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ONAY 

 

  

“Aktivasyon Ve Remisyon Dönemindeki Ülseratif Kolitli Hastalarda, Adezyon 

Molekülleri (ICAM-1, VCAM-1) İle TNF-α ve Kemik Mineral Dansitometrisi 

Arasındaki İlişki” konulu tez çalışması Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu’nun 17.04.2009 tarihli 3 sayılı oturumunun 77 no’lu kararı ve Dahili Tıp 

Bilimleri Bölüm Kurulu’nun 28.04.2009 tarihli 3 sayılı oturumunun 29 sayılı kararı ile 

başvuru sonrasında Doç. Dr. Ömer YILMAZ denetiminde Araştırma Görevlisi Dr. 

Hasan GÖĞEBAKAN tarafından tez olarak çalışılması uygun görülmüş ve onay 

verilmiştir. 
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ÖZET 

AKTİVASYON VE REMİSYON DÖNEMİNDEKİ ÜLSERATİF 

KOLİTLİ HASTALARDA, ADEZYON MOLEKÜLLERİ (ICAM-1, VCAM-1) 

İLE TNF-α VE KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

                                                                  
            Ülseratif Kolit (ÜK) aktivasyon ve remisyon dönemleriyle seyreden, etyolojisi 

bilinmeyen kronik intestinal bir hastalıktır. Aktiviteyi belirlemek ÜK’de tedavinin 

düzenlenmesi ve prognozu göstermesi açısından büyük önem taşır. 

            Çalışmamızın amacı; ÜK hastalarında aktivasyon ve remisyon dönemlerinde 

adezyon molekülleri (ICAM-1,VCAM-1) ve TNF α ile Kemik Mineral Dansitometrisi 

(KMD) arasındaki anlamlı bir ilişki olup olmadığı, ÜK hastalarının aktif, remisyon ve 

aktif nüks dönemleri ile sağlıklı insanların ve aktif dönemde steroid tedavisi alan 

hastalarla ile almayan hastaların  KMD’ni karşılaştırmayı amaçladık. 

            Çalışmaya 2009-2010 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları, Gastroenteroloji Bilim Dalı polikliniğine başvuran ÜK tanısı almış 

aktivasyon döneminde 38 hasta (20 eski tanı, 18 yeni tanı), 38 sağlıklı insandan oluşan 

kontrol grubu dahil edildi. Hastalar Gastroenteroloji kliniğine yatırıldı. Hastaneye 

yattıktan sonra tedavi almadan  hastalardan serum örnekleri alındı, KMD’leri Dual 

Enerji X-ray Absorbsiyometri (DEXA) ile ölçüldü. Aktif dönemdeki 10 hastaya 

remisyon indüksiyonu sırasında steroid tedavisi verildi. Hastaların tamamı tedavi 

sonrasında remisyona girdi. Remisyon dönemindeki hastalar 3 ay ile 1 yıl arasındaki 

sürelerle kontrole çağrıldı. Kontrol sırasında tekrar serum örnekleri alındı. KMD 

ölçümleri DEXA ile tekrarlandı. Kontrol grubundaki hastalara ayaktan KMD ölçümleri 

yapıldı.  

            Aktif ÜK’de TNF-α ortalama değeri 10,93±12,36 pg/ml, ICAM-1  

611,12±737,07 ng/mL, VCAM-1 10,27±11,83 ng/mL olarak tespit edildi. Hastalar 

remisyon dönemine girdikten sonra alınan TNF-α ortalama değeri  4,19±7,35 pg/mL, 

ICAM-1 147,35±49.78 ng/mL, VCAM-1 5,36±5.49 ng/mL olarak tespit edildi. 

Aktivasyon ve remisyon dönemindeki ÜK’li hastalarda TNF-α, VCAM-1, ICAM-1 

ortalama değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0,005).  

Aktif ÜK’te ölçülen KMD L1-L4 T Skoru -1,49±1,26, L1-L4 Z Skoru -

1,07±1,11, Neck T Skoru -0,88±1,03, Neck Z Skoru 0,02±1,12, Kalça Total T Skoru -
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0,78±1,02, Kalça Total Z Skoru -0,30±0,99 olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki 

hastalarda L1-L4 T Skoru -1,55±1,14, L1-L4 Z Skoru -1,13±1,01, Neck T Skoru -

0,73±1,15, Neck Z Skoru 0,11±11,24, Kalça Total T Skoru -0,69±1,02, Kalça Total Z 

Skoru -0,25±0,92 olarak ölçüldü. Aktivasyon ve remisyon dönemindeki ÜK’li 

hastalarda KMD arasındaki fark anlamlı bulunmadı (p>0,005).  

