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ONAY

Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın 27.05.2009 tarih 143 sayılı yazısı ile

“ Behçet Hastalarında İşitmenin Değerlendirilmesi ” adlı çalışma Atatürk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu Başkanlığınca görüşülmüş ve 14.11.2008 tarih, 6

sayılı oturumunun 71 nolu kararı ile etik kurallara uygun görülmüştür. Çalışma Dahili

Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığınca 17.06.2009 tarih, 4 sayılı oturumunun 53 nolu kararı

ile tez çalışması olarak kabul edilmiştir.
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BEHÇET HASTALARINDA İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET

Behçet Hastalığında, altta yatan temel patoloji olan vaskülite bağlı olarak iç

kulakta dahil olmak üzere bütün organ ve sistemlerde tutulum olabileceği

düşünülmektedir. Bu çalışmada yöremizdeki Behçet hastalarında işitme sistemi tutulum

sıklığı ve şiddeti araştırılmıştır.

Çalışmaya Uluslararası Çalışma Grubu’nun Behçet Hastalığı tanı kriterlerine

göre ilk kez tanı alan veya kontrolleri devam eden 30 Behçet Hastası ve 30 sağlıklı

gönüllü kişi alındı. Hasta ve kontrol grubuna saf ses odyometri ve BERA işitme testleri

yapıldı.

Hasta ve kontrol grubuna yapılan saf ses odyometrik incelemede ortalama işitme

düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu ( p1=0.350, p2=0.130, p3=0.404, p4=0.685,

p>0.05, p1=sağ kulak hava yolu, p2=sağ kulak kemik yolu, p3=sol kulak hava yolu,

p4=sol kulak kemik yolu). Ancak BERA testi ortalama işitme düzeyleri

karşılaştırılmasında ise Behçet hastalarında işitme kaybı kontrol grubuna göre

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla bulundu ( p5=0.002, p6=0.001, p<0.05, p5=sağ

kulak, p6=sol kulak ). İşitme kaybı olan ve olmayan Behçet hastalarının yaş ve hastalık

süresi yönüyle karşılaştırılmasında ise her iki grup arasında anlamlı fark tespit

edilemedi (p>0.05, pyaş=0.996, pbaş.yaşı=0.899,  ph.süre=0.749).

Çalışmamız işitme kayıplarının unilateral veya bilateral ve sıklıkla hafif düzeyde

olduğunu gösterdi. Ayrıca yaş ve hastalık süresinin işitme sistemi tutulumu için önemli

olmadığı görüldü. Bunun yanı sıra Behçet hastalarında işitmenin değerlendirilmesinde

saf ses odyometrinin yanı sıra BERA’nın da kullanılması gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimler: Behçet Hastalığı, İşitme Sistemi, BERA Testi, odyometri



THE EVALUATION OF HEARING IN THE PATIENTS WITH

BEHÇET’S DİSEASE

SUMMARY

In Behçet’s disease, all the organs and systems including the inner ear due to

vasculitis which is the main underlying pathologic process. In this study, we invesigate

the frequency and severity of the involvement of the hearing system in the patients with

Behçet’s disease in our region.

30 patients with Behçet’s disease diagnosed first time according to the Diagnosis

Criteria of International Behçet Disease Study Group and are stil being followed up and

30 healthy controls were included to the study. Pure tone audiometry and Brainstem

Evoked Response Audiometry (BERA) were used for evaluating the hearing levels.

In audiometric evaluation, there was no significant difference between the

patients and the controls according to average hearing levels (p1=0.350, p2=0.130,

p3=0.404, p4=0.685, p>0.05, p1=right ear air path, p2=right  ear  bones,  p3=left ear air

path,  p4=left ear bones). However in comparison with control group, the patients with

Behçet’s disease had statistically significant higher rates of hearing loss according to

average hearing levels measured with BERA test (p5=0.002, p6=0.001, p<0.05, p5=right

ear, p6=left ear). There was no significant difference between the patients with Behçet’s

disease who had hearing loss and who had not according to age and duration of the

disease (p>0.05, page=0.996, ponset age=0.899, pdisease duration=0.749).

Our study has shown that hearing loss in the patients was unilateral or bilateral

and often mild. Morever, age and duration of the disease had no importance for hearing

system involvement. Furthermore, it can be said that BERA must be used for evaluating

the  hearing  levels  of  the  patients  with  Behçet’s  disease  as  well  as  the  pure  tone

audiometry.

Key words: Behçet’s Disease, hearing system, BERA test, audiometry



1. GİRİŞ VE AMAÇ

Behçet hastalığı (BH) ilk olarak Türk Dermatoloğu olan Prof.Dr.Hulusi Behçet

tarafından 1937 yılında tanımlanan, rekürren oral ve genital ülserler ile üveit klinik

triadından oluşan, etyolojisi bilinmeyen, kronik, inflamatuar multisistemik bir

hastalıktır.1-5

BH her iki cinsiyette ve genellikle 2-4.dekatta görülür ve genç erkeklerde daha

şiddetli seyreder.1,6

 Hastalığın etyopatogenezi henüz aydınlatılamamış olmasına rağmen, genetik

temelli otoimmun bir hastalık olduğu kabul edilmektedir.4,7,8 Patogenezinin genetik

predispozisyon, hücresel ve hümoral immünitedeki anormallikler ve endotel hücre

disfonksiyonu gibi multifaktöriyel olabileceği düşünülmektedir.7

BH’nın klinik prezentasyonu heterojendir ve kabul edilen bir diagnostik testi

yoktur. Tanı; Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu’nun tanı kriterlerine göre

klinik olarak konur. Major kriter olan oral ülserasyon mevcudiyetinde minör

kriterlerden genital ülserasyon, göz lezyonları, deri lezyonları ve pozitif paterji testinden

herhangi ikisinin bulunması ile tanı konur.9

Klasik triad ile tanımlanmış olmasına rağmen günümüzde eklemler, ven ve

arterler, santral sinir sistemi (SSS), gastrointestinal sistem (GİS) gibi birçok organı

etkileyebildiği bilinmektedir.4,10

Hastalıktaki bulgular, küçük ve orta boydaki kan damarlarının multisistemik

vaskülitine bağlıdır.5 Bu vaskülit nedeniyle iç kulak tutulumu ve buna bağlı işitme kaybı

ve vertigo meydana gelebileceği düşünülebilir.5,11 Ayrıca hastalarda ani iştme kaybı,

tinnitus ve baş dönmesi görülebilir.2,12 Bu hastalıktaki işitme kaybının patogenezi kesin

olmamakla birlikte tip II kollajene ya da iç kulak yapılarına otoantikor yapışması,

oluşan immun kompleksler ile vaskülit gelişmesi ve iç kulaktaki membranöz yapılara T

hücre aracılı immun yanıt gibi mekanizmalardan şüphelenilmektedir.5

İşitme kaybının BH ile birlikteliği literatürde çeşitli çalışmalarda %12-80

oranında oluştuğu bildirilmiştir.1-8,10-15



Bizde bu bilgiler ışığında çalışmamızda yöremizdeki BH’ları ile normal sağlıklı

kontrol grubunda işitme kaybı sıklığını ve şiddetini karşılaştırmalı olarak araştırmayı

planladık.

Çalışmamızın BH’da çok fazla üzerinde durulmamış bir tutulum olan ancak

hastaların yaşam kalitesi için önemli olabilecek işitme sistemi tutulumunun erken tanı

ve tedavisinde yol gösteren bir kaynak olabileceği kanaatiyle yapılması düşünüldü.



2.GENEL BİLGİLER

2.1. Tanım ve Tarihçe

Behçet hastalığı (BH), etyolojisi bilinmeyen, ataklar ve remisyonlarla

seyredebilen orogenital ülserasyonlar, kutanöz lezyonlar, oküler tutulum, paterji

pozitifliği, artrit, nörolojik, gastrointestinal, vasküler ve diğer sistem tutulumlarının da

eşlik edebildiği kronik inflamatuar vaskülitik bir hastalıktır.16

Hipokratın yaklaşık 2500 yıl önce ‘Endemik hastalıklar kitabının’ üçüncüsünde

BH’na benzer klinik tabloları rapor ettiği bilinmektedir.17,18

Hipokrat’tan hatta tartışmalı olsa da ondan önceki zamanlardan itibaren benzer

hastalar tanımlanmış olmasına ve modern tıp alanında tanımlanana kadar hastalık

özelliklerini taşıyan birçok olgu bildirimi bulunmuş olmasına rağmen, BH dünyada ilk

kez 1937 yılında bir Türk dermatolog olan Prof.Dr.Hulusi Behçet tarafından;

tekrarlayan oral aft, genital ülser ve hipopiyonlu iridosiklitten oluşan ayrı bir hastalık

olarak tanımlanmıştır.19 Hulusi Behçet 1924 yılında rekürren aftöz stomatit (RAS),

genital ülser, eritema nodozum ve görme bozukluğu olan bir hasta görmüş, 1930’da

ikinci, 1936’da üçüncü hastasına rastladıktan sonra bu bulguların özgün bir hastalığa

bağlı olduğunu öne sürmüştür. Bu düşüncesini 1937’de ‘Deri Hastalıkları ve Frengi

Arşivi’ ve ‘Dermatologische Wohenschrift’ dergisinde yazmış, aynı yıl Paris

Dermatoloji Derneğinin toplantısında açıklamıştır. 1947’de Cenevre’de düzenlenen

Uluslararası Tıp Kongresi’nde Zürih Tıp Fakültesi’nden Profesör Mischner’in

önerisiyle bu yeni bulgu ‘Morbus Behçet’ olarak adlandırılmıştır. Daha sonra ‘Behçet

sendromu’, ‘Behçet trisemptomu’ isimlerini almıştır. Fakat günümüzde uluslararası

literatürde Behçet hastalığı olarak kabul edilmektedir.20 Başlangıçta üçlü semptom

kompleksi olarak tanımlanan hastalığın yıllar içinde tüm sistemleri tutabilen kronik

multisistemik bir hastalık olduğu görülmüştür.19

2.2. Epidemiyoloji

BH, tüm dünyada rapor edilmekle birlikte prevalansı dünyanın değişik

yörelerinde değişkenlik göstermektedir.16,21 Türkiye, Yunanistan, İsrail, Tunus gibi 30-

45o kuzey enlemler arasındaki Akdeniz ülkelerinde ayrıca Irak, İran gibi Ortadoğu ve



özellikle Japonya olmak üzere Kore ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde prevalansı

yüksek iken Amerika, Avustralya, Kuzey Avrupa ve Kuzey Afrika’da prevalansı

düşüktür.22,23 Bu coğrafik dağılım nedeniyle BH 1982 yılında Ohno tarafından ‘Tarihi

İpek Yolu Hastalığı’ olarak isimlendirilmiş ve günümüzde de yaygın olarak

kullanılmaktadır.24

BH’nın epidemiyolojisi ile ilgili ilk çalışma 1972’de Japonya’da yapılmış ve BH

prevalansı 7-8.5/100000 olarak bulunmuştur.22 Ülkemizde ise ilk alan çalışması

Demirhindi ve arkadaşları tarafından İstanbul ve çevresinde yapılmış ve BH

prevalansını 10000’de 8 olarak bulmuşlardır. Yapılan başka bir çalışmada ise prevalans

10000’de 37 bulunmuştur.25 Başka çalışmalarda ise prevalans İstanbul’da 10000’de

4226, Ankara’da 10000’de 11 olarak saptanmıştır.27 Zouboulis ve arkadaşları yaptıkları

çalışmada prevalansı Almanlarda 0.55/100000, Almanya’da yaşayan Türklerde ise

20.75/100000 ile Almanlardan yüksek bulmuşlar ancak Türkiye’de yaşayan ırkdaşlarına

göre daha az risk altında olduklarını gözlemlemişlerdir.28 Ayrıca yapılan diğer

çalışmalarda prevalans İran’da 1.67/10000, Irak’ta 1.7/10000, S.Arabistan’da 2/10000,

Çin’de 1.4/10000 olarak bulunmuştur. Diğer endemik bölgeler ile kıyaslandığında

Türkiye 8-37/10000 ile en yüksek prevalansa sahiptir.25

Çoğu çalışma erkeklerin kadınlara göre hastalıktan daha sık etkilendiklerini

bildirse de oranlar bir çalışmadan diğerine oldukça farklılık göstermektedir. Ayrıca

kadın erkek oranının eşit olduğunu gösteren çalışmalarda bulunmaktadır.21,29

Erkek cinsiyet, sistemik bir bulgu ile erken başlangıç ve HLA B51 pozitifliğinin

kötü prognoz taşıdığı bildirilmektedir.25 Papülopüstüler lezyonlar, tromboflebit, göz,

vasküler, nörolojik ve pulmoner sistemlerin tutulumunun erkek olgularda, genital

ülserasyon ve eritema nodozumun ise kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir.30

BH yaşamın 2-4. dekatlarında yaygın olmakla birlikte her yaşta

görülebilmektedir. Ancak 50 yaş üzeri ve puberte öncesi nadirdir.31,32



2.3. Etyoloji ve Patogenez

BH’nın tanımlandığı 1937 yılından bu yana etyopatogenezi aydınlatmaya

yönelik çalışmalar yapılmasına rağmen BH etyopatogenezi ortaya konamamıştır.

