.Ö. E 46,XY 0,398 

Olgu 31 F.A. E 46,XY 0,217 

Olgu 32 Ş.Ş. K 46,XX 0,108 

Olgu 33 H.Y. E 46,XY 0,289 

Olgu 34 C.Ş. E 46,XY 0,036 

Olgu 35 M.L. E 46,XY 0,181 

Olgu 36 A.Y. K 46,XX 0,471 

Olgu 37 E.B. K 46,XX 0,652 

Olgu 38 M.K. K 46,XX 0,289 

Olgu 39 F.Y. E 46,XY 0,036 

Olgu 40 A.Ç. E 46,XY 0,181 
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Tablo 4-3: Rekürran Aftöz Stomatit tanılı hastalara ait tablo 

Olgu No Hasta Đsim Cinsiyet Karyotip Kırık (%) 

Olgu 41 S.Ç. K 46,XX 0,652 

Olgu 42 S.D. K 46,XX 0,398 

Olgu 43 S.D. K 46,XX 0,144 

Olgu 44 F.S. K 46,XX 0,217 

Olgu 45 E.B. E 46,XY 0,869 

Olgu 46 F.H. K 46,XX 0,833 

Olgu 47 E.K. E 46,XY 1,123 

Olgu 48 N.D. K 46,XX 1,521 

Olgu 49 Đ.D. E 46,XY 0,228 

Olgu 50 A.M. E 46,XY 0,305 

 

 

 

Tablo 4-4: Sistemik Skleroz tanılı hastalara ait tablo 

Olgu No Hasta Đsim Cinsiyet Karyotip Kırık (%) 

Olgu 51 N.E. K 46,XX 0,585 

Olgu 52 Y.Ş. K 46,XX 0,108 

Olgu 53 F.B. K 46,XX 0,724 

Olgu 54 H.Đ.T. E 46,XY 1,505 

Olgu 55 F.C. K 46,XX 0,144 

Olgu 56 Y.D. E 46,XY 0,290 

Olgu 57 K.B. K 46,XX 0,217 

Olgu 58 S.K. K 46,XX 0,255 

Olgu 59 A.B. K 46,XX 0,290 

Olgu 60 T.Ş. K 46,XX 0,290 

 

 

 

Olgulara ait kromozom kırığı örnekleri Resim 4-1, Resim 4-2, Resim 4-3, Resim 4-4, 

Resim 4-5, Resim 4-6, Resim 4-7 ve Resim 4-8’de gösterilmiştir. 
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Resim 4-1: Olgu 2’ye ait kromozom kırıkları 

 

 

Resim 4-2: Olgu 6’ya ait kromozom kırıkları 
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Resim 4-3: Olgu 22’ye ait kromozom kırıkları 

 

 

 

Resim 4-4: Olgu 27’ye ait kromozom kırıkları 
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Resim 4-5: Olgu 47’ye ait kromozom kırıkları 

 

 

 

Resim 4-6: Olgu 48’e ait kromozom kırıkları 
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Resim 4-7: Olgu 54’e ait kromozom kırıkları 

 

 

Resim 4-8: Olgu 56’ya ait kromozom kırıkları 
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Çalışmada kullanılan kontrol grubuna ait DEB ile uyarılan kromozom başına 

ortalama kırık yüzdeleri tablo 4-5’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-5: Kontrol grubuna ait kromozom kırık yüzdeleri 

Kontrol Grubu Kırık (%) 

Kontrol 1 0,32 

Kontrol 2 0,43 

Kontrol 3 0,00 

Kontrol 4 0,00 

Kontrol 5 0,54 

Kontrol 6 0,21 

Kontrol 7 0,00 

Kontrol 8 0,43 

Kontrol 9 0,32 

Kontrol 10 0,21 

Kontrol 11 0,00 

Kontrol 12 0,21 

Kontrol 13 0,00 

Kontrol 14 0,21 

Kontrol 15 0,43 

Kontrol 16 0,00 

Kontrol 17 0,00 

Kontrol 18 0,00 

Kontrol 19 0,21 

Kontrol 20 0,00 
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Olgulardan iki tanesine ait GTL bantlı metafaz plağı ve karyogram örnekleri 

Resim 4-9 ve Resim 4-10’da gösterilmiştir.  

 

 

Resim 4-9: Olgu 1’e ait GTL bantlı metafaz plağı ve karyogram 
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Resim 4-10: Olgu 19’a ait GTL bantlı metafaz plağı ve karyogram 
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Çalışma sonunda elde edilen kromozom kırık oranları Kruskal-Wallis Tek 

Yönlü Varyans Analizi kullanılarak istatistiki anlamlılığı araştırıldı.  