           Aktivasyon dönemdeki hastaların KMD yukarıda verildi. Kontrol grubu 

hastaların KMD’leri  L1-L4 T Skoru -0,73±0,94, L1-L4 Z Skoru 0,07±1, Neck T Skoru 

-0,23±0,72, Neck Z skoru 0,96±1,04, Kalça Total T Skoru -0,04±0,62 ve Kalça Total Z 

Skoru 0,76±0,77 olarak ölçüldü. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

(p<0.05).  

Remisyon dönemindeki hastaların ve kontrol grubu hastaların KMD yukarıda 

verildi. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).  

Aktivasyon döneminde steroid tedavisi alan 10 hastanın remisyon döneminde 

ölçülen KMD’leri: L1-L4 T Skoru -2,73±0,96,  L1-L4 Z Skoru -2,19±0,72, Neck T 

Skoru -1,53±1,35, Neck Z skoru -0,35±1,14, Kalça Total T Skoru -1,54±1,15 ve Kalça 

Total Z Skoru -0,85±1,1 olarak ölçüldü. Aktivasyon döneminde steroid tedavisi 

almayan 28 hastanın remisyon döneminde ölçülen KMD’leri; L1-L4 T Skoru -

1,08±0,85, L1-L4 Z Skoru -0,68±0,81, Neck T Skoru -0,45±0,93, Neck Z skoru 

0,286±0,92 Kalça Total T Skoru -0,34±0,82 ve Kalça Total Z Skoru -0,05±0,76 olarak 

ölçüldü. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). 

Sonuç olarak Ülseratif Kolit’de, adezyon molekülleri ve proinflamatuar sitokin 

düzeyinin anlamlı artışı kısa dönemde KMD ile korele gözükmemektedir. Fakat teşhis 

konulan hastalarda hem aktivasyon, hemde remisyon döneminde, sağlıklı kontrollere 

göre KMD’de anlamlı farklar görülebilmektedir. Belki bu durumda mineralizasyon 

bozukluğu için en önemli faktör steroid tedavisidir.  

 
Anahtar kelimeler: Ülseratif kolit, Adezyon moleükülleri, TNF-α, Kemik mineral 
dansitometresi 
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ABSTRACT        
 

CORRELATION BETWEEN ADHESION MOLECULES( ICAM-I,VCAM-I)  
AND TNF- α AND BONE MINERAL DENSITY IN ULCERATIVE COLITIS 

PATIENTS DURING THE ACTIVATION AND REMISSION TERMS 
 

Ulcerative colitis (UC) is a chronic intestinal disorder with an unknown etiology, 

characterized by activation and remission. It is important to determine the activity of 

UC due to establishment of the treatment and indication of the prognosis.  

The aim of our study is to show whether there is a correlation between adhesion 

molecules( ICAM-I,VCAM-I)  and TNF α and bone mineral density in Ulcerative 

colitis patients during the activation and remission. Meantime, the periods (active, 

remission and relapse) of UC were compared regarding to BMD with groups which 

were healthy individuals steroid taken and no taken patients. 

The study includes 38 patients (10 new diagnosed, 20 previously diagnosed) 

who have been diagnosed with ulceratice colitis in Ataturk University Internal Medicine 

Gastroenterology departmant during the time of 2009-2010 and 38 healthy individuals 

control. All patients were hospitalised. Their serum samples were taken and bone 

mineral densities were measured with DEXA.10 patients were registered to steroid 

therapy during remission induction. All patients were recovered and went to remission 

after treatment. During remission, the patients were called for control with a period of 

between 3 months and 1 year. During control call, their blood samples were taken and 

BMD  measurements with DEXA were measured. BMD measurements were measured 

for out point control group. 