Günümüzde BH’nın genetik yatkınlığı olan bireylerde bazı mikrobiyal ajanlar veya

çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan immünolojik değişikliklere bağlı olarak

geliştiği düşünülmektedir.33

BH’nın etyopatogenezinde rol alan etkenleri 7 başlık halinde inceleyebiliriz.19

2.3.1. Genetik özellikler

BH’da genel olarak genetik yatkınlık olduğu kabul edilmesine rağmen hastalık

için belli bir kalıtımsal geçiş gösterilememiştir.34,35 Yapılan çalışmalar BH’nın

patogenezinde genetik temelin olduğunu ve BH ile MHC gen bölgesi özellikle HLA-

B51 arasındaki ilişkiyi kesin olarak göstermektedir.36-38 BH’da HLA-B51 prevalansı

Türkiye (%84), İsrail (%59) ve Japonya (%75) gibi Uzak doğu ve Akdeniz ülkelerinde

yüksek olmasına rağmen Fransa (%54), İngiltere (%19) ve Kuzey Amerika (%12) gibi

Batı ülkelerinde düşüktür.39

Pirim ve arkadaşları yaptıkları çalışmada hasta grubunda HLA-B51 sıklığını

%58.66, kontrol grubunda %18.51 olarak tespit etmişlerdir. Ayrıca HLA-B51 pozitif 44

BH’nın %45.5’inde B5101, %25’inde 5108, %9.1’inde ise B5105 HLA subtipleri

olduğunu gözlemlemişlerdir.40

HLA-B51 dışında son zamanlarda BH ile ilişkisi gösterilmiş olan diğer bir gen

ise  MICA (MHC Class  1  related  gen  A)  genidir.41,42 N.Mizuki ve arkadaşlarının Türk

BH ile yaptıkları çalışmada HLA-B51 ile MICA*009 arasında güçlü bir ilişki olmasına

rağmen hastalık için esas şüpheli genin HLA-B51 olduğu, MICA*009’un ise HLA ile

dengesiz bağlantı (‘Linkage disequlibrium’= LD) gösterdiği vurgulanmıştır.43 Bu

yüzden MICA geninin BH’dan asıl sorumlu gen olmadığı ancak gama-delta (γδ) T ve

natürel killer hücrelerini stimüle etme özelliği olduğundan BH ile ilişkili ikinci bir gen

olabileceği, ek bir risk faktörü olarak BH gelişme riskini artırabileceği

düşünülmektedir.33



2.3.2. Mikrobiyal etkenler

BH’da sorumlu olabileceği öne sürülen enfeksiyon ajanları herpes virüs tip1-2-6,

streptokoklar (S.sangius, S.feacalis, S.pyogenes, S.salivarius), Parvovirus B19,

Helikobakter pilori, Borelia burgdorferi, hepatit A-B-C-E’dir.19,44,45

HSV Tip 1 genomu BH’nın  periferal kan mononükleer hücrelerinde

hibridizasyon yöntemi ile gösterilmiştir. HSV-1’e karşı serum antikorları kontrol grubu

ile karşılaştırıldığında BH’da yüksek olarak tespit edilmiştir.46 BH’da  HSV’e  karşı

hücre aracılı immun cevapta CD4 (+) ve CD8 (+) sitotoksik T hücreleri önemli rol

oynamaktadır.47 Buna rağmen HSV BH’nın direkt sebebi olarak gösterilememiştir.48

BH’da oral aft ve diğer lezyonların oluşumunda streptokok antijenlerine karşı

hipersensitivitenin önemli bir rolü vardır. Özellikle de oral kavitenin bakteriyel

florasında bulunan S.salivarius’a karşı spesifik hipersensitivite gösterilmiştir. Ayrıca

BH’nın oral florasında  S.sanguis’in artmış olduğu bildirilmiştir.49,50

2.3.3. Stres proteinleri (Isı şok proteinleri=Heat shock protein=HSP)

HSP; anoksi, enfeksiyon, toksik ajanlara temas, ağır metal iyonları ve hidrojen

peroksit ile karşılaşma sonucu hücrelerden salgılanan proteinlerdir.50,51 BH etyolojisinde

suçlanan 4 streptokok suşunda da 65-Kilodalton (KD)’luk HSP’nin bulunduğu

belirlenmiş ve insan HSP 60-KD ile belirgin homoloji gösterdiği tespit edilmiştir.50-52

Bu mikroorganizmalardaki HSP’ne karşı gelişen antikorların BH’nda çapraz otoimmun

reaksiyona yol açarak BH’ndaki patolojik değişiklikleri başlattığı düşünülmektedir.19,52

2.3.4. Hücresel immunite

Günümüzde BH’nın immunopatogenezi ile ilgili çalışmalar hücresel immunite

üzerinde yoğunlaşmıştır ve patogenezde T lenfositlerin merkezi bir rol oynadığı

düşünülmektedir.53 Hastalığın aktif dönemleri sırasında hem dolaşımda hem de

inflamatuar alanlarda T hücre aktivasyonunda önemli ölçüde artış gözlenmektedir.54

Yapılan çalışmalar BH’da T yardımcı hücresi tip 1 (Th 1) sitokinlerin daha ön planda

olduğunu ortaya koymaktadır.19,33,55 Toll like reseptörleri etyolojide sorumlu patojenlere

karşı immun yanıtta rol oynadığı düşünülen moleküllerdir.51 Son yıllarda doğal immun



sistemde Th 1 sitokin salınımını indükleyen  Toll like reseptörlerin (TLR 2 ve TLR 4)

BH patogenezinde önemli bir rolü olabileceği düşünülmüştür.56,57

Çeşitli antijenlerle aktive olmuş T hücrelerinden salgılanan çok sayıda sitokinin

nötrofil aktivasyonunda esas rol oynadığı gösterilmiştir.43,44 Serum soluble IL-2 reseptör

(sIL-2R), IL-6, IL-8 ve TNF-α gibi sitokinlerin seviyeleri aktif BH’da inaktif BH ve

kontrol grubuna göre yüksek olarak tespit edilmiş ve bu sitokinlerin hastalık aktivitesi

ile ilişkili olabileceği görülmüştür.60 Yapılan başka bir çalışmada IL-23 p19 mRNA’nın

BH lezyonlarındaki artmış ekspresyonu IL-23’ün aktif BH’larında eritema nodozum

(EN) benzeri lezyonların gelişiminde etkili olabileceği belirtilmiştir.61 Sonuç olarak

değişik hücrelerden kaynaklanan sTNFR 1 (soluble TNF reseptör 1), TNFR 75, IFN γ,

TNF α, IL-1, IL-2, sIL-2R, IL-6, IL-8, IL-18 gibi sitokinler, sitokin reseptörleri ve

kemokinlerin serum ve/veya plazmada arttığı gösterilmiştir19,51,62 Ayrıca BH’da

saptanan diğer bir bulgu da dolaşımda CD4 (+) ve CD8 (+) hücrelerinin büyük kısmının

gama delta (γδ) T hücre reseptörü taşıdığının anlaşılması olmuştur.33,63 Rolleri tam

olarak bilinmemekle birlikte dolaşımda, oral aftlarda, mononükleer hücre

infiltrasyonunda, bronkoalveoler lavajda ve serebrospinal sıvıda artmış düzeyde

saptanmış ve patogenezde kritik bir rolü olabileceği düşünülmüştür.50,53,59,63

2.3.5. Humoral immunite

BH’da genellikle poliklonal olarak immunglobulin düzeylerinde artış

saptanmaktadır.64 Yapılan bir çalışmada BH’nın özellikle nöro-oküler ve artiküler

tiplerinde mukokutanöz tipine göre %60 oranında immunkompleks (Ig M, Ig G)

seviyeleri yüksek saptanmıştır.65

BH’da mukozal inflamasyon durumunda serum IgA ve sekretuar IgA seviyeleri

kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek olarak bulunmuştur.66 Aktif BH’da

saptanan bu bulgular poliklonal B hücre aktivasyonu ile açıklanmaktadır. Ancak

hastalarda saptanan poliklonal B hücre aktivasyonu sonucu oluşan immun

komplekslerin ise nötrofil hiperfonksiyonuna neden olarak doku hasarı oluşturabileceği

ileri sürülmektedir.67



2.3.6. Otoantikorlar

Günümüzde BH’da otoimmuniteye karşı var olan eğilimin artışından söz

edilmekte ve otoinflamatuar hastalıklar grubuna dahil edilmektedir.68 Yapılan

araştırmalarda, BH’da antilenfosit, antikardiolipin ve antiendotelyal hücre antikoru gibi

otoantikorların varlığı bildirilmiştir. Anti nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA)

pozitifliği BH’da son derece nadirdir ve patogenezde rol oynamadığına

inanılmaktadır.69,70 Ayrıca endotelde intercelular adhesion molecule-1 (ICAM-1) ve

vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) ekspresyonunda artış gösterilmiştir.71

Yapılan bir çalışmada ise okside low density lipoprotein (ox LDL)’e karşı oluşan

antikorların BH’da endotel disfonksiyonu ve vasküler patolojide önemli rol oynadığı

vurgulanmıştır.72

Bunun yanı sıra  anti  nükleer  antikor  (ANA),  anti  düz  kas  antikorları (ASMA),

liver-kidney-mikrozomal antikor (LKM-1), anti mitokondriyal antikor (AMA) gibi

otoantikorların pozitifliği araştırılmış ancak rolü olmadığı görülmüştür.19,68

2.3.7. Endotel hücreleri, Nötrofiller ve Oksidatif hasar

Endotel hücre hasarı sistemik vaskülitlerin immunopatolojisi ve patogenezinde

önemli bir rol oynamaktadır. Son çalışmalar BH’da ciddi endotel fonksiyon bozukluğu

olduğunu göstermektedir.73,74 Endotelin (ET); endotel hücrelerinden sentezlenen

vasokonstriktör bir peptitdir. ET-1 ve ET-2, vasküler tutulumu olan BH’da yüksek

olarak bulunmaktadır.75

Ayrıca endotel hasarında kritik rol oynayan leptin ve trombomodulin seviyeleri

BH’da artmıştır.76,77 BH’nın kemotaksis, fagositoz ve süperoksiti içeren serbest oksijen

radikallerinin artmış salınımı gibi polimorf nükleer lökosit (PNL) fonksiyonlarında

normale göre artış tespit edilmiş ve saptanan doku hasarından sorumlu tutulmuştur.78

Lökositlerin endotele adhezyonunda rolü olan E, L, P- selektin artmış olarak

saptanmıştır.71,79,80

Yapılan çalışmalarda BH’da artmış oksidatif stresin göstergesi olarak Adenozin

deaminaz (ADA), ksantin oksidaz düzeylerinde artış, antioksidatif fonksiyonlarda



azalmanın göstergesi olarak da süper oksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz ve

katalazın azaldığı bildirilmiştir.81,82

Işık ve arkadaşları yaptıkları çalışmada lipid peroksidasyon ara ürünü olan lipit

hidroperoksitler (LOOHs) düzeyinde anlamlı artma, antioksidan özellikleri olan

paraoksonaz (PON), arilesteraz (ARE), serbest sülfidril ve serüloplazmin (CP)

aktivitelerinde azalma tespit etmişlerdir.83

Ayrıca antioksidan enzimlerin kofaktörü olan selenyum (Se), bakır (Cu), çinko

(Zn), manganez (Mn) ve demir (Fe) elementleri ile yapılan çalışmada eritrosit Se,

plazma Fe, Mn ve Zn seviyeleri düşük, plazma Cu, eritrosit Zn ve Mn seviyeleri yüksek

olarak bulunmuştur.84

Antioksidan vitaminlerden E, C, B1, B2 ve flavin mononükleotid (FMN)

seviyeleri düşük olarak tespit edilmiştir.85

Bununla birlikte Nitrik oksid (NO) ve vasküler endotelyal growth faktör (VEGF)

BH’da artmaktadır.86,87

BH etyopatogenezi için Şekil-1’de görülen bir hipotez önerilmiştir.88



Şekil 1: BH’nın İmmunupatogenezi İçin Önerilen Mekanizma

Bazı infeksiyon ajanları genetik olarak HLA-B51 pozitif kişilerde ısı şok

proteinleri yoluyla endotel hücrelerini ve mononükleer hücreleri uyarır. Son adımda,

aktive olan mononükleer ve endotel hücrelerinden salınan değişik mediatörler nötrofil

ve monositleri aktive ederek şiddetli inflamasyona yol açarlar.

2.4. Klinik Özellikler

BH altta yatan patolojik proçes olan vaskülit nedeniyle iyi bilinen kronik,

multisistemik bir hastalık olmakla birlikte günümüzde daha karmaşık bir hastalık olarak

Endotel Hücrelerinin
Stimülasyonu

Mononükleer Hücrelerin
Stimülasyonu

Mediatörler
 (IL-8,PAF)

Mediatörler
(TNF,IL-1,IL-6)

İmmunogenetik olarak
yatkın kişiler (HLA-B51

veya diğerleri

NÖTROFİLİK İNFİLTRASYON İÇEREN
VASKÜLİT

ARTMIŞ NÖTROFİL REAKSİYONU

     Viral/Mikrobiyal ajanlar
ısı şok proteinleri?,

streptokoklar?, HSV-1



değerlendirilmekte ve birçok değişik organ tutulumu ve ek bulgular hastalık

spektrumuna eklenmektedir. En sık görülen klinik bulgular Tablo-1’de gösterilmiştir.90

Tablo 1: BH’nın Klinik Bulguları

   Semptomlar                          %

Oral ülserasyon 97-100

Genital ülserasyon  80-90

Deri lezyonları    80

Göz tutulumu    50

Eklem tutulumu    50

Tromboflebit    25

SSS tutulumu   5-25

Gastrointestinal tutulum   0-25

2.4.1. Oral Ülserler (OÜ)

OÜ; oral mukozanın tekrarlayıcı ve ağrılı ülserasyonları ile karakterizedir.

Tekrarlayan aftöz ülserler BH’nın olmazsa olmaz bulgusudur. 12 aylık periyotta en az

üç defa tekrarlayan OÜ BH’nın tanısında anahtar rol oynar. Bu lezyonlar tüm ülkelerde

BH’nın en sık ve en erken bulgusu olup diğer sistemik belirtilerden yıllar önce ortaya

çıkar. Tek veya multipl sayıda olabilen aftlar haftalar içinde spontan düzelir fakat

günlerden aylara kadar süren aralıklarla tekrarlama eğilimi gösterirler. En sık dil, dudak,

diş etleri, yanak mukozasında görülür. Damak, tonsiller ve farenkste daha nadirdir.

OÜ’ler minör, major, herpetiform olarak sınıflandırılabilir. Bunlar içinde en sık

görülen %80 ile minör aftlardır. Minör ülserler sıklıkla 3-6 mm çapında ( <10 mm),

multipl ve tek olabilen yüzeyel ülserler olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla dudağın

değişken nonkeratinize mukozasında, dil altı veya sulkuslarında, ağız tabanında ve

yanak mukozasında bulunur. Dil dorsumu, damak ve gingivada nadiren görülürler.

Lezyonların sayısı değişken bazen aynı anda 6 veya daha fazla olabilirler. Genellikle 1-

2 hafta içinde skarsız iyileşirler. Major ülserler benzer morfolojide ancak daha geniş

(>10 mm ), derin ve daha ağrılıdır. Bu ülserler ağzın herhangi bir yerinde görülebilirler.



Genellikle 10-40 gün içersinde skar bırakarak iyileşirler. Herpetiform ülserler çok

sayıda (100’den fazla), yüzeyel, birleşme eğilimi gösterebilen küçük (1-2 mm çapında)

lezyonlardan oluşur.91,92

2.4.2. Genital Ülserler (GÜ)

GÜ; BH’nın ana bulgularından birini oluşturmaktadır. Genellikle papül veya

püstül olarak başlayıp hızla ülserasyon şekline dönüşürler. Ödemli bir sınırı olan, tabanı

sarı fibrinle kaplı bir yitim alanı niteliğindedirler. Ağrılı ve yineleyici özellikteki

lezyonlar kadınlarda genellikle vulva, major ve minör labiumlarda, serviks ve vajinada,

erkeklerde skrotum, penis ve perinede lokalize olmaktadırlar. Anatomik bölge nedeniyle

endurasyon ve kolaylıkla sekonder enfeksiyon gelişebilir. Genellikle 3 hafta içinde skar

bırakarak iyileşirler. Bu nedenle BH şüphesi olan hastalar mutlaka genital skar

yönünden muayene edilmelidir. GÜ benzeri lezyonlar nadiren meme altı, aksilla,

interdigital alanlar ve masere bölgelerde gözlemlenebilmektedir.22,88

2.4.3. Eritema Nodozum (EN) benzeri lezyonlar

EN benzeri lezyonlar ağrılı, hassas livid mor renkli eritematöz nodüller ile

karakterizedir. Sıklıkla alt ekstremitelerde görülmekle birlikte kalçalar, kollar, boyun ve

yüzdede görülebilmektedir. Bu lezyonlar genellikle ülserasyon göstermeden 2-3 hafta

içinde skarsız ancak pigmentasyon bırakarak iyileşir ve tekrarlama eğilimindedirler.