Đstatistiki analizde 5 grup birbirleri ile karşılaştırıldı. Gruplara ait ikili 

kıyaslamalar DUNN testi ile yapıldı.  

 

Gruplar arası kıyaslamalarda; 

• Kontrol Grubu ile Mukokutanöz Hafif Behçet Hastaları arasında p = 0,03 

bulunarak “Anlamlı Fark” saptandı. 

• Kontrol Grubu ile Ağır Behçet Hastaları arasında p=0,49 bulunarak istatistiki 

fark saptanmadı. 

• Kontrol Grubu ile Tekrarlayan Oral Aftlı Hastalar arasında p = 0,01 bulunarak 

“Đleri Düzeyde Anlamlı Fark” saptandı. 

• Kontrol Grubu ile Sistemik Sklerozlu hastalar arasında p = 0,35 bulunarak 

istatistiki fark saptanmadı. 

 

Kromozom kırıkları için 20 sağlıklı kontrol grubu, 20 Mukokutanöz Hafif Behçet 

olgusu, 20 Göz tutulumu olan ağır Behçet olgusu, 10 Tekrarlayan Oral Aftlı olgu ve 10 

Sistemik Skleroz olgusuna ait bulguların istatistiki sonuçları Tablo 4-6’de yer 

almaktadır. 

Tablo 4-6: Kromozom kırıkları için hasta gruplarının istatistiki değerlerine ait 

tablo. 

Grup Sayı 
Minimum 

Değer (%) 

Maksimum 

Değer (%) 

Ortalama 

Değer (%) 

Standart 

Sapma 
Medyan (%) 

Kontrol 
 

20 

 

0,00 

 

0,54 

 

0,1760 

 

0,18526 

 

0,21 

Mukokutanöz 

Hafif BH 

 

20 

 

0,04 

 

2,36 

 

0,5611 

 

0,58781 

 

0,42 

Ağır BH 
 

20 

 

0,04 

 

2,07 

 

0,4150 

 

0,49890 

 

0,29 

Rekürran Aftöz 

Stomatit 

 

10 

 

0,14 

 

1,52 

 

0,6290 

 

0,45504 

 

0,53 

Sistemik Skleroz 
 

10 

 

0,11 

 

1,51 

 

0,4408 

 

0,41968 

 

0,29 
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Behçet Hastalığında kromozom yapısının incelenmesi, kromozom insitabilitesi 

ve olası tamir mekanizması defektleri ile hastalığın muhtemel ilişkisinin ortaya 

konmasını hedefleyen bu çalışmada elde edilen veriler Mukokutanöz Hafif Behçet 

olgularında DEB ile uyarılmış kromozom kırıklarında anlamlı artış olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca çalışma dahilindeki Rekürran Aftöz Stomatitli olgularda DEB ile 

uyarılmış kromozom kırıklarında ileri düzeyde anlamlı artış gözlenmiştir. Yapılan 

konvansiyonel sitogenetik analizlerde ise çalışma gruplarında herhangi bir sayısal veya 

yapısal anomali gözlenmemiştir. 
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5. TARTIŞMA 

Behçet Hastalığı; tekrarlayan oral ve genital ülserler, oküler inflamasyonlar, 

eklem ve deri lezyonları, merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistem tutulumu ile 

karakterize idyopatik, multisistemik, kronik, inflamatuar bir vaskülittir (10). 

Hastalık bütün dünyada görülüyor olmasına rağmen Uzak Doğudan Batı 

Avrupa’ya uzanan tarihi Đpek Yolu coğrafyası üzerinde bulunan ülkelerde çok daha sık 

görülür. Hastalık genellikle 20 ila 40’lı yaşlarda etkisini göstermeye başlar. Her iki 

cinste de görülen hastalık, genç erkek olgularda daha ağır seyretmektedir (3, 12, 14). 

Behçet Hastalığına neden olan etkenler halen bilinmemesine rağmen genetik 

olarak eğilimli bireylerde enfeksiyöz bir ajan tarafından tetiklenen yoğun inflamatuar 

yanıta bağlı olarak çıktığı görüşü kabul edilmektedir. Behçet Hastalığında pozitif aile 

öyküsü, genetik faktörlerin önemini vurgulayacak şekilde hastalık prevalansı yüksek 

toplumlarda % 12’lere ulaşmaktadır (14). 