In active UC the mean values of TNF-α, ICAM-1 and VCAM-1  were 

determined as 10.93 ± 12.36  pg / ml, 611.12 ± 737.07 ng / ml and 10.27 ± 11.83 ng / 

mL respectively. After remission period the mean values of TNF-α, ICAM-1 and 

VCAM-1  were determined as 4,19±7,35 pg/mL, 147,35±49.78 ng/mL and  5,36±5.49 

ng/mL respectively. The difference between the values of TNF-α, VCAM-1, ICAM-1 in 

activation and remission  periods were statistically significant in ulcerative colitis 

patients (p<0,05).  
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During activation period BMD L1-L4 T score, L1-L4 Z score, Neck T score, 

Neck Z score, Hip Total T score Hip Total Z score were measured-1,49±1,26, -

1,07±1,11, -0,88±1,03,  0,02±1,12, -0,78±1,02, -0,30±0,99, respectively. Patients who 

were in remission periods L1-L4 T score, L1-L4 Z score, Neck T score, Neck Z score, 

Hip Total T score, Hip Total Z score were measured -1,55±1,14, -1,13±1,01, -

0,73±1,15, 0,11±1,01, -0,69±1,02, -0,25±0,92 respectively. The difference between the 

values of  BMD in activation and remission  periods were not statistically significant in 

ulcerative colitis patients. (p>0,05).  

BMD values for patients in activation period were mentioned above. BMD 

values for control group were as follow; L1-L4 T Score -0,73±0,94, L1-L4 Z Skoru 

0,07±1, Neck T Score -0,23±0,72, Neck Z score 0,96±1,04, Hip Total T score -

0,04±0,62, Hip Total Z Score 0,76±0,77 measured. The difference between the groups 

was stastically significant (p<0.05).    BMD values of patients in remission and control 

group were mentioned above. The difference between the groups was stastically 

significant (p<0.05).  

The BMD values of 10 patients who were treated with streoids during activation 

period were measured as follow: L1-L4 T Score -2,73±0,96,  L1-L4 Z Score -

2,19±0,72, Neck T Score -1,53±1,35, Neck Z Score -0,35±1,14, Hip Total T Score -

1,54±1,15 ve Hip Total Z Score -0,85±1,1. The BMD values of 28 patients who were 

not treated with streoids during activation period were measured as follow: L1-L4 T 

Score -1,08±0,85, L1-L4 Z Score -0,68±0,81, Neck T Score -0,45±0,93, Neck Z Score 

0,286±0,92 Hİp Total T Score -0,34±0,82 ve Hip Total Z Score -0,05±0,76.  The 

difference between the groups was stastically significant (p<0.05). 

As a result, in ulcerative colitis, a significant increase in adhesion molecules and  

proinflammatory cytokine levels does not appear to correlate with BMD in a short term. 

However, when, patients  diagnosed ulcerative colitis, compared to healthy controls 

both of activation and  remission period, significant differences  can be seen in  BMD. It 

is possible that the most important factor for mineralisation disorder is steroid therapy. 

 

Keywords: Ulcerative colitis, TNF-α, Adhesion molecules, Bone mineral density  
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KISALTMALAR 

5-ASA  : 5-aminosalisilikasit 

ASCA  : Anti-saccharomyces cerevisae antikoru 

AZA  : Azotiopürin 

CARD15  : Caspase recruitment domains15 

CRP  : C-Reaktif Protein 

DEXA  : Dual energy X-ray absorbtiometry 

EGF  : Epidermal growth factor 

ESR  : Eritrosit sedimentasyon hızı 

HLA  : Eritrosit sedimentasyon hızı 

ICAM-1  : İntraselüler Adezyon Molekülü-1 

IFN-γ  : İnterferon gamma 

Ig  : İmmunglobulin 

IL  : İnterlökin 

İBH  : İnflamatuvar Barsak Hastalığı 

KMD  : Kemik mineral yoğunluğu 

LFA-1  : Lenfosit fonksiyon ilişkili antijen-1 

Mac-1  : Makrofaj-1 antijen 

MDR1  : Multidrug Rezistans Gen 1 

MHC  : Major histokompatibilite kompleksi 

6-MP          : 6-Merkaptopürin 

NF-KB  : Nükleer faktör kappa beta 

MMP  : Matrix metalloproteinaz 

NOD2  : Nucleotide oligomerisation domain 2 
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NSAİİ  : Nonsteroid antiinflamatuar 