Klasik EN’dan histolojik olarak farkı; histiyositik granülomlar içermemesidir. Bu

yüzden EN benzeri lezyonlar olarak adlandırılmaktadır.22,30,91,92

2.4.4. Papülopüstüler lezyonlar (PPL)

Sık görülen deri bulgularından olan PPL eritemli zeminde folikülit veya akne

benzeri lezyonlarla karakterize olup, papül halinde başlayıp 24-48 saat içinde püstüle

dönüşürler. Sıklıkla erkeklerde görülmektedir. En sık lokalizasyonları sırt, yüz ve göğüs

ön yüzüdür.91 Yapılan bir çalışmada PPL’ın duyarlılığı %96, özgüllüğü %11 olarak

bulunmuş ve bu çalışma sonucunda PPL’ın BH için spesifik bir belirti olmadığı

vurgulanmıştır.93



2.4.5. Paterji Testi (Pikür Testi=Derinin nonspesifik hiperreaktivitesi)

Paterji reaksiyonu BH’da iğne batırma veya intrakutanöz injeksiyon gibi minör

travmalara karşı gözlenen derinin hiperaktivite veya hiperirritabilitesi olarak bilinen

hastalığın önemli bir özelliğidir. Paterji testi steril koşullarda ön kolun fleksör yüzlerine

bilateral olarak uygulanır.22,94 Deriye uygulanan nonspesifik travmadan sonra injeksiyon

bölgesinde, 24-48 saat sonra steril püstül gelişmesi pozitif paterji olarak değerlendirilir.

Paterjinin histopatolojisinde PNL infiltrasyonu görülür. Paterji testi tanısal kriterlerden

biri olarak kabul edilmektedir. Hastaların yaklaşık %40’da görülür ve özellikle

hastalığın aktif fazında pozitiftir.88,89

2.4.6. Göz bulguları

BH’da göz tutulumu %27-70 oranında gelişmektedir. Olguların yaklaşık %20’de

ise başlangıç bulgusu olarak gözlenmektedir. Morbiditenin major sebeplerinden biridir.

Sıklıkla 2. ve 4. dekatlar arasında görülmektedir. Erkeklerde, Türk ve Japon toplumunda

daha sık ve daha ciddi seyreder.92,95,96 Lezyonlar tipik olarak BH’nın altta yatan

patolojisi olan obliteratif ve nekrotizan vaskülite bağlı anterior veya posterior üveit veya

daha yaygın olan panüveit şeklinde görülür.97 Ayrıca oküler hastalığın simgesi olan

hipopiyonun yanı sıra iridosiklit, diffüz vitritis, retinit, retinal ödem, sklerit, episklerit,

keratit, glokom, vitröz hemoraji, optik nörit, retinal ven oklüzyonu ve retinal

neovaskülarizasyon diğer göz lezyonlarıdır.92,98

Posterior segment tutulum insidansı BH’da %50-93 olarak rapor edilmiştir.

Posterior üveit en klasik ve kronik, tekrarlayan ve inatçı, inflamatuar ataklarla en çok

körlüğe neden olmasıyla prognostik önem arzeder.97 Bu nedenle BH’da gerek terapötik

ve gerekse prognoz açısından ön ve arka segment tutulumlarının ayırt edilmesi

önemlidir. Olguların çoğu panüveit şeklinde karşımıza çıkarken ön üveit sıklıkla

kadınlarda, panüveit ise sıklıkla erkeklerde görülmektedir. Hastalarda tutulan segmente

bağlı olarak bulanık görme, göz ağrısı, fotofobi, lakrimasyon gibi farklı subjektif

semptomlarla kliniklere başvururlar.95 Göz tutulumu ilk belirtilerin ortaya çıkmasından

birkaç yıl sonra görülür. Remisyon ve relapslarla seyreder ve 2-4 hafta içinde tedavi

edilmese de kendiliğinden geriler. Hastaların %25’de meydana gelen körlük daimi

sakatlığın en önemli sebebidir.88,92,96



Floresan anjiografi ve indosiyanin yeşili anjiografi retinal vaskülitik lezyonlar ve

panüveitli BH’da visüel prognozu belirleme açısından yararlı tetkiklerdir.95,97

2.4.7. Artiküler belirtiler

Artrit BH’nın sık görülen klinik bulgularından biridir ve prevalansı ortalama

%40-70 sıklığında bildirilmektedir. Behçetli hastalarda genellikle non-erozif, rekürren,

inflamatuar, simetrik veya asimetrik mono- veya oligoartiükler şeklinde görülür. BH

seyrinde en sık etkilenen eklemler dizler olmak üzere bunu takiben el bileği, ayak bileği

ve dirseklerdir.98,99

BH’da görülen artrit, sıklıkla erozyon ve deformiteye yol açmamaktadır. Artrit

bazen oldukça fazla olabilen efüzyon sonucunda şişliğe ve inflamasyonun diğer

bulgularına neden olur. Genelde birkaç aydan daha kısa sürelidir. Artrit genellikle

tekrarlama eğilimindedir.99,100 Ancak nadiren de olsa erozif artrit görülebilmektedir.

Erozif ve destrüktif tutulum, periferik eklemlerde, sakroiliak ve entezis bölgelerinde

tanımlanmıştır.98,100

2.4.8. Vasküler belirtiler

BH’da vasküler sistem tutulumu prevalansı %7-38’dir. Her çaptaki arter ve ven

tutulabilir. Venöz tutulum arteriyel tutulumdan daha fazladır. Büyük venlerin tutulumu

yüzeyel tromboflebitli hastalarda daha sıktır. En sık derin ven trombozu gibi bacak

venleri olmak üzere azalan sıklıkla Vena cava superior ve inferior (V.C.S ve V.C.İ),

dural sinüsler, aksiler ven, brakial ven, hepatik ven ve portal vende gözlemlenir.

Venlerde trombus olabilir ancak embolizasyon riski düşüktür. Derin ve yüzeyel

tromboflebiti içeren venöz tutulum karakteristiktir ve erkeklerde daha sık görülür.

Bacaklardaki rekürren tromboflebitler venöz yetmezlik, staz dermatiti ve ülserlere

neden olabilir. Venöz tutulum ilk 5 yıl içinde görülebilir ve nadiren de olsa başlangıç

semptomu olabilir. V.C.S veya V.C.İ oklüzyonu vena cava sendromuna neden

olabilirken, hepatik ven tutulumu Budd-Chiari sendromuna neden olur.

Arteriyel tutulum hastaların %1-3.5 görülürken vasküler tutulumun %12’sini

oluşturur. Her çaptaki arter etkilenebilir. Venöz tutuluma göre daha nadirken

morbiditesi daha yüksektir. En sık etkilenen damarlar azalan sıklıkla pulmoner, femoral,



popliteal, subklavian ve karotid arterlerdir. Arteriyel tutulum anevrizma ve arteriyel

oklüzyona neden olur. Anevrizmal tutulum sık ve rüptür riski yüksektir. Genellikle

hastalığın geç dönmelerinde gözlenirler. Pulmoner tutulumda ilk bulgu genellikle

hemoptizi olup bunu ateş, halsizlik, yorgunluk ve diğer sistemik bulgular takip eder.

Açıklanamayan abdominal ağrıda abdominal aort anevrizmasından şüphelenilmelidir.

Nadiren koroner ve kapak hastalıkları görülür.

 Komputerize tomografi (CT), magnetik rezonans görüntüleme (MRG),

anjiografi vasküler kaynaklı lezyonları görüntülemede yararlıdır101.

2.4.9. Pulmoner tutulum

Pulmoner tutulum oranı literatürde %0.7-7 oranında bildirilmiştir. Pulmoner

tutulum; süperior vena kava veya mediastinal ven trombozu, aort veya pulmoner arter

anevrizması, pulmoner infarkt, trakeobronşial ülserasyonlar, hemoraji, plevral effüzyon,

fokal veya diffüz pulmoner fibrozis gibi klinik tablolar şeklinde görülebilir.102

2.4.10. Renal tutulum

Renal tutulum nadir olmakla birlikte glomerülonefrit, amiloidoz, renal vasküler

tutulum, interstisiyel nefrit, genitoürüner sistem anomalileri ve ilaç tedavilerine bağlı

komplikasyonlar gibi diğer problemler bildirilmiştir.103

2.4.11. Gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu

GİS tutulumu Japonya’da olguların 2/3’de görülürken Türkiye’de oldukça azdır.

BH’da dudaktan anüse kadar GİS’de ki bütün alanlar etkilenebilir. Ülserler sıklıkla

terminal ileum ve çekum da (%75) olmak üzere daha az sıklıkta ise kolon ve rektum da

(%3) görülür. BH olanlarda GİS ile ilgili şikayetler genellikle karın ağrısı, bulantı,

kusma, ishal ya da kabızlıktır.104,105

2.4.12. Santral Sinir Sistem (SSS) tutulumu

Nörolojik tutulum %2.2 ile 50 arasında bildirilmiştir. Erkeklerde kadınlara göre

en az 2 kat daha fazla görülür. Nörolojik tutulum olarak sıklıkla beyin sapı veya

kortikospinal yol sendromları (nöro-Behçet sendromu), venöz sinüs trombozu veya



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

(Psiko-Behçet sendromu) veya izole baş ağrısı tanımlanmıştır. Daha seyrek olarak

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

nörit ve parkinsonian sendrom BH’nın nörolojik tutulum bulgularıdır. Manyetik

rezonans görüntüleme (MRG) genellikle beyin sapı nadiren de diensefalon,

periventriküler veya subkortikal beyaz cevherde lokalize olabilen inflamatuar

parankimal lezyonlarda kompüterize tomografi (CT)’ye göre daha sensitiftir.106,107

Ayrıca BH’da işitme ve denge bozuklukları da tanımlanmıştır.14

2.4.13. Diğer lezyonlar

Eritema multiforme ve Sweet sendromu benzeri lezyonlar, büllöz nekrotizan

vaskülit, pyoderma gangrenozum, purpura, büllöz lezyonlar, extragenital ülserler ve

pernio benzeri deri lezyonları görülebilir. Ayrıca epididimit, perikardit, endokardit,

miyokardit, pankardit, koroner vaskülit ve buna bağlı miyokart infarktüsü (MI) olguları

bildirilmiştir.92,108

BH gebelik esnasında azalmış hücresel immünite ve artan östrojen düzeylerine

bağlı olarak agreve olabilir.109

2.5. Laboratuar Bulguları

BH’da laboratuar bulguları spesifik değildir. Anemi ve lökositoz görülebilir.

Ayrıca hastalığın aktif döneminde artmış eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve yüksek

C reaktif protein (CRP) görülebilir. Özellikle Ig A olmak üzere immunglobulinler, C3,

C4, C9 ve faktör-B gibi kompleman sistem komponentleri yükselebilir. ANA, ANCA,

antifosfolipit antikor ve romatoid faktör (RF) sıklıkla negatiftir.88,110

2.6. Tanı ve Ayırıcı tanı

BH için patognomonik laboratuar bulguları olmadığından tanı öykü ve tipik

klinik bulgulara dayanmaktadır. Tanısal amaçla ortaya konan değişik tanı kriterlerinden

en fazla tercih edileni 1990 yılında tanımlanmış olan, temel kriterleri mukokutanöz

bulguların oluşturduğu Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu kriterleridir



(Tablo-2). Bu kriterlere göre tanı; tekrarlayan OÜ’lere ek olarak tekrarlayıcı GÜ, göz

lezyonları, deri lezyonları ve pozitif paterji testinde en az ikisinin olması ile konur.9

BH’da OÜ’lerin ayırıcı tanısında RAS, kompleks aftozis, herpes simpleks,

herpangina, eritema multiforme, Crohn hastalığı, ülseratif kolitis, SLE, fiks ilaç

erüpsiyonu, liken planus, pemfigus vulgaris, pemfigoid, Reiter sendromu ve

hematolojik bozukluklar, GÜ’lerde ise; herpes genitalis, sfiliz, şankroid,

limfogranuloma venerum gibi cinsel yolla bulaşan hastalılar yanında eritema

multiforme, fiks ilaç erüpsiyonu, liken planus, inflamatuar barsak hastalığı

düşünülmelidir. Ayrıca Sweet sendromu ve pyoderma gangrenozum tablolarının

ülserasyon, artrit ve paterji pozitifliği bulguları gösterebileceği göz önünde

bulundurulmalıdır.111

Tablo 2: Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu Tanı Kriterleri.*9

Tekrarlayan oral ülserasyon           1 yıl içinde ez az 3 kez tekrarlayan doktor veya hastanın

                                                        tanımladığı minör, major, herpetiform ülserasyon

Yukarıdaki kritere ek olarak aşağıdakilerden ikisi

Tekrarlayıcı genital ülserasyon       Doktor veya hastanın tanımladığı ülserasyon ve skatris

Göz lezyonları Ön veya arka üveit, retinal vaskülit veya

biyomikroskopi ile vitreusta hücre saptanması

Deri lezyonları                                 Doktor veya hastanın tanımladığı eritema nodozum;

kortikoid sağaltımı olmayan erişkin hastalarda

                                                          pseudofollikülit, papülopüstüler lezyonlar

                                                                                        veya akneiform noduslar

Paterji testi pozitifliği                      24-48 saat sonra doktor tarafından değerlendirilen

                                                             testin pozitifliği

* Bulgular herhangi başka bir klinik açıklama yoksa anlamlıdır.

2.7. Prognoz

Hastalık multisistemik ve kronik gidişli olup alevlenme ve remisyon dönemleri

bulunmaktadır. Erkek cinsiyet, sistemik bir bulgu ile erken başlangıç ve HLA-B51

pozitifliğinin kötü prognoz taşıdığı bildirilmektedir.25,112



Hastalıkta prognozu etkileyen en önemli faktörler göz, nörolojik, Gİ tutulum,

derin ven trombozu veya anevrizma varlığıdır. Ayrıca hastaların uzun süreli ilaç

kullanmaları sonucu oluşan ilaç yan etkileri de prognozu önemli ölçüde

etkilemektedir.25

2.8. Tedavi

Etyolojisi tam olarak bilinmediğinden BH’da genel anlamda standart bir tedavi

şeması yoktur. Hastalığın tedavisinde çok sayıda ilaç değişik başarı oranları ile

kullanılmakla birlikte hiçbir ilaç hastalığın tüm belirtilerini ortadan kaldıramamaktadır.