Günümüze kadar Behçet Hastalığı ile ilgili genetik ve çevresel faktörler geniş 

olarak araştırılmıştır ve şu ana kadar farklı populasyanlarda yapılan çalışmalarda 

hastalık ile ilgili en güçlü genetik marker Đnsan Lökosit Antijeni (HLA) B-51 olarak 

bildirilmiştir. Bununla beraber, hastalığın HLA-B51 ile direk ilişkisi kesin olarak 

belirlenmemiştir. Hastalığa direk olarak bu genin mi etki ettiği yoksa yakınlarında 

bulunan başka bir gen ile bağlantı eşitsizliği sonucu mu hastalarda bu derece yüksek 

görüldüğü halen kesinliğe kavuşmamıştır. Çünkü tek başına HLA-B51’in varlığı Behçet 

Hastalığındaki tüm semptomları açıklamak için yeterli değildir. Son zamanlarda yapılan 

birçok çalışmada hastalık üzerinde başka genlerin etkisinin de olduğu kanıtlanmıştır. 

Örneğin, birçok hücre kaynağında bulunan proinflamatuar sitokinlerin aşırı ekspresyonu 

Behçet Hastalığındaki yüksek inflamatuar yanıtın sebebi olarak görülmekte ve bu aşırı 

ekspresyonda genetik altyapı düşünülmektedir (3, 17). 

Bu bulgulardan yola çıkılarak son yıllarda Behçet Hastalığı etyopatogenezinde 

reaktif oksijen bileşiklerinin rolü araştırılmış ve Behçet hastalarının aktif nötrofillerinde 

artmış bulunan reaktif oksijen türleri ile hastalıktaki vasküler ve endotel doku hasarının 

ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çalışmalarda Behçet hastalarında kontrol grubu ve 
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inaktif hastalık grubuna göre plazma süperoksit dismutaz aktivitesi yüksek bulunmuştur 

(28). 

Đnflamatuar yanıtta oluşan serbest radikallerinin büyük kısmı fagositik 

hücrelerden kaynaklanmaktadır ki, bu hücreler aktif olduklarında büyük miktarlarda 

süperoksit ve hidrojen peroksit oluşturma yeteneğine sahiptirler. Serbest radikaller 

serbest demir ile etkileşir, sonuçta yüksek reaktif hidroksil radikali oluşur ve doku 

hasarına yol açar. Serbest radikallerin oluşturduğu bu ilave hasar nedeniyle yeni 

fagositik hücreler olaya katılır ve serbest radikallerin kemotaktik faktörlerin oluşumunu 

da stimüle etmeleri nedeniyle inflamatuar yanıtta kısır döngü oluşur (29). 

Behçet Hastalığında serbest oksijen radikallerinin rolü kesin olarak 

gösterilememişken, Behçetli hastaların nötrofillerinde kemotaksi ve fagositoz gibi 

fonksiyonlarda bazı anormalliklerin olduğu ve hastaların uyarılmış nötrofillerinde 

endotel doku hasarına neden olan serbest oksijen radikallerin düzeylerinin yükselmiş 

olduğu gösterilmiştir. Ayrıca hastalarının polimorfonükleer lökositlerinde ve 

plazmalarında süperoksit süpürücü aktivitenin azaldığı da gösterilmiştir. Bu bulgular 

PMNL’lerde artmış oksijen radikali oluşumunun Behçetli hastalarda süperoksit 

süpürücü aktivitenin azalmasından sorumlu olabileceği ve PMNL’lerin dokularda daha 

fazla oksijen radikalinin salınımına neden olabileceği düşüncesini desteklemektedir. 

Çalışmalarda PMNL’lerin diğer oksidan ve antioksidan enzim aktivitelerinde 

değişiklikler de bildirilmiştir. Behçet hastalarında süperoksit dismutaz, 

myeloperoksidaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz aktivitesinin azaldığı ve NADPH 

oksidaz aktivitesinin arttığı gösterilmiştir. Kısacası hastaların plazma antioksidan 

sisteminde yetersizlik veya bozukluk olduğu ve oksijen oluşumundaki artışın dokularda 

daha fazla lipid peroksidasyonuna yol açtığı düşünülmektedir (27, 28, 30, 31, 32, 33, 

34). 