OKS  Oral kontraseptif 

PANCA  Periferik antinötrofilik sitoplazmik antikor 

SD  Standart deviasyon 

TGF-β1  Transforming growth factor-beta1 

Th  T hepler 

TLR  Toll-like reseptör 

TNF-α  Tümör nekroz faktör alfa 

UC  Ulcerative Colitis 

ÜK  Ülseratif kolit 

VCAM-1  Vasküler Hücre Adezyon Molekülü-1 

VKİ  Vücut kitle indeksi 

VLA-4  Very late antigen-4 

WHO  Dünya sağlık örgütü 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Ülseratif kolit (ÜK); etyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuar bağırsak 

hastalığı (İBH) grubunda yer alır. Her iki cinsi eşit oranda etkileyebilir. Sıklıkla 20-30 

veya 70-80 yaş aralığında görülmekle beraber herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. 

Beyaz ırk ve Yahudilerde sık olarak görülen hastalık A.B.D, Güney Avrupa ve 

Avustralya’da da fazla görülmektedir. İnsidans 3-15/100.000, prevalans 80-120/100.000 

olarak bildirilmektedir. ÜK ilk olarak 1859 yılında Samuel Wilks tarafından 

tanımlanmıştır. Genellikle rektosigmoid bölgeden başlayarak proksimale doğru ilerler. 

Rektum ve sigmoid kolona sınırlı kalırsa Ülseratif proktokolit (%40-50), sadece sol 

kolon tutulumu mevcutsa sol kolit (%30-40), tüm kolon tutulmuşsa pankolit (%20) 

olarak isimlendirilir (1). 

Nedeni bilinmemekle beraber inflamatuar reaksiyonlara benzerliği nedeniyle 

enfeksiyon ajanlarından şüphelenilmektedir. Hastalık remisyon ve relapslarla 

karakterize olup rektal kanama, diare ve abdominal ağrı klinik olarak en sık görülen 

şikayetlerdir. Hastalık için tek bir patognomonik test mevcut değildir. Genellikle klinik, 

laboratuvar, endoskopik inceleme ile tanıya gidilmektedir (1-3). 

Bu çalışmamıza yaklaşık 38 ÜK tanısı konulan (18 yeni tanı, 20 eski tanılı) 

hasta, kontrol grubu olarak da sağlıklı, ek bir sistemik hastalığı olmayan 38 kişi dahil 

edildi. Çalışmamızda aktivasyon dönemindeki  ÜK hastalarının serum İntraselüler 

Adezyon Molekülü-1 (ICAM-1), Vasküler Hücre Adezyon Molekülü (VCAM-1), 

Tümör Nekroz Faktör alfa (TNF-α) düzeyleri ve Kemik Mineral Dansitometresi 

ölçümleri (KMD), tedaviden üç ay sonra remisyon döneminde, bu parametrelerdeki 

değişimler değerlendirildi. Aktivasyon ve remisyon döneminde tüm hastaların 

KMD’leri kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Aynı zamanda aktivasyon döneminde 

kortikosteroid tedavisi alan hastalar ile diğer medikal tedaviler alan hastalar, remisyon 

döneminde KMD arasındaki değişim açısından değerlendirildi.  

Bu sonuçlar ile, hastalığın doğasında bulunan inflamasyonun, hastalarda kısa 

dönemde oluşabilecek osteopeni ve osteoporoz gibi komplikasyonlara yol açıp 

açmadığını, ÜK’li hastalarla sağlıklı insanlar arasında KMD açısından farklılık olup 

olmadığını ve kortikosteroid tedavisinin KMD’deki azalmaya katkı sağlayıp 
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sağlamadığını değerlendirmeyi amaçladık. Ayrıca hücresel adezyon moleküllerinin ve 

TNF-α’nın inflamasyona anlamlı düzeyde eşlik edip etmediğini araştırdık. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1. Ülseratif Kolit 

Ülkemizde ve bölgemizde bir sağlık sorunu olmaya devam eden Ülseratif kolit 

(ÜK) hastalığı, rektumdan itibaren proksimale doğru değişik uzunluklarda, arada 

sağlam kısım bırakmaksızın kolon mukozasını tutan, remisyon ve alevlenmelerle 

seyreden, kronik İnflamatuar barsak