Bu nedenle tedavi var olan lezyonların özelliğine göre belirlenmektedir. Tedavide temel

amaç hastalığın özellikle erken ve aktif dönemindeki geri dönüşümsüz organ hasarını

engellemek olmalıdır.113

Tedavi lokal ve sistemik tedavi yaklaşımları olmak üzere 2 başlık halinde

incelenebilir. Ayrıca bazı komplikasyonlarda cerrahi tedaviye gereksinim duyulur.114

2.8.1. Lokal tedavi

Kortikosteroidler: Topikal kortikosteroidler özellikle ülserasyonun erken

safhasında kullanıldığında hem OÜ hem GÜ için etkili olabilmektedir. OÜ için en

yaygın kullanılan preparatlar triamsinolon, hidrokortizon sodium süksinat veya

betamathasone valerattır. Triamsinolon’un burun spreyleri bu amaçla 4 kez/gün

kullanılabilir. Ayrıca triamsinolon süspansiyonun 5-10 mg/ml intralezyonel uygulanımı

özellikle büyük ülserlerde uygulanabilir.114,115

Prednizolonun 5 mg’lık tabletleri 20 ml su içersinde çözülerek günde 4 kez

gargara şeklinde uygulanabilir.115

Dexametazon elixir (0.5 mg/ml) gargara olarak kullanılabilir. Ayrıca

Beclamethasone dipropionate aerosol oral minör aftöz ülserler için günde 4 kez (2 puf

veya yaklaşık 84 µg ) kullanılabilir.114

Potent topikal kortikosteroidli kremler genital ülserlerde etkilidir. Ayrıca

kortikosteroid ve antibiyotik kombinasyonları genital ülser ataklarının şiddetini

azaltmada etkili olabilir.114,115



Topikal kortikosteroidleri oral mukozada kullanırken ülser yüzeyi ile değinme

süresi mümkün olduğunca arttırılmalı ve uygulamadan sonra en az 30 dakika süre ile

sıvı/gıda alınmamalıdır. Topikal kortikosteroidlerin yan etkileri göz ardı edilmemelidir.

Nadiren de olsa adrenal süpresyon gözlenebilir. Kandidiyaz gelişimi yönünden hastalar

izlenmeli, gerekirse profilaktif olarak antifungaller tedaviye eklenmelidir.115 Üveit ve

oküler inflamasyon topikal midriatik ve kortikosteroid ile tedavi edilebilir.114

Antimikrobiyal ajanlar: Antiseptikler ve antibiyotikleri içerir.

Antiseptikler: OÜ’lerin ağrı yakınmalarına etkilidirler. Bu amaçla klorheksidin,

listerin, heksatidin kullanılmaktadır.115

Antibiyotikler: Tetrasiklin ve sefaleksini içerir.

Tetrasiklin: Etki mekanizması tam olarak bilinmesede uzun yıllardan beri

OÜ’in tedavisi için kullanılmaktadır. Tetrasiklinin antibakteriyel, antimikoplazmal,

antiviral ve antikemotaktik etkileri vardır. İlacın 250 mg’lık kapsülü 5 ml su ya da

gliserin içersinde çözülüp 1-2 dakika ağız içersinde tutulduktan sonra yutulur. Günde 4-

6 kez uygulanabilir. İlaç ağrı yakınımını azaltırken iyileşmeyi hızlandırmaktadır. 5 güne

kadar olan kullanımlarda yan etki gözlenmezken, daha uzun süreli kullanımlarda oral

mukozada fungal infeksiyon riski artmaktadır.113,114

Sefaleksin (Cephaleksin): Tetrasikline alternatif olarak 250 mg’lık preparatları

30 ml su içerisinde çözülüp kullanılabilir.114

Sükralfat: Peptik ülser yanında RAS, kemoterapi sonucu ortaya çıkan oral

mukozit ve vajinal ülserlerde etkinliği gösterilmiş bir preparattır. İlacın etki

mekanizması henüz tam olarak bilinmesede ülsere dokuya bağlanarak bir bariyer

oluşturduğu çok iyi bilinmektedir. Ayrıca keratinositlerin ve dermal fibroblastların

proliferasyonunu ve granülasyon dokusunun gelişimini artırır. Mukus salgısını artırırken

yaraya epidermal büyüme faktörü gibi büyüme faktörlerinin bağlanmasını artırır.

Sükralfat sadece hasarlı mukozanın iyileşmesinde değil aynı zamanda mukozal yüzeyin

korunmasında da etkilidir. Alpsoy ve arkadaşlarının yaptığı plasebo-kontrollü ve çift-

kör çalışmada BH’nın oral ve genital ülserlerinde kullanılmıştır. OÜ ‘lerin sıklık,

iyileşme süresi ve ağrı yakınımlarını, GÜ’lerin ise iyileşme süresi ve ağrı yakınımlarını



tedavi öncesi dönemle karşılaştırıldığında belirgin derecede azalttığını ve tedavi sonrası

takip döneminde sükralfatın etkinliğinin giderek azalma gösterdiğini tespit

etmişlerdir.116

Amleksanoks: Ülkemizde bulunmayan, topikal antiinflamatuar ve antialerjik bir

ilaçtır. % 5 amleksanoksun topikal kullanımı aftöz ülserlerin eritem, ağrı ve lezyon

boyutunda küçülme üzerine etkili olduğu bildirilmektedir.114

Antiinflamatuar preparatlar (Benzidamin, diklofenak): Genelde geçici bir

analjezi sağlayarak oral ülserlerin ağrı yakınımını giderirler.115

Anestezikler: Bu amaçla kullanılan lidokain (%2-5), mepivakain (%1.5),

tetrakain (%0.5-1) jel veya mukozal merhemlerin günde 2-3 kez kullanımı ağrı ve

rahatsızlık hissini giderebilir.91,113

Gümüş nitrat: % 5’lik solüsyonları, pamuk uçlu çubuklarla uygulanmaktadır.

İyileşme süresine olan etkileri sınırlıdır.113

Koloni uyarıcı faktörler: Koloni uyarıcı faktörlerin topikal uygulanması OÜ ve

GÜ’lerin iyileşmesini hızlandırdığı ve ağrıyı giderdiği bildirilmiştir.115

Diğerleri: Yapılan bir çalışmada %0.2 hyalüronik asit jelin topikal kullanımı

BH’nın rekürren oral ülserlerinin tedavisinde güvenli ve etkin bulunmuştur.117

BH’da görülen EN klasik EN gibi tedavi edilir. PPL ve extragenital ülserler tek

başına antibakteriyel yada kortikosteroidli kremlerle tedavi edilir. Oral hijyen yeni ülser

gelişimini engellemede önemli olabilir. Ayrıca OÜ’li olgularda asitli, kabuklu, sert, acılı

yada tuzlu yiyecekler ve alkollü içeceklerden sakınılmalıdır.115

2.8.2. Sistemik tedavi

Kortikosteroidler: BH’da özellikle mukokutanöz, akut üveit ve nörolojik

tutulum başta olmak üzere hastalığın hemen hemen tüm belirtilerinde uzun yıllardan

beri kullanılmakta olan bir seçenektir. Bilinen yan etkileri nedeniyle uzun süreli ve

yüksek dozda kullanılması sakıncalı olmakla birlikte, hastalığın ataklarını ve

gelişebilecek sekellerini engellemede etkisi beklenenden az olabilir. Başlangıç dozu 20-



60 mg/gün ve en az 4 hafta süreyle tek başına yada diğer ilaçlarla kombine verilebilir.

Nörolojik ve büyük damar tutulumlarında ise 100 mg/gün veya pulse metil prednizolon

1 gr/gün gibi daha yüksek dozlarda kullanılmaktadır.115,118

Yapılan bir çalışmada düşük doz depo steroid (metil prednizolon, 40 mg/3 hafta)

kolşisine benzer şekilde kadın hastalarda EN için etkili bulunmuştur.119

Kolşisin: Tedavide en yaygın olarak kullanılan ilaçlardan biri olan kolşisin,

hastalıktaki artmış PNL kemotaksisini inhibe ederek etki gösterir.114

Kolşisin ile yapılan ilk kontrollü çalışmada, sadece EN ve artralji üzerine etkili

bulunmuştur. Yurdakul ve arkadaşlarının115 yaptıkları son kontrollü çalışmada

kolşisinin kadın hastalarda GÜ, EN ve artrit sıklığını azalttığı gösterilmiştir. Erkek

hastalarda ise sadece artrit üzerine etkili bulunmuştur. İlacın dozu 0.5-2 mg/gün’dür.

Al-Waiz ve arkadaşları120 yaptıkları çalışmada 1.2 MÜ benzatin penisilin / 4 hafta ve

kolşisin kombinasyonunun her iki ilacın tek başına kullanımına göre daha etkili

olduğunu bildirmişlerdir.

Bulantı, kusma, daire, abdominal ağrı, oligospermi, amenore veya dismenore,

genel halsizlik ve saç kaybı kolşisinin yan etkileridir. Ayrıca nadir olarak görülen

granülositopeni, agranülositoz, trombositopeni ve aplastik anemi gibi hematolojik yan

etkilerde görülebilir.114

Dapson: Kolşisin gibi PNL’in kemotaksisini inhibe ederek etki eder. Dapsonun

100-150 mg’lık dozları hastalıkta etkin bulunmuştur. Ancak ilacın kesilmesini takiben

yeni ataklar gözlenmektedir. Hemolitik anemi ve methemoglobinemi en önemli yan

etkileridir.121

Levamizol: BH’da oral, genital, oküler, nörolojik ve G.İ.S tutulumunda yararlı

bulunmuştur. Muhtemelen T hücreleri etkileyerek ve hücre aracıklı immun cevabı

artırarak sellüler immünitede etkileri olduğu düşünülmektedir. Haftada iki gün, 3×50

mg dozda verilir. Levamizolün en önemli yan etkisi nötropeni olmak üzere, ürtiker, deri

döküntüsü ve grip benzeri semptomlardır.114



Talidomid: Talidomid, BH’da oral ve genital ülser tedavisinde etkinliği

gösterilmiş, immünmodülatör, antiinflamatuar ve antianjiogenik bir ilaçtır.

Monositlerden TNF-α sentezini inhibe ederek etki gösterdiği düşünülmektedir.122

Talidomid 100-300 mg/gün dozunda verilir. Bilinen en önemli yan etkileri

teratojenite, periferal nöropatinin yanı sıra uyku hali, baş ağrısı, kserostomi ve

konstipasyondur.123

Azatiopürin: Antiinflamatuar etkisini hem hümoral hemde hücresel immüniteyi

baskılayarak gösterir. Hastalığın prognozunu değiştirebildiği gösterilmiş bir ilaçtır.115

Yazıcı ve arkadaşlarının plasebo kontrollü çalışmalarında azatiopürinin 2.5 mg/kg /gün

dozunda göz belirtileri ve artrit yanında OÜ, GÜ ve tromboflebit tedavisinde de etkili

bir seçenek olduğu gösterilmiştir.124 İlaç yeni göz yakınmalarının gelişimini önlediği

için mukokutanöz belirtilerle başlayan genç erkek hastalarda uygun bir seçenek olarak

kullanılabilir. Sterilite, myelotoksisite, immünsüpresyon, fırsatçı infeksiyonlar ve

karaciğer hastalığı önemli yan etkileridir.115

Siklosporin A (Cyc A): Cyc A’nın terapotik etkinliği, T hücrelerinden lenfokin

üretiminin baskılanmasına dayanmaktadır. İmmünolojik etkilerinden dolayı bu ilaç

özellikle nörolojik ve göz tutulumu ile seyreden BH’da sıklıkla tercih edilmektedir.

İmmünmodülatör olan Cyc A’nın başlangıç dozu 3-5 mg/kg/gün’dür. Etkisi hızlı başlar.

Ancak ilacın kesilmesini takiben ataklar tekrar başlayabilir. Cyc A toksisitesi için en

önemli hedef organ böbreklerdir. Görülebilen diğer yan etkiler ise hipertansiyon,

bulantı, kusma, iştahsızlık, baş dönmesi, halsizlik, unutkanlık, gingival hiperplazi,

hirsutismus, miyalji ve nörotoksisitedir.125

Metotreksat: Nörolojik tutulumun yanı sıra şiddetli deri ve mukoza

belirtilerinde haftalık 7.5-20 mg dozlarda 4 hafta ve üzeri kullanımda yararlı

bulunmuştur. Ciddi kemik iliği depresyonu, karaciğer fonksiyon bozukluğu, akut

infeksiyonlar, gastrointestinal ülserler, böbrek yetmezliği gibi yan etkiler görülebilir.115

Siklofosfamid: T ve B lenfositleri üzerine etkili olan güçlü immünsüpresif bir

ajan olan siklofosfamid BH’da özellikle göz tutulumu, büyük damar tutulumu ve

nörolojik tutulumda kullanılmaktadır. 2-3 mg/kg/gün dozunda özellikle



kortikosteroidlere dirençli ve levamizole yanıt vermeyen hastalarda endikedir.

Artiküler, kutanöz ve genital belirtilerde de iyi cevap verirler. Ayda bir kez, intravenöz

pulse siklofosfamid (1000 mg) şiddetli posterior üveit ve nörolojik tutulumlu hastalarda

etkilidir. Düşük doz pulse siklofosfamidin (500 mg/m2) oftalmolojik lezyonlarda etkili

olduğu gösterilmiştir. En bilinen yan etkisi olan steril hemorajik sistit oluşumuna dikkat

edilmelidir. Dizüri veya hematüri gözlendiğinde ara verilmelidir.114,126

İnterferon: Antiviral, antimikrobiyal, antitümoral ve immünmodülatör etkileri

olan interferon BH’da mukokutanöz, oküler ve artiküler tutulumda etkili bulunmuştur.

Haftada 3 kez 3-12 MÜ arasında değişen dozlarda ve farklı sürelerde kullanılmaktadır.

İnterferon tedavisinde görülen başlıca yan etkiler ise grip benzeri semptomlar, diare,

karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, lökopeni, lenfositopeni, trombositopeni,

injeksiyon yerinde ülserasyon, alopesi ve epileptik ataklardır.127-129

Tümör nekroze edici faktör (TNF)–α antagonistleri: BH’daki inflamasyonda

TNF’yi içeren T helper tip 1 lenfositlerden kaynaklanan sitokinlerin aracılık ettiği

düşünülmektedir. Özellikle hastalığın aktif döneminde dolaşan TNF ve soluble TNF

reseptörleri periferal kan ve özellikle üveitli hastaların aköz humorlarında artmıştır.

TNF’nin merkezi patojenik rolü nedeniyle TNF etkisini antagonize eden ilaçlardan

infliksimab ve etanersept son yıllarda giderek artan sıklıkta tedavide

kullanılmaktadır.130

İnfliksimab (chimeric monoklonal TNF-α antikoru) genellikle dirençli orogenital

ülser, Behçet ileokolitis ve serebral vaskülit tedavisinde etkilidir. Etanersept (dimeric

soluble p75 TNF reseptörü)’in ise oral ülser, PPL ve artrit ataklarının sayısını azalttığı

gösterilmiştir.131

TNF-α antagonistleri aslında genel olarak hastalığın hemen hemen tüm

semptomlarını hızlı bir şekilde baskılamaktadır. Ayrıca aynı anda kullanılan

immünsüpresiflerin dozunun azaltılmasına da yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle bu

grup ilaçlar tedaviye dirençli olgularda yeni ve etkili bir seçenek olarak

değerlendirilmelidir. Bununla birlikte TNF-α antagonistlerinin uzun dönemdeki etkileri

henüz bilinmemektedir. Yine ideal doz, sıklık ve süre belirlenmemiştir. Bu ilaçlar

kullanıldığı sürece etkilidir, tedavi kesildiğinde yeni ataklar gözlenmektedir. Diğer



önemli bir sorun ise son derece pahalı olmasıdır. İnfeksiyon, otoimmün reaksiyonlar,

nörolojik, kardiyak ve gastrointestinal semptomlar önemli yan etkileridir.115

Diğer sistemik tedaviler: Çinko sülfat, azitromisin, eritromisin, FK 506

(Takrolimus) ve klorambusil de kullanılabilmektedir. 132-136

Cerrahi tedavi: Barsak perforasyonu, fistül oluşumu, inatçı kanamalarda ayrıca

arteriyel anevrizma ve büyük damar obstrüksiyonu gibi durumlarda gereksinim

duyulabilmektedir.137,138

2.9. İşitme sistemi

2.9.1. İşitme sistemi anatomisi

Kulak anatomik olarak 3 kısma ayrılarak incelenir (Şekil-2).

a) Dış kulak

b) Orta kulak

c) İç kulak

Dış kulak: 3 kısma ayrılarak incelenir.