Serbest radikaller dış yörüngelerinde bir veya daha fazla paylaşılmamış elektron 

içerdiklerinden reaktif yapı kazanmaktadırlar. Hücreler bu radikalleri metabolik ve 

biyokimyasal yollardan ürettikleri gibi, çeşitli dış faktörler de serbest radikal miktarını 

arttırmaktadır. Hücrelerde reaktif oksijen türevleri antioksidan sistemlerin başa 

çıkamayacağı kadar arttığında oluşan oksidatif stres çeşitli DNA hasarlarına neden 

olabilmektedir. Reaktif oksijen radikallerinin DNA üzerindeki başlıca etkisi DNA’yı 

oksitleyebilmektedir. Bazların oksitlenmiş olması tek ve çift zincir kırıklarını içeren 
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DNA hasarlarına sebep olmaktadır. Oksidatif DNA hasarları başta BER ve NER olmak 

üzere homolog rekombinasyon ve homolog olmayan uç birleştirmenin de dahil olduğu 

çeşitli DNA tamir mekanizmalarıyla onarılmaktadır. Tamir mekanizmalarının düzgün 

çalışmaması halinde oluşan hasarlar kromozom kırıkları şeklinde kendini 

göstermektedir (107). 

Behçet Hastalığında meydana gelen kromozom kırıkları ilgili literatürde az 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de Behçet Hastalarında Kardeş Kromatid 

Değişimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kardeş Kromatid Değişimi replikasyon 

sırasında kardeş kromatidlerin homolog lokusları arasında meydana gelen karşılıklı yer 

değişimidir ve kromozom morfolojisinde değişime neden olmamaktadır. Bu değişim, 

fiziksel veya kimyasal etkenlerle meydana gelen DNA hasarlarının tamir edilmesi 

sırasında, kromozom kırıklarının oluşup tekrar bir araya gelmesiyle gerçekleşmektedir. 

Kardeş Kromatid Değişimi sağlıklı hücrelerde belli bir oranda izlenmekle birlikte DNA 

hasarına yol açan etkenler, bazı kronik hastalıklar, çeşitli virus ve bakteri enfeksiyonları 

Kardeş Kromatid Değişiminde anlamlı derecede artışa yol açmaktadır (108, 109, 110). 

Öztaş ve arkadaşlarının 38 Behçet hastası ve 30 sağlıklı kontrol grubu üzerinde 

yaptığı çalışmada Behçet hastalarında kardeş kromatid değişim oranı hastalara kıyasla 

yüksek bulunmuştur. Đkbal ve arkadaşları 75 Behçet hastası ve 50 sağlıklı kontrol; 

Sönmez ve arkadaşları 23 Behçet hastası ve 20 sağlıklı kontrol ile yaptıkları 

çalışmalarda Behçet hastalarında kardeş kromatid değişim oranını yüksek bulmuşlardır 

(1, 22). 

Tüm bu bulgular ışığında, Behçet Hastalarında muhtemelen fazla miktardaki 

serbest radikaller yüzünden ya da henüz bilinmeyen bir sebepten DNA’da hasarlar 

meydana geldiği ve bunun sonucunda kromozom kırıkları oluştuğu sonucuna varılabilir. 

Literatürde Behçet Hastalığında Kardeş Kromatid Değişimi ile ilgili çalışmalar 

bulunmasına karşı hastalıkla ilgili direk olarak kromozom kırıklarını inceleyen bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu yüksek lisans çalışmasında Behçet Hastaları kromozom kırıkları açısından 

değerlendirilmiştir. Kırıkların değerlendirilmesi için hastalardan alınan kan örnekleri 

DEB ile muamele edilip kromozom kırıkları açısından uyarılmıştır. Çalışmamızda 

Behçet hastaları Mukokutanöz hafif Behçet hastaları ve göz tutulumu olan ağır Behçet 

hastaları olmak üzere iki başlık altında değerlendirilmiştir. Bu hastalardan elde edilen 
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kromozom kırık yüzdeleri sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; göz tutulumu 

olan ağır Behçet hastaları ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmazken; 

mukokutanöz hafif Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol grubu kromozom kırık yüzdeleri 

arasında anlamlı fark saptanmıştır. Literatürde Behçet Hastalığında artmış olduğu 

bildirilen ROS ve KKD, DNA tamir mekanizmasındaki problemlere bağlı olarak 

kromozomlarda hasarlar olabileceğine işaret etmektedir. Bu çalışmada elde ettiğimiz 

bulgular bunlarla uygunluk göstererek kromozomlarda kırılmaların arttığını ortaya 

koymaktadır. Bu verilerden yola çıkılarak hastalıkla ilgili daha kapsamlı ve daha çok 

sayıda olgu içeren çalışmaların yapılması, hastalığın kromozomlar üzerindeki etkisinin 

netleştirilmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Bu Yüksek Lisans Tezinde kromozom kırıkları açısından değerlendirilen diğer 

hasta grupları ise Sistemik Skleroz ve Aftöz Stomatitli hastalardır. 