Aurikula: Aurikula perikondrium ve deri ile örtülen ince elastik

kartilajdan oluşmuştur.

Dış kulak yolu: Aurikula ve timpanik membran arasında bulunan

kanaldır.

Timpanik membran: Kalınlığı 0,1 mm uzunluğu 10-11 mm genişliği 8-

9 mm dir. Kulak zarı sulkus timpanikusa oturur. Timpan zar pars tensa  ve pars

flaksida olarak ikiye ayrılır.

Orta kulak: Orta kulak östaki borusu ile nazofarenks ve dolayısıyla dış ortamla,

aditus antrum aracılığıyla mastoid hücrelerle bağlantılıdır. 3 bölümde incelenir.

Cavum timpani: Cavum timpani timpanik membran ile kemik labirent

arasındaki boşluktur.



Tuba eustachii: Cavum timpaninin ön duvarından başlayarak öne, aşağı

ve mediale doğru ilerleyip nasofarinkse açılan bir tüptür.

Mastoid hücreler ve Antrum: Temporal kemiğin, squamöz, petroz ve

mastoid parçaları içersinde havalı boşluklar bulunur. Bu boşluklardan mastoid

kemikte bulunan en büyüğüne antrum adı verilir.

İç kulak: İç kulak kemik ve zar labirent olmak üzere iki kısımda incelenir.

Kemik labirent: Vestibulum, kemik semisirküler kanallar, koklea,

aquaductus vestibuli ve aquaductus cochlea olmak üzere 5 kısımdan oluşur.

Zar labirent: Utriculus, sacculus, ductus semisircularis, ductus

endolymphaticus, ductus perilymphaticus, ductus cochlearis ve corti organı

olmak üzere 7 kısımdan oluşur.139

Şekil 2 : Kulağın Anatomik Kısımları



2.9.2. İşitme fizyolojisi

          Fonksiyonel bakımdan işitme organı iki bölümde incelenmektedir.

           1-İletim aygıtı: Dış ve orta kulak yapıları ve iç kulak sıvıları.

           2- Algı aygıtı: Korti organı, işitme siniri ve onun santral bağlantıları

          Aurikulanın topladığı ses enerjisinin kulağın çeşitli bölümlerinde değişikliğe

uğradıktan sonra aksiyon potansiyelleri halinde beyine gönderilip burada ses halinde

algılanmasına İŞİTME denir. İşitme sırasında kulakta üç fonksiyon yerine

getirilmektedir.

1-Orta kulakta ses titreşimleri iç kulak sıvılarına iletilmekte

           2-İç kulakta frekansların periferik analizi yapılmakta (basiller membranda)

           3-Mekanik enerji iç kulaktaki tüylü hücreler tarafından elektrik enerjisine

dönüştürülmektedir.

Sesin alınması ve işitmenin algılanması birkaç fazda gerçekleşmektedir.

1-Atmosferde oluşan sesin korti organına kadar iletilmesi mekanik bir olaydır ve

ses enerjisi ile sağlanır.

2-Korti organına ulaşan akustik enerji nöroepitelyal hücrelerde elektrik

potansiyelleri şekline dönüşür.

3- Bu oluşan elektrik potansiyelleri sinir lifleri tarafından daha üst merkezlere

iletilir.

4-Koklear çekirdeklerden temporal lobdaki işitme merkezine gelen uyarılar

birleştirilir ve analiz yapılır.

Orta kulak fizyolojisi: Sesin iletiminde orta kulak birinci fazda yer almaktadır.

Aurikula ve DKY’dan timpan zara gelen ses dalgaları kemikçik zincir ve oval pencere

yoluyla iç kulağa aktarılmaktadır. Ses dalgaları akustik direnci çok düşük olan

atmosferden akustik direnci  çok yüksek olan perilenfe geçinceye kadar yaklaşık 30

dB’lik bir  kayba uğrar. Ses dalgalarının ancak 1/1000’ i perilenfe geçebilir. Ancak orta

kulak ve kemikçikler kendilerine gelen akustik enerjiyi yaklaşık 30 dB artırarak

perilenfe aktarmaktadırlar.



Burada;

-Malleus ve inkus sesin iletimi sırasında bir manivela gibi hareket ederek sesi 1.3

oranında yükseltirler.

-Kulak zarı stapes tabanından 17 kat büyüktür. Böylece ses oval pencereye yüzey

farkından dolayı 17 kat yükselerek geçer.

-Kulak zarının her bölgesi  aynı oranda titreşmemektedir. Malleusun bulunduğu bölge

diğer  bölgelere  göre  daha  az  titreşir.  Bu  da  stapese  gelen  basıncı artırır.  Böylece  orta

kulak sesi 30 dB artırarak iç kulağa iletmekte ve oradaki  kaybı önlemektedir.

           Orta kulakta yerleşmiş pencerelerin ise işitmenin sağlanmasında iki görevleri

vardır.

1- Timpan zar titreştiğinde kemikçikler yoluyla oval pencere titreşirken hava

yoluyla da yuvarlak pencere titreşir. Bu şekilde oval ve yuvarlak pencerelere ulaşan ses

dalgaları arasında iletim hızının farklı olmasından dolayı  faz  farkı ortaya çıkar. Bu faz

farkı koklear potansiyelin optimal düzeyde olması için gereklidir.

2- Ses dalgalarının basiller membranı uyarabilmesi için perilenfin hareket

etmesi gereklidir. Eğer yuvarlak pencere olmasaydı perilenf esnek olmayan bir ortamda

sıkıştırılamayacak yani hareket ettirilemeyeceği için basiller membran

uyarılamayacaktı.

İç Kulak Fizyolojisi: Çeşitli işitme teorileri öne sürülmüştür. Bunlardan en çok

kabul göreni 1943 yılında Von Berkey tarafından ortaya atılan teoridir. Bu teoriye göre

stapes taban hareketi ile başlayarak perilenfe iletilen mekanik dalga basiller membranı

tabandan apekse doğru hareketlendirir. Bu dalganın özelliği ise amplitüdün giderek

artmasıdır ve titreşimlerin belirli bir bölgede maksimum amplitüde ulaştıktan sonra

sönmesidir. İletim dalgası basiller membran üzerinde stimulusun taşıdığı frekansa

tekabül eden bölgede maksimum amplitüde ulaşır ve bu bölgeyi hareket ettiren fibrilleri

uyarır. Kokleaya giren titreşimler perilenfte oval pencereden yuvarlak pencereye doğru

bir harekete neden olurlar. Bu titreşimler skala vestibulide ilerlerken perilenfin karşı

koyuculuğu ile her frekans için özel bir yerde olmak üzere membrana basillaris üzerine

yöneltilirler. Böylece koklea kanalı skala timpaniye doğru itilir. Bu sırada hava yoluyla

yuvarlak pencereye iletilen titreşimlerin oluşturduğu skala timpanideki hareket de bu

harekete karşı koyar. Böylece iki skala arasındaki dalgalanma hareketi korti organında



bir dalgalanmaya neden olur. Kokleadaki basiller membranın tabana yakın kısmı ince,

kısa, gergin ve tiz sesler için hassastır. Apekse yakın yeri ise kalın, uzun, gevşektir ve

pes sesler tarafından uyarılır. Basiller membranın hareketi sırasında üstündeki tüylü

hücreler tektorial membrana çarparak mekanik enerjiyi elektrokimyasal enerjiye

dönüştürürler. Bu da sinir impulsları ile işitme merkezine iletilir. Yüksek tonlar işitme

merkezinin derinlerinde, düşük tonlar ise yüzeylerinde sonlanırlar.140

2.9.3. İşitme testleri

Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının

değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin

belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda kullanılan birçok test

vardır ve herbiri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi

tarafından hastanın şikayetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre

belirlenir. Bu testlerden en sık kullanılanları şunlardır.

Safses Odiometrisi (Pure Tone Odiometri): En  sık  uygulanan  kulak  testidir.

Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses

şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık

aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona

basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur. Bu ölçümde hava yolu

ve kemik yolu işitme seviyesi belirlenir. Hava yolu ölçümleri kulak kepçesinden beyine

kadar olan işitme yolları hakkında bilgi verir. Kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi

verir. Hava yolu ve kemik yolu ölçümlerine bakarak işitme kaybının kulağın hangi

bölümünden kaynaklandığı hakkında da bilgi edinilir. Eğer sadece hava yolu

işitmelerinde kayıp varsa ‘iletim tipi işitme kaybı’, hava yolu ve kemik yolunda aynı

derecede işitme kaybı varsa ‘sensörinöral işitme kaybı’, hava yolunda daha fazla ama

ikisinde birden işitme kaybı varsa ‘mikst tip işitme kaybı’ denir. İletim tipi işitme kaybı

dış ve orta kulak hastalıklarında, sensörinöral tip işitme kaybı iç kulak hastalıklarında

olur. İşitme seviyesi desibel (dB) olarak ölçülür.



Buna göre:

 0-20dB   Normal

20-40dB  Hafif işitme kaybı

40-60dB  Orta işitme kaybı

60-80dB  İleri işitme kaybı

80-100dB Çok ileri işitme kaybı

100dB ve üstü Tam işitme kaybı

Timpanometri: Orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan testtir. Uygulanması

çok kolaydır, bebeklere dahi yapılabilir. Ölçümün yapılabilmesi için kulak zarının delik

olmaması gerekir. Dış kulak yoluna sokulan bir prob ile orta kulaktaki basınç ölçülür.

Sonuç olarak bir grafi ve basınç değeri elde edilir. Bu grafide normalde bir tepe noktası

vardır ve bu tepe noktasının 0 değerinde olması gerekir. Eğer tepe noktası var ancak 0

üzerinde değilse basınç düşüklüğü ve zarda hafif çökme var demektir. Eğer hiç tepe

noktası yok ise basınç çok fazla düşmüş ve zarda çok fazla çökme var demektir. Basınç

değeri olarak -50 ila +50 arası normal değer olarak kabul edilir. Orta kulak

iltihaplarında ve özellikle çocuklarda sık görülen geniz eti ya da allerjiye bağlı basınç

problemlerinde basınçta düşme görülür.

Konuşmayı Ayırdetme Oranı: Hastanın konuşmaları anlama yüzdesini

ölçmeye yarayan bir testtir. İşitme eşikleri belirlendikten sonra hastanın işitebileceği

şiddette bazı kelimeler okunur. Hastanın bu kelimelerin ne kadarını tekrar edebildiğine

göre ölçüm yapılır. Özellikle işitme cihazı verilecek hastalarda, kronik orta kulak

iltihabı için ameliyat olacak hastalarda, Meniere hastalığında, orta kulak

kireçlenmesinde (otoskleroz) önemli olabilmektedir.

Stapes Refleksi Ölçümleri: Stapes refleksi, sesli uyaran karşısında orta

kulaktaki stapes (üzengi) kemiğinin hareket etmesi ile oluşan bir reflekstir. Bu refleksin

oluşumunu işitme siniri ve yüz siniri sağlar. Bir kulağa ses verildiğinde iki kulakta

birden stapes hareket eder. Timpanometri adı verilen alet ile ölçüm yapılır. Hastanın

kulağına bir prob takılır. Ses verildiği zaman stapesin hareketi, orta kulak basıncındaki

değişiklikler sayesinde ölçülür. Normalde stapes refleksi alınır. Alınamadığı durumlar

bize bazı hastalıklar hakkında bilgi verir. Özellikle otoskleroz adı verilen ve orta kulakta



stapes kemikçiğinin kireçlenmesi hastalığında önemlidir. Bunu dışında yüz sinirinin

hastalıklarında, beyin sapı hastalıklarında da bilgiler verir.

Short Increment Sensitivity Index (SISI):Bu test iç kulak ile ilgili

hastalıklarda uygulanabilir. Normal kulak ses şiddetindeki çok küçük artışları

farketmez. Ancak iç kulak ile ilgili problemlerde bu artışlar farkedilir. Yani SISI testi ile

hastanın bu artışları farketmesi iç kulak hastalığını gösterebilir. Uygulaması kolay bir

testtir, ancak doktora fikir vermesine rağmen kesin tanı koydurucu bir test değildir.

Tone Decay: Belirli bir tonda verilen sese karşı kulağın adaptasyon göstermesi

prensibine dayanır. Hastaya ses verildiği zaman bir süre sonra bunu duymaz hale gelir.

Belirli bir süre duyması için ses şiddetini çok arttırmak gerekebilir. İşitme siniri ile ilgili

hastalıklarda belirli tonda verilen sese adaptasyon çok çabuk gelişir. Yine fikir

vermesine rağmen kesin tanı koydurucu bir test değildir.

Otoakustik Emisyon (OAE): İç kulak pasif bir organ değildir ve kendisi de ses

üretir. Bu sesin dış kulak yolundan kaydedilmesi tekniğine Otoakustik Emisyon denir.

Bu teknik işitme ile ilgili problemlerin tesbitinde son yıllarda giderek daha yaygın

kullanılmaktadır. Özellikle yenidoğan ve bebeklerin işitme taramalarında artık en fazla

OAE kullanılmaktadır. Portatif OAE cihazları ile bebeklerdeki işitme taramaları

kolaylıkla yapılmaktadır. Kullanım alanları ve tekniği giderek gelişmektedir.

Beyinsapı Cevaplı Odiometri (BERA): Bu teknik BERA ya da ABR olarak

kısaltılmaktadır. Sesli uyarana karşı iç kulak ve beyin sapının verdiği yanıtları

değerlendirir. Bu yanıtlar elektriksel bazı dalgalar olarak ölçülür. Oluşan dalgaların

yorumlanmasıyla işitme seviyesi, iç kulak ve beyin sapı hastalıkları hakkında bilgi

sahibi olunur. Bu tetkik çok faydalı bilgiler vermesine rağmen yorumlanması tecrübe

gerektirir. İşitme odyometride verilen sonuçlar gibi değerlendirilir.139



3. MATERYAL VE METOD

Bu çalışmaya Kasım 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran veya kliniğine yatan, Uluslararası Çalışma

Grubunun BH tanı kriterlerine göre ilk kez tanı alan veya kontrolleri devam eden 30

behçet hastası alındı.

Hastaların yaşları 13-44 arasında olup, ortalamaları 28.4 ± 7.9 yıldı. Çalışmaya

alınan BH’nın 20 (20/30) ‘i kadın, 10 (10/30)’u erkekti. Kontrol grubu olarak ise hasta

yakınları veya hastane personeli olan hiçbir yakınması olmayan sağlıklı ve gönüllü 30

kişi alındı. Kontrol grubunun yaşları 15-53 arasında olup, ortalamaları 26.2 ± 9.2 yıldı.

Kontrol grubunun 18 (18/30)’i kadın, 12 (12/30)’si ise erkekti.

Hastalardan odyovestibüler hastalıklar, kulak enfeksiyonu, akustik veya barotravma

ve ototoksik ilaç kullanımı, yüksek tansiyon ve endokrin hastalıklar ile ilgili ayrıntılı

anamnez alınarak tam bir fizik muayene yapıldı. Hastalar özellikle işitme yönünden

sorgulandı. Hastaların işitme ile ilgili şikayetlerinin olup olmamasına bakılmaksızın

çalışmaya dahil edildi. Her hastaya ve kontrol grubuna standart bir form hazırlanarak

(Ek 1) bilgi ve bulguları kaydedildi. Hastalarımızda BH dışında belirgin bir hastalık

mevcut değildi.

Hastalar ve kontrol grubundaki kişilere çalışmanın amacı ve içeriği anlatıldı.

Çalışmaya dahil olmak için bilgilendirilmiş olur formu imzalatılarak onayları alındı.

Daha sonra hastalar tam bir kulak burun boğaz muayenesinden geçirildi. Çalışmaya

sensorinöral işitme kaybına yol açabilecek odyovestibüler hastalıklar, kulak

enfeksiyonu, akustik veya barotravma, ototoksik ilaç kullanımı, yüksek tansiyon ve

endokrin hastalığı olan hastalar dahil edilmedi.

Çalışmaya uygun olarak değerlendirilen hastalar ve kontrol grubuna önce standart

sessiz odada 250-8000 Hz arasında havayolu, 500-4000 Hz arasında kemik yolu olmak

üzere saf ses odyometrisi (MAICO MA 52 marka) yapıldı. Saf ses odyogramda 0 ile 20

dB arası işitme normal olarak kabul edildi.

Odiometri yapılan hastalara ve kontrol grubuna daha sonra beyinsapı cevaplı

odiometri (BERA ya da ABR) yapılıp sonuçları kaydedildi. Daha objektif bir test olan



BERA (MEDDEC SINERGY 2000 marka) 500-8000 Hz arasındaki frekanslarda

yapıldı. Aynı şekilde 0-20 dB arası işitme normal olarak değerlendirildi.

Kaydedilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi için SPSS 16.0 for Windows

istatistik paket programı kullanılarak işitme kaybı tipleri, şiddeti ve sıklığı Student’s T

testi,  Chi-Square  test  ve  Mann-Whitney  U  test  ile  analiz  edildi.  Sonuçlar  ±SD  olarak

gösterildi. Anlamlılık için p<0.05 olması kriter kabul edildi.



4. BULGULAR

Çalışmamız, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran

veya kliniğimizde yatan Kasım 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında başvuran 20’si kadın

10’u erkek toplam 30 hasta üzerinde yapıldı. Hastalarımızın yaşları 13-44 yıl arasında

değişmekte olup, yaş ortalamaları 28.4 ± 7.9 idi. Kontrol grubunun yaşları 15-53 yıl

arasında olup, ortalaması 26.2 ± 9.3 idi. Hastalarımızın hastalık süresi 3 ay ile 15 yıl

arasında değişiyordu. Hastalık sürelerinin ortalaması ise 4.08 ± 3.7 yıl idi. Çalışmaya

alınan Behçet hastaları ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından fark

saptanmadı (p=0.331). Çalışma ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet dağılımları Tablo-

3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: Çalışma ve Kontrol Grubunun Yaş ve Cinsiyet Dağılımları

Behçet hastaları                            Kontrol grubu

Sayı 30                                                   30

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 20/10                                              18/12

Yaş ortalaması (SD) 28.4±7.9                                        26.2±9.3

Yaş aralığı 13-44                                              15-53

Hasta ve kontrol grubundaki hastalardan hiçbirinde odyovestibüler hastalık,

kulak enfeksiyonu, akustik veya barotravma, yüksek tansiyon ve endokrin hastalıklar ile

ototoksik ilaç kullanım öyküsü mevcut değildi.

Çalışmaya alınan hastalarda hastalığın başlangıç yaşı 12.6 ile 40.0 arasında

değişmekte olup ortalaması 24.4 ± 6.4 yıl olarak tespit edildi. Erkek ve bayan hastaların

hastalık başlangıç yaş ortalamaları sırasıyla 26.9 ± 7.6, 23.1 ± 5.4 olup cinsiyet

açısından ortalama başlangıç yaşları arasında fark saptanmadı (p=0.134).

Olgulardan birinde major, diğerlerinde ise minör oral aftlar saptandı. Ayrıca

hastaların 21’de (%70) genital ülser tespit edildi. Genital ülserler sıklıkla erkeklerde

skrotum ve penis, bayanlarda labiumlar ve vajende yerleşmekteydi.



Yedi hastamızda (%23.3) göz patolojisi saptandı. Bunlardan sadece bir olguda

aktif diğerlerinde geçirilmiş üveit tespit edildi. Bu hastaların beşinde sol, iki hastamızda

ise sağ göz tutulumu olup, sağ göz tutulumu olan hastalarımızdan birinde aktif ön üveit

diğerinde geçirilmiş arka üveit mevcuttu. Sol göz tutulumu olan hastaların hepsinde

önceden geçirilmiş üveit olup beş hastanın üçünde ön, ikisinde arka üveit şeklindeydi.

10 olguda (%33.3) eklem tutulumu vardı. Bu hastaların beşinde (%16.6) sadece

diz, ikisinde (%6.6) diz ve el bilekleri, birinde (%3.3) diz ve dirsek olmak üzere toplam

sekizinde (%26.6) diz ayrıca birinde (%3.3) sadece el bilekleri ve diğer bir (%3.3)

hastada ise el ve ayak bileklerinde artralji şikayeti mevcuttu. El ve ayak bileği şikayeti

olan bu hastanın sağ ayak bileğinde aktif artrit tespit edildi.

Hastaların toplam 25’inde (%83.3) deri lezyonları tespit edildi. Bunların 23’ünde

(%76.6) PPL, pseudofolikülit ve akne benzeri lezyonlar gözlemlenirken iki olguda

(%6.6) alt ekstremitelerde EN benzeri lezyonlar saptandı.

Yapılan paterji testi hastaların 11’de (%36.6) pozitif olarak değerlendirildi.

Paterji testi pozitif olan hastaların beşi (%16.6) erkek, altısı (%20) kadın hastaydı.

Ayrıca erkek hastalarımızdan birinde (%3.3) beyin sapı tutulumu (nöro-Behçet)

mevcuttu. Bu hastanın manyetik rezonans incelemesinde mezensefalon ve ponsta T2

ağırlıklı kesitlerde hiperintens görünümlü lezyonlar saptandı. Ayrıca yine başka bir

(%3.3) erkek hastamızda alt ekstremitelerde tromboflebit tespit edildi.

Diğer sistemik tutulumlar olan vasküler, kardiyak, GİS, GÜS tutulumu

hastalarımızın hiçbirinde yoktu. Dört (%13.3) hastamızda ise birinci derece yakınlarında

olmak üzere ailede Behçet hastalığı öyküsü mevcuttu.

Hastalarımızın 12’si (%40) subjektif işitme kaybından şikayetçi olup bunlardan

üçü (%10) sağ kulakta, biri (%3.3) sol kulakta olmak üzere diğer sekizi (%26.7) ise her

iki kulakta işitme kaybı olduğundan yakınmaktaydı. Hastalarımızın hiçbiri ani işitme

kaybı, tinnitus, vertigo, kulakta dolgunluk hissi gibi diğer odyolojik yakınmalar tarif

etmiyordu. İşitme ile ilgili şikayeti olup olmamasına bakılmaksızın hastalara yapılan



odyometri ve BERA testleri sonucu özellikle BERA testinde hastaların 18’inde (%60)

değişik şiddet ve tiplerde işitme kaybı tespit edildi.

Hasta grubundaki olguların klinik bulguları Tablo-4’de gösterilmiştir.

Tablo 4: Hasta Grubundaki Olguların Klinik Bulguları

                           Hasta sayısı                                                   %

Oral ülser 30                                                              100

Genital ülser 21                                                                70

Deri lezyonları* 25                                                              83.3

İşitme kaybı   18                                                                60

Paterji testi 11                                                               36.6

Artrit (Artralji) 10                                                               33.3

Göz tutulumu 7                                                                23.3

Nörolojik tutulum 1                                                                 3.3

Tromboflebit 1                                                                 3.3

* PPL, pseudofolikülit ve akne benzeri lezyonlar

İşitme kaybı olan 18 hastanın 15’inde (%83.3) sensorinöral tipte bilateral, bir

hastada (%5.5) sadece sol kulakta sensorinöral tipte, bir hastada (%5.5) sadece sağ

kulakta sensorinöral tipte, bir hastada (%5.5) ise sol kulakta sensörinöral, sağ kulakta

mikst tipte işitme kaybı tespit edildi. Hastalarımızın hiçbirinde yanlızca iletim tipinde

işitme kaybı gözlenmedi. İşitme kaybı saptanan 18 olgunun 13’ünde (%72.2) hafif (20-

40 dB), üçünde (%16.7) orta (40-60 dB), ikisinde (%11.1) ise ileri düzeyde (60-80 dB)

işitme kaybı vardı. Hastalarımızın hiçbirinde çok ileri veya tam işitme kaybı

saptanmadı.



Kontrol grubundaki kişilerin işitme ile ilgili herhangi bir yakınması yoktu. Bu

gruptakilere yapılan odyometri ve BERA testleri sonucu hastaların 8’de (%26.7) hafif

derecede işitme kaybı gözlendi. Bu hastaların hepsinde işitme kaybı sensörinöral

tipteydi. Bu gruptaki hastaların hiçbirinde mikst ve iletim tipinde işitme kaybı tespit

edilmedi.

Hasta  ve  kontrol  grubunda  tespit  edilen  işitme  kaybı tipleri  Tablo-5’de

gösterilmiştir.

Tablo-5: Hasta ve Kontrol Grubu İşitme Kaybı Tipleri

Hasta grup                      Kontrol grubu

                                                           (n=18)                                 (n=8)

Sensorinöral tip bilateral               15 (%83.3)                            8 (%100)

Sensorinöral tip unilateral              2 (%11.1)                                —

Mikst tip                                            1 (%5.6)                                 —

İletim tipi                                             —                                         —

Hasta grubunda yapılan saf ses ton odyometride ortalama işitme düzeyleri sağ

kulak hava yolunda 18.35 dB ± 12.4, sağ kulak kemik yolunda 3.63 dB ± 6.04, sol kulak

hava yolunda 17.85 dB ± 1.02, sol kulak kemik yolunda ise 6.38 dB ± 1.43 olarak

değerlendirildi. Kontrol grubuna yapılan odyometride ise sağ kulak hava yolunda 20.95

dB ± 8.55, sağ kulak kemik yolunda 5.86 dB ± 5.18, sol kulak hava yolunda 19.95 dB ±

9.1, sol kulak kemik yolunda 5.25 dB ± 5.12 şeklindeydi. Hasta grubunda yapılan

BERA testinde ise ortalama işitme düzeyleri sağ kulakta 33.16 dB ± 1.49, sol kulakta

31.66 dB ± 1.16 iken kontrol grubunda sağ kulak için 23.50 dB ± 6.17, sol kulak içinse

23.16 dB ± 6.62 olarak hesaplandı.



Hasta ve kontrol grubunda tespit edilen ortalama işitme düzeyleri Tablo-6’da

gösterilmiştir.

Tablo-6: Hasta ve Kontrol Grubunda Tespit Edilen Ortalama İşitme Düzeyleri

                                                         Hasta grup                    Kontrol grubu       Test

                                                             (n=30)                               (n=30)                (p)*

Odyometri (Sağ kulak hava)             18.35±12.4                      20.95±8.55              0.350

Odyometri (Sağ kulak kemik)             3.63±6.04                        5.86±5.18             0.130

Odyometri (Sol kulak hava)              17.85±1.02                      19.95±9.10              0.404

Odyometri (Sol kulak kemik)              6.38±1.43                       5.25±5.12              0.685

BERA (Sağ kulak)                             33.16±1.49                      23.50±6.17             0.002

BERA (Sol kulak)                              31.66±1.16                      23.16±6.62             0.001

*p1=sağ kulak hava yolu, p2=sağ kulak kemik yolu, p3=sol kulak hava yolu, p4=sol

kulak kemik yolu, p5=sağ kulak, p6=sol kulak

Behçet hastalarının ve kontrol grubunun saf ses ton odyometrilerinde ortalama

işitme düzeyleri karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p1=0.350,

p2=0.130, p3=0.404, p4=0.685, p>0.05). Ancak hasta ve kontrol grubunun daha objektif

bir test olan BERA testi ortalama işitme düzeyleri karşılaştırılmasında ise Behçet

hastalarında işitme kaybı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde

fazlaydı (p5=0.002, p6=0.001, p<0.05).

Hasta grubunda cinsiyete göre işitme düzeyleri ortalamaları arasında istatiksel

olarak fark yoktu (p>0.05).

İşitme kaybı olan ve olmayan hastalarda ortalama yaş, hastalık süresi ve

hastalığın başlangıç yaşları Tablo-7’de gösterilmiştir.



Tablo-7: İşitme Kaybı Olan ve Olmayan Hastalarda Ortalama Yaş, Hastalık Süresi ve Hastalığın

Başlangıç Yaşları

                   Yaş                  Hastalık süresi      Başlangıç yaşı

İşitme kaybı olan olgular 28.38                       4.17                      26.90

İşitme kaybı olmayan olgular 28.41                       3.94                      23.15

Test (p) 0.966                       0.794 0.899

İşitme kaybı olan ve olmayan Behçet hastaları yaş, hastalığın başlangıç yaşı ve

hastalık süresi yönüyle karşılaştırıldığında ise her iki grup arasında yaş, hastalığın

başlangıç yaşı ve hastalık süresi açısından birbirleriyle benzerlik gösteriyordu (p>0.05,

pyaş=0.996, pbaş.yaşı=0.899,  ph.süre=0.749). İşitme kaybı olan hastalarda hastalık süresi 5

yıldan az ve çok olan iki grup arasında fark yoktu (x2=0.455, df=1, p=0.500, p>0.05).



5. TARTIŞMA

BH; ilk olarak 1937 yılında Prof.Dr.Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış,

etiyolojisi bilinmeyen, sistemik tekrarlayıcı inflamatuar bir hastalıktır.1 Kronik oral aft,

rekürren genital ülser ve hipopiyonlu üveit hastalığın karakteristik klinik bulguları

olmasına rağmen hastalığın deri ve eklemler başta olmak üzere kardiyovasküler,

pulmoner, gastrointestinal, santral sinir sistemi, işitme ve denge sistemi gibi diğer

sistem tutulumlarıda rapor edilmiştir.2,3

BH’nın etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel,

bakteriyel, viral ve immünolojik faktörlerin etkili olabileceği üzerinde durulmaktadır.89

Yapılan çalışmalar farklılık göstersede BH genellikle her iki cinsiyette eşit

oranda görülmektedir.6,30 Bizim çalışma grubumuzdaki 30 BH’nın 20’si kadın 10’u

erkekti. Bizim çalışma grubumuzda kadınlarda iki kat fazla görülmesinin bölgesel bir

özellik veya tesadüfi olabileceği düşünüldü.