1988 yılında Rittner ve arkadaşları Sistemik Sklerozlu 28 hastanın 27’sinde 

artmış kromozom kırıkları saptamıştır. Ayrıca bu hastalara ilave olarak, hastaların 

birinci derece akrabalarının yaklaşık yarısında da artmış kromozom kırık oranı 

saptanmıştır. Bu çalışmada yer alan 9 ailede saptanan kromozom kırık oranı ayırıcı bir 

özellik olacak kadar artmış bulunmuştur; bu 9 ailenin 6’sındaki kromozom kırıkları 

HLA ile yakın bağlantı göstermiştir. Artan kırıklar özellikle HLA haplotipi A1, Cw7, 

B8, C4AQ0B1, DR3 olan hastalarda bağlantı eşitsizliği göstermiştir, bu haplotipler 

otoimmun hastalıklarda sıklıkla izlenen haplotiplerdir (82). 

Biz bu çalışmada, daha önce yüksek kırık oranıyla ilişkili bulunmuş HLA 

haplotiplerine bağlı kalmaksızın, herhangi bir immun fenotipleme yapmadan, Sistemik 

Skleroz tanısı almış hastalarda kromozom kırıklarını inceledik. Kromozom kırık 

yüzdelerini hesapladığımız 10 Sistemik Skleroz hastasının 9’unda ortalama kırık oranı 

0.0032 iken; çalışmaya dahil olan bir hastada kromozom kırık oranları 0.0151 olarak 

bulunmuştur. Bu bulgular söz konusu hastanın literatürde Sistemik Sklerozda 

kromozom kırıklarıyla ilişkilendirilen HLA haplotiplerine sahip olup olmadığı sorusunu 

akla getirmektedir. 

Geçmişte Sistemik Skleroz ile kromozom kırıkları arasında anlamlı ilişkinin 

bulunması nedeniyle bu tez çalışmasında Sistemik Sklerozlu hastalarda kromozom 

kırıkları incelenmiştir. Analizler sonucunda Sistemik Sklerozlu hastaların DEB ile 

uyarılmış kan örnekleri kromozom kırık yüzdeleri bakımından sağlıklı kontrol grubuyla 
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karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı izlenmiştir. Bu çalışmanın sınırlı sayıda olgu 

içermesi, elde ettiğimiz bulguların hastalıkta kromozom kırıklarının arttığını bildiren 

çalışmalara ait bulgularla çelişmesinin nedeni olabilir. 

Oral aftlar Behçet Hastalığında da görülen bir semptom olduğundan bu tez 

çalışmasında Behçet Hastalığı gruplarıyla karşılaştırmak amacıyla Tekrarlayan Aftöz 

Stomatitli hasta grubu da çalışılmıştır. Tekrarlayan Aftöz Stomatitli hastaların 

kromozom kırık yüzdeleri kontrol grubunun değerleri ile karşılaştırıldığında ileri 

düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. Yaptığımız literatür taramasında daha önce TAS ve 

kromozom kırıklarını ilişkilendiren başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

DEB ile uyarılan kromozom kırık analizinde, tekrarlayan oral aftlı hastalarda 

kromozom kırıklarındaki artış, bu hastalarda klastojen madde cevabının normal 

populasyona göre daha hassas olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmada TAS ile kromozom kırıkları arasında bulduğumuz ileri düzeyde 

anlamlı fark hastalığın henüz aydınlatılamamış patogenezine açıklık getirilmesinde 

yararlı olabilir. Hastalığın çok farklı genlerin etkisi sonucu meydana gelebileceği veya 

komşu gen etkileşimleri gibi durumlar göz önüne alınarak meydana gelen 

mikrodelesyonların hem bu genleri hem de onlara komşu olan tamir mekanizması 

genlerini etkilemiş olabileceği düşünülebilir. Ya da bir takım epigenetik faktörlerin 

hastalığın etyopatogenezinde rol oynayabileceği de düşünülmelidir. 

Yapılacak daha detaylı ve daha fazla örnek içeren çalışmalar hastalığın genetik 

temeli ile ilgili olarak daha doyurucu bilgilere ulaşılmasını sağlayacaktır. Özellikle 

kromozom kararsızlığı ile ilişkili olarak moleküler düzeyde mikrosatellit kararsızlığının 

incelenmesi de faydalı olacaktır. 
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