BH; genellikle 2-4. dekatlar arası görülmeye başlarken erken ve ileri yaşlarda

başlaması ve görülmesi yaygın değildir.31 Çalışma grubumuzda 30 BH’nın ortalama

başlangıç yaşı 24.4 ± 6.4 yıldı. Bayan ve erkeklerin ortalama başlangıç yaşları arasında

fark yoktu ( sırasıyla 26.9 ± 7.6, 23.1 ± 5.4) (p=0.134).

BH; kronik oral aft, rekürren genital ülser ve üveit klinik triadı ile bilinen "üçlü

sendrom" olarak tanımlanmasına rağmen günümüzde oküler, mukokutanöz, nörolojik,

kardiyovasküler, pulmoner, renal, gastrointestinal ve diğer bulguların değişik

kombinasyonlarını içeren multisistemik bir hastalık olduğu düşünülmektedir.2,141

BH’daki major patofizyolojik değişiklikler nötrofil fonksiyonlarının artışı,

vaskülit nedeniyle oluşan endotel hasarı ve otoimmun yanıttır. Histopatolojik ve

immunohistokimyasal çalışmalar ile nötrofil, B-lenfosit ve T-lenfositlerin perivasküler

infiltrasyonu sonucu vaskülitin tipik bulgularının görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu

hücrelerden salınan TNF-α, IL-1 ve IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin ise endotel

hasarı ve disfonksiyonuna neden olabilmektedir.1,3 Perivasküler infiltrasyon ile

karakterize kronik, generalize vaskülit ise birçok organı içerebilen organ spesifik



semptomlara neden olabilir.2 Altta yatan temel patoloji olan bu vaskülit vücutta iç kulak

dahil olmak üzere bütün sistemleri etkileyebilmektedir7. Dolayısıyla iç kulak tutulumu

olabildiğinden BH’da progresif sensorinöral işitme kaybı meydana gelebilir.142

Sensorinöral işitme kaybının genellikle kohlea ve az oranda vestibüler sistemin

tutulması ile ortaya çıktığı bilinmektedir.143 İşitme kaybının patogenezi kesin olarak

bilinmemekle birlikte tip II kollajene ya da iç kulak yapılarına otoantikor yapışması,

oluşan immun kompleks ile kohleadaki damarlarda vaskülit gelişmesi ve iç kulaktaki

membranöz yapılara T hücre aracılı immun yanıt gibi bazı mekanizmalardan

şüphelenilmektedir.5,143 Ayrıca beyin sapındaki lezyonlar vestibüler traktı etkileyerek

santral vestibüler hasara bağlı işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle nöro-Behçetli

hastalarda özellikle beyin sapı tutulumunun olduğu durumlarda işitme kaybı hastalığın

semptomlarından biri olabilir.12,143 Bizim çalışma grubumuzdan beyin sapı tutulumu

olan nöro-Behçetli bir olgumuzda (Hasta No: 6) sol kulakta daha fazla olmak üzere

bilateral işitmede azalma şikayeti mevcuttu. Ve hastada sensorinöral tipte bilateral 40

dB işitme kaybı gözlendi.

İşitme kaybı genellikle sık ve tahmin edilen daha fazla görülür. Bu yüksek

insidans nöro-Behçet’li hastalarda da çoğunlukla görülen küçük venöz damar hastalık

olmasına bağlanabilir.1 Alajouanine ve arkadaşları144 tarafından 1961’de ilk kez

meningoensefaliti olan Behçet’li bir olguda işitme kaybı ve nistagmus

tanımlanmasından bu yana birçok araştırmacı bunu takiben odyovestibüler sistem

tutulumunu rapor etmişlerdir. Çalışmaların birkaçına göre BH’da işitme kaybı vakaların

%12 ila %80 arasında bildirilmiştir.1-8,10-15,143,145-147 Bizde kendi yöremizdeki hastalarda

yaptığımız çalışmada, 30 BH’nın 18’de değişik şiddet ve tiplerde olmak üzere %60

oranında işitme kaybı tespit ettik.

Tespit etmiş olduğumuz bu oran daha önceden Türkiye’de yapılmış olan 12

çalışmanın3-5,7,8,13,14,143,145-147 11’den yüksek bulunmuştur. Diğer bir çalışmada1 ise pure

tone odyometride (0.25-8.0 kHz) toplam 40 kulağın (20 BH) %25’de, yüksek frekans

odyometride (9.0-16.0 kHz) ise toplam 40 kulağın (20 BH) %60’da işitme kaybı tespit

edilmiştir. Bu çalışmadaki sonuç bizim sonucumuzla benzerlik göstermektedir. Diğer

ülkelerden yapılan 4 çalışmadan2,6,15,148 yüksek bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonucu



tespit ettiğimiz oran Mahdi ve arkadaşları10 ile Gemignani ve arkadaşlarının12 yaptıkları

çalışmalar ile hemen hemen benzerdir ( sırasıyla %59.26 ve %60). Aksine Elidan ve

arkadaşlarının11 yaptığı çalışmada 35 hastanın 28’de olmak üzere %80 ile bizim ve

literatürdeki diğer çalışmalardan yüksek bulunmuştur. Tespit edilen bu değişik oranlar

çalışma yapılan hasta sayılarının ve hastalık sürelerinin değişken olmasına ve genetik

farklılıklara bağlı olabilir.

Sensorinöral işitme kaybının çoğunlukla yüksek veya düşük frekanslarda

bilateral olarak görüldüğü bildirilmiştir.6,147,149 Bununla birlikte yapılan bazı

çalışmalarda da unilateral tutulumun daha fazla olduğu rapor edilmiştir.5,13,14,142,143,145

Muluk ve arkadaşları1 saf ton odyometride sensorinöral işitme kaybı saptadıkları

10 kulaktan dördünde bilateral ikisinde ise unilateral tutulum olduğunu bunun yanı sıra

yüksek frekanslı odyometride sensorinöral işitme kaybı saptadıkları 24 kulaktan 11’inde

bilatral ikisinde unilateral tutulum bulunduğunu gözlemlemişlerdir.

Ak ve arkadaşları3 ise sensorinöral işitme kaybı tespit ettikleri 35 hastanın

17’sinde unilateral, 18’inde bilateral tutulum görüldüğünü bildirmişlerdir.

Görür ve arkadaşlarının4 çalışmasında sensorinöral işitme kaybı görülen yedi

hastanın beşinde bilateral, ikisinde unilateral tutulum tespit etmişlerdir.

Evereklioğlu ve arkadaşları8 ise sensorinöral işitme kaybı olan altı hastanın

birinde sağ kulakta tam, birinde sol kulakta tam, ikisinde bilateral orta seviyede, birinde

bilateral hafif, diğer bir hastada ise bilateral ileri düzeyde işitme kaybı görüldüğünü

rapor etmişlerdir.

Mahdi ve arkadaşları10 bilateral sensorinöral işitme kaybı oranının kendi

serilerinde %75 olduğunu bildirmişlerdir.

Elidan ve arkadaşları11 28 hastanın 20’sinde bilateral, sekizinde unilateral,

Gemignani ve arkadaşları12 ise 12 hastanın dördünde unilateral sekizinde bilateral,

Dagli ve arkadaşları146 sekiz hastanın beşinde bilateral üçünde ise unilateral

sensorinöral işitme kaybı olduğunu gözlemlemişlerdir. Bizim çalışmamızda da bu

çalışmalara1,3,4,8,10-12,145 benzer sonuçlar bulunmuş ve işitme kaybı olan 18 hastanın



15’inde (%83.3) sensorinöral tip bilateral, bir hastada (%5.5) sadece sol kulakta

sensorinöral tip, bir hastada (%5.5) sadece sağ kulakta sensorinöral tip, bir hastada

(%5.5) ise sol kulakta sensörinöral sağ kulakta mikst tip işitme kaybı tespit edilmiştir.

Hastalarımızın hiçbirinde yanlızca iletim tipinde işitme kaybı gözlenmedi. 18 hastanın

işitme kaybı düzeyleri 13’ünde (%72.2) hafif (20-40 dB), üç hastada (%16.7) orta (40-

60 dB), iki hastada (%11.1) ise ileri düzeyde (60-80 dB) idi. Hastalarımızın hiçbirinde

çok ileri seviyede veya tam işitme kaybı yoktu. Sonuçlarımız BH’nda görülen işitme

kaybının sıklıkla hafif düzeyde ve genellikle bilateral olduğunu desteklemektedir.

Bu çalışmaların aksine Yarıktaş ve arkadaşları5 dokuz hastanın altısında tek

taraflı, üçünde çift taraflı, Gül ve arkadaşları143 16 hastanın 12’sinde unilateral dördünde

bilateral, Soylu ve arkadaşları13 ile Kulahli ve arkadaşları14 ise 20 hastanın 13’ünde

unilateral yedisinde bilateral işitme kaybı olduğunu bildirmişlerdir.

Smıth142 ise 1994 yılında yayımlanan olgu sunumunda 30 yaşındaki kadın

Behçet’li bir olguda sağ kulakta 40 dB sensorinöral işitme kaybı olduğunu rapor

etmiştir.

BH’da görülen işitme kaybını Mahdi ve arkadaşları10 ile Brama ve Fainaru15 en

sık üçüncü semptom, Gemignani ve arkadaşları12 en sık beşinci semptom olarak tespit

ederken, bizim çalışmamızda olduğu gibi (Tablo-4) Elidan ve arkadaşları11 en sık

dördüncü semptom olarak bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra ülkemizden Evereklioğlu ve

arkadaşları8 ise en sık görülen yedinci semptom olarak tespit etmişlerdir.

Ak ve arkadaşları3 ile Soylu ve arkadaşlarının13 yaptıkları çalışmalarında işitme

kaybı ve diğer sistem tutulumları arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Benzer

şekilde bizde hasta grubunda işitme kaybı ile diğer sistem tutulumları arasında ilgi

bulamadık. Ancak Görür ve arkadaşlarının4 yaptıkları çalışmada ise hastalarının birinde

hafif derecede işitme kaybı ile birlikte polinöropati gözlemlenmiştir. Ayrıca Bayazıt ve

arkadaşları7 nörootolojik ve oftalmolojik korelasyonu tespit etmek amacıyla yaptıkları

çalışmada bu iki tutulum arasında ilişki bulamamışlar ve bunların muhtemelen farklı

mekanizmalar ile oluştuğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamız da dahil olmak üzere

yapılan çalışmalar odyolojik tutulumun diğer sistem tutulumlarından bağımsız olarak

meydana geldiğini desteklemektedir.



Mahdi ve arkadaşları10 yaptıkları çalışmada pozitif paterjisi olan hastalarda

(%33.3), paterjisi negatif olanlara (%75.0) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha

düşük oranda işitme kaybı tespit etmişlerdir (p=0.036). Ayrıca bu sonuca göre paterji

testinin işitme kaybı muhtemel olan hastalar için bir işaret olabileceğini

vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra Görür ve arkadaşlarının4 yaptığı çalışmada ise işitme

kaybı olan yedi hastanın üçünde (%43) ve vestibüler tutulumu olan bir hastada (%25)

paterji pozitif bulunmuştur. Çalışma grubumuzdaki paterjisi pozitif olan 11 hastanın

beşinde (%45.45), paterjisi negatif olan 19 hastanın ise 13’de (%68.42) işitme kaybı

olduğunu gözlemledik. Aradaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı

(x2=1.531, df=1, p=0.216, p>0.05). Dolayısıyla Mahdi ve arkadaşlarının10 aksine bizim

sonuçlarımız paterji testi ile işitme kaybı arasında bir ilişki olmadığını desteklemektedir.

İşitme kaybı olan Behçet hastalarında ayrıca vertigo ve tinnitus yakınmalarının

da olduğu bildirilmiştir.2,11,148,149 Ayrıca ani iştme kaybının da görülebileceği ve bunun

odyolojik tutulumun ilk belirtisi olabileceği rapor edilmiştir.12

Choung ve arkadaşlarının2 17 Behçet hastası ve 17 kontrol grubu ile yaptıkları

çalışmalarında hastaların yedisinde (%41.2) işitmede azalma, tinnitus, kulakta

dolgunluk hissi gibi odyolojik şikayetler, 14’ünde (%82.4) baş dönmesi ve bir hastada

ise bilateral ani işitme kaybı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun aksine ülkemizden Gül ve

arkadaşları143 tarafından yapılan çalışmada ise 40 hastanın hiçbirinde işitmede azalma

tanımlanmazken sadece nöro-Behçetli iki hastada vertigo ve tinnitus olduğu

bildirilmiştir. Ülkemizden yapılan diğer bir çalışmada147 hastaların %23’ünde işitme

azlığı, %40’ında tinnitus ve %2.5 olguda ise vertigo yakınmaları olduğu gözlenmiştir.

Soylu ve arkadaşlarının13 yaptıkları çalışmada ise 72 hastanın 52’sinde (%72)

subjektif duyma kaybının olmadığını ve odyogramların normal, 15 hastanın (%21)

subjektif duyma kaybının olmadığını ama anormal odyogramlara sahip olduklarını ve

yalnızca beş hastanın (%7) hem duyma kaybı şikayeti hem de odyogramlarda sorun

olduğu gösterilmiştir. Pollak ve arkadaşları6 ise 26 BH ile yaptıkları çalışmada 16

hastada (%61.5) odyolojik semptom olduğunu bildirmişlerdir.



Gemignani ve arkadaşları12 çalışmasında ise 20 hastanın 16’da odyovestibüler

şikayetlerinin olduğunu, bunlardan sekizinin (%50) işitme azalmasından yakındıklarını

tespit etmişlerdir.

Bizim çalışma grubumuzdaki 30 BH’nın 12’si (%40) subjektif işitme

azalmasından yakınmaktaydı. Bunlarda sekizinde (%26.7) bilateral, üçü (%10) sadece

sağ kulakta, bir hastada (%3.3) ise sadece sol kulakta şikayeti vardı. Ancak hastalarda

tinnitus, kulakta dolgunluk hissi, baş dönmesi ve ani iştme kaybı gibi diğer şikayetler

yoktu. Kontrol grubumuzda ise hiçbir hastada bu semptomlar mevcut değildi. Odyolojik

şikayeti olan bu 12 hastanın 11’de (%36.6) işitme kaybı tespit edilirken, bir hastada

(%3.3) ise şikayeti olmasına rağmen işitme kaybı tespit edilemedi. Bunun yanı sıra

işitme ile ilgili herhangi bir yakınması olmayan yedi hastada da (%23.3) ise işitme

kaybı tespit edildi. Dolayısıyla sonuçlarımız literatüre uygunluk göstermekte ve Behçet

hastalarının işitme yönüyle sorgulanması ve şikayeti olsun ya da olmasın hastaların

uygun odyolojik testlerle değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Yapılan çalışmalarda odyovestibüler tutulum ile hastalık süresi veya hastaların

yaşları arasındaki korelasyon hakkında çelişkiler vardır. Muluk ve Birol1’un yaptıkları

çalışmada yaşla birlikte duyma eşiğinin arttığını, TEOAEs (transient evoked otoacustic

emissions) ‘nin ise azaldığını bulmuşlardır. Brama ve Fainaru15 ise iç kulak

tutulumunun geç komplikasyon olarak ortaya çıktığını bildirmişlerdir.

Ak ve arkadaşları3 ise hastalık süresi ve duyma kaybı arasında korelasyon

bulamazken, duyma kaybı olan Behçet hastalarının ortalama yaşlarının duyma kaybı

olmayanlara göre istatistiksel olarak önemli ölçüde yüksek olduğunu saptamışlardır.

Görür ve arkadaşları4 tarafından yapılan çalışmada ise işitme kaybı olan

Behçet’li olguların tamamında hastalık sürelerinin beş yılın üzerinde olduğunu

gözlemlenirken, işitme kaybı olanların tamamında işitme kaybı olmayanlara göre

hastalık süresinin daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir.

Yarıktaş ve arkadaşları5 ile Evereklioğlu ve arkadaşları8,  Görür  ve

arkadaşlarının4 yaptığı çalışmanın aksine hastalık süresi ile işitme kaybı arasında



korelasyon bulamazken, yaşları ile işitme arasında istatistiksel olarak anlamlı artış

olduğunu bulmuşlardır.

Diğer çalışmaların aksine Pollak ve arkadaşları6, Mahdi ve arkadaşları10,

Gemignani ve arkadaşları12, Gül ve arkadaşları143, Erbek ve arkadaşları146 ise

odyovestibüler bulgularla hastalığın süresi ve yaşları arasında ilişki olmadığını

bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da bu çalışmaları destekler nitelikte sonuçlar

bulunmuştur. İşitme kaybı olan ve olmayan Behçet hastalarının yaş ve hastalık süreleri

açısından karşılaştırılmasında istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark

bulunamadı (p>0.05, pyaş=0.996, ph.süresi=0.749). Dolayısıyla sonuçlarımıza göre

BH’ında yaş ve hastalık süresinin işitme kaybı gelişiminde etkisi olmadığını ve bu

nedenle hastalık süresine ve yaşa bakılmaksızın hastaların işitme yönüyle

değerlendirilmesinin gerektiğini söyleyebiliriz.

Daha önceden yapılmış çalışmalarda BH’daki işitme kaybı farklı odyolojik

testler ile araştırılmıştır. Bunlar içersinde en sık kullanılan saf ses odyometrisi başta

olmak üzere transient evoked otoakustik emisyon (TEOAEs), yüksek frekanslı

odyometri, konuşma ve impedans odyometrisi, kontralateral uyarımlı stapedius refleks

aralığı, akustik refleks testleri, SISI, Metz iyileştirme testleri, timpanometri, OAE, tone

decay, BERA ve distortion product otoakustik emisyon (DPOAE) gibi odyolojik

testlerin yanı sıra vestibüler sistem için vestibüler fonksiyon testleri, kalorik cevap, Dix-

Halpike pozisyon testi, vestibüler evoked myogenic potential (VEMPs),

videonistagmogram kullanılmıştır.1-8,10-14,143,145,146 BH’ındaki işitme kaybının

değerlendirilmesi amacıyla yaptığımız çalışmamızda hastalarımıza ve kontrol grubuna

tam bir dermatolojik ve kulak burun boğaz muayenesini takiben önce standart sessiz

odada saf ses odyometrisi (250-8000 Hz), daha sonra BERA (500-8000 Hz) işitme

testlerini uyguladık. En sık kullanılan test olan saf ses odyometrisinin yanı sıra nöral

aktivitenin daha iyi saptanmasını kolaylaştıran BERA’nın da kullanılması bu testin

kullanıldığı diğer çalışmalarda6,8,10,11,12,14 olduğu gibi objektif sonuçlar vermesi

açısından önemlidir.

Çalışmamıza benzer şekilde saf ses odyometri kullanılarak yapılan çalışmaların1-

4,8,10,13,14,145,146 aksine hasta ve kontrol grubuna yapılan saf ses odyometride hasta ve



kontrol grubunun sonuçlarının istatistiksel olarak karşılaştırılmasında anlamlı fark

bulunamadı (p1=0.350, p2=0.130, p3=0.404, p4=0.685, p>0.05, p1=sağ kulak hava yolu,

p2=sağ kulak kemik yolu, p3=sol kulak hava yolu, p4=sol kulak kemik yolu). Ancak saf

ses odyometri sonuçlarının aksine daha objektif bir test olan BERA testi ortalama işitme

düzeyleri karşılaştırılmasında ise Behçet hastalarında işitme kaybı kontrol grubuna göre

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazlaydı (p5=0.002, p6=0.001, p<0.05, p5=sağ kulak,

p6=sol kulak). Daha önceden BERA kullanılarak yapılan 3 çalışmada 6,8,10 ise bizim

sonuçlarımızın tersine anormal bir bulgu tespit edilememiştir. Ancak Gemignani ve

arkadaşlarının12 20 Behçet hastası ve 20 kontrol grubu ile yaptıkları çalışmada

sensorinöral işitme kaybı tespit edilen 12 olgunun tamamında, aynı şekilde Kulahli ve

arkadaşlarının14 ise sensorinöral işitme kaybı bulunan 20 olgunun tamamında BERA

testi ile kohlear tutulum olduğunu doğrulamışlardır.

Çalışmamızın aksine Muluk ve arkadaşlarının1 20 BH (40 kulak) ve 20 kontrol

(40 kulak) grubu ile yaptıkları çalışmada hasta grubunda saf ses odyometride kulakların

%25’de, yüksek frekanslı odyometride ise kulakların %60’da sensorinöral tipte işitme

kaybı tespit etmişlerdir. Ayrıca çalışma grubunda saf ses ve yüksek frekanslı

odyometride işitme eşiği kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksek bulunmuştur.

TEOAEs ise BH grubunda 1.0 ve 4.0 kHz dalgalarının her birinde kontrol grubuna göre

düşük olarak belirtilmiştir.

Choung ve arkadaşları2 ise 17 Behçet hastası ve 17 kontrol grubu ile yaptıkları

çalışmada saf ses odyogramda anormallik olarak herhangi bir frekansta 25 dB üstündeki

işitme eşik seviyesi olarak tanımlamışlardır. Buna göre anormal odyogram hastaların

10’unda (%58.8) saptanırken bunların dördünde (%23.5) saf ton ortalamasında (0.5, 1,

2, 3 kHz) sensorinöral tipte işitme kaybı tespit etmişlerdir.

Ak ve arkadaşlarının3 63 Behçet hastası ve aynı sayıda kontrol grubu ile

yaptıkları çalışmada hasta grubunun 35’inde (%55) en az iki frekansta saf ses

odyogramında 30 dB’e eşit veya bu seviyeden daha fazla sensorinöral duyma kaybı

belirtisi görülmüştür. 35 hastanın ise 24’ünde yüksek frekansta (6 ve 8 kHz) duyma

kaybı tespit edilirken 11’inde (%34) konuşma frekanslarında (0.5-2 kHz) duyma kaybı

gözlenmiştir. Bunun yanı sıra kontrol grubunda yalnız beş hastada (%8) sensorinöral



duyma kaybı belirtisi tespit edilmiştir. Ortalama saf ton aralığı açısından Behçet ve

kontrol grupları arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır.

Görür ve arkadaşları4 ise 24 Behçet’li olgu ve 24 kontrol grubu ile yaptıkları

çalışmada ortalama saf ses odyogramlarında, Behçet hasta grubunda işitme kaybını

istatistiksel olarak anlamlı dercede fazla bulmuşlardır. Ayrıca vestibüler tutulum Behçet

hastalarında işitme kaybından daha az gözlenmiştir.

Yarıktaş ve arkadaşları5 saf ses odyometrisi yaptıkları 30 Behçet hastasının

dokuzunda (%30) sensörinöral işitme kaybı saptamışlardır.

Evereklioğlu ve arkadaşları8 25 Behçet hastası ve 20 kontrol grubu ile yaptıkları

çalışmada saf ton odyogramda kontrol grubunda işitme eşik düzeyleri tamamen normal

iken altı olguda (%24) sensorinöral tipte işitme kaybı saptamışlardır.

Mahdi ve arkadaşları10 yaptıkları çalışmada 27 BH ve 35 kontrol grubunun

ortalama saf ses odyogram sonuçlarına göre hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı

düzeyde işitme kaybı olduğunu belirlemişler ancak yapılan BERA, SISI, timpanometri

ve akustik refleks gibi diğer odyolojik testlerde herhangi bir anormal bulgu tespit

edememişlerdir.

Gül ve arkadaşları143 tarafından 40 olgu ve 25 sağlıklı birey ile yapılan

çalışmada ise odyometrik incelemede kontrol grubunda işitme kaybı gözlenmezken,

Behçet hastalarının saf ses odyometrisinde %40’da sensorinöral işitme kaybı

bulunmuştur.

Dagli ve arkadaşlarının145 26 Behçet hastası (52 kulak) ve 24 (48 kulak) kontrol

grubu ile yaptıkları çalışmada hastaların 8’inde (%30.7) sensorinöral işitme kaybı

görülürken, hasta ve kontrol grubunun DPOAE cevabı arasında istatistiksel olarak

anlamlı fark olduğu vurgulanmıştır.

Erbek ve arkadaşları146 saf  ses  odyometri,  kalorik  cevap  ve  VEMPs kullanarak

yaptıkları çalışmada hastaların %53.8’de sensorinöral tipte işitme kaybı

gözlemlemişlerdir.



Bu çalışmaların1-5,8,10,143,145,146 aksine çalışmamızda Behçet hastaları ve kontrol

grubu arasında işitme seviyeleri açısından saf ses odyometride anlamlı fark

bulunamazken BERA testi ortalama işitme düzeyleri karşılaştırılmasında ise Behçet

hastalarında işitme kaybı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla

olarak gözlemlendi. Bu iki işitme testinde farklı sonuçların tespit edilmesi saf ses

odyometri yapılırken hastalarımızın tam olarak kooperasyon kurulamamasına bağlı

olabileceği düşünüldü. Çünkü subjektif özellik taşımayan ve daha objektif bir test olan

BERA testinde işitme düzeylerinde anlamlı fark bulunması bu düşüncemizi destekler

nitelikteydi. Bizim sonuçlarımız saf ses odyogramı anormallik göstermeyen hastalarında

BERA testi ile değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak multisistemik bir hastalık olan BH’ında diğer sistem tutulumlarına

göre göz ardı edilmiş olan ancak hastalar açısından önemli olabilecek işitme sistemi

tutulumunun hastalarımızın yaklaşık üçte ikisinde tespit edilmiş olması aslında tahmin

edilen orandan daha fazla tutulum olduğunu göstermektedir. Hastalık süresi ve yaşın

tutulum açısından önemli olmadığının görülmesi yaşa ve hastalık kronisitesine

bakılmaksızın hastaların bu yönüyle de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya

koymaktadır. Ayrıca saf ses odyometrisine nazaran daha objektif bir test olan BERA

testinin kullanılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatinde olduğumuzu vurgulamak

istiyoruz.



6.SONUÇLAR

Bu çalışmaya Kasım 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran veya kliniğine yatan, Uluslararası Çalışma

Grubunun BH tanı kriterlerine göre ilk kez tanı alan veya kontrolleri devam eden 30 BH

alındı. Hastaların yaşları 13-44 arasında olup, ortalamaları 28.4 ± 7.9 yıldı. Çalışmaya

alınan BH’nın 20 (20/30) ‘si kadın, 10 (10/30)’u erkekti. Kontrol grubu olarak ise hasta

yakınları veya hastane personeli olan hiçbir yakınması olmayan sağlıklı ve gönüllü 30

kişi alındı. Kontrol grubunun yaşları 15-53 arasında olup, ortalamaları 26.2 ± 9.2 yıldı.

Kontrol grubunun 18 (18/30)’i kadın, 12 (12/30)’si ise erkekti.

Çalışmaya uygun olarak değerlendirilen hastalar ve kontrol grubuna önce standart

sessiz odada 250-8000 Hz arasında havayolu, 500-4000 Hz arasında kemik yolu olmak

üzere saf ses odyometrisi (MAICO MA 52 marka) yapıldı. Saf ses odyogramda 0 ile 20

dB arası işitme normal olarak kabul edildi.

Odiometri yapılan hastalara ve kontrol grubuna daha sonra beyinsapı cevaplı

odiometri (BERA ya da ABR) yapılıp sonuçları kaydedildi. Daha objektif bir test olan

BERA (MEDDEC SINERGY 2000 marka) 500-8000 Hz arasındaki frekanslarda

yapıldı. Aynı şekilde 0-20 dB arası işitme normal olarak değerlendirildi.

Yaptığımız çalışmada, 30 BH’nın 18’de değişik şiddet ve tiplerde olmak üzere %60

oranında işitme kaybı tespit edilmiştir.

İşitme kaybı olan 18 hastanın 15’inde (%83.3) sensorinöral tip bilateral, bir hastada

(%5.5) sadece sol kulakta sensorinöral tip, bir hastada (%5.5) sadece sağ kulakta

sensorinöral tip, bir hastada (%5.5) ise sol kulakta sensörinöral sağ kulakta mikst tip

işitme kaybı saptandı. Hiçbir olguda yanlızca iletim tipinde işitme kaybı

gözlenmemiştir. 18 hastanın işitme düzeyleri 13’ünde (%72.2) hafif (20-40 dB), üç

hastada (%16.7) orta (40-60 dB), iki hastada (%11.1) ise ileri düzeyde (60-80 dB) idi.

Hastalarımızın hiçbirinde çok ileri veya tam işitme kaybı saptanmadı.

Çalışmamızda işitme kaybı en sık dördüncü semptom olarak tespit edilmiştir (Tablo

4).



Yaptığımız çalışmada odyolojik tutulumun diğer sistem tutulumları ve paterji testi

pozitifliği ile ilişkisi saptanamamıştır.

İşitme kaybı olan ve olmayan Behçet hastalarının yaş ve hastalık süreleri açısından

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark tespit

edilememiştir (p>0.05, pyaş=0.996, ph.süresi=0.749).

Hasta ve kontrol grubuna yapılan saf ses odyometride sonuçların istatistiksel olarak

karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunamamıştır (p1=0.350, p2=0.130, p3=0.404,

p4=0.685, p>0.05, p1=sağ kulak hava yolu, p2=sağ kulak kemik yolu, p3=sol kulak hava

yolu,  p4=sol kulak kemik yolu). Ancak BERA testi ortalama işitme düzeyleri

karşılaştırılmasında ise Behçet hastalarında işitme kaybı düzeyleri kontrol grubuna göre

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olduğu görülmüştür. (p5=0.002, p6=0.001,

p<0.05, p5=sağ kulak, p6=sol kulak).

Çalışmamızın sonuçlarına göre oral ülser, genital ülser ve deri lezyonlarından sonra

dördüncü sıklıkta tespit edilen işitme sistemi tutulumu hastalık süresine ve yaşa

bakılmaksızın mutlaka değerlendirilmeli ve hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.

Ayrıca hastalara yapılacak odyolojik test içerisinde objektif olması açısından BERA’nın

kullanımının önemli olduğu da bilinmelidir. Çalışmamızın Behçet hastalığında

işitmenin değerlendirilmesini araştıran diğer çalışmalara bir kaynak olabileceği

kanaatindeyiz.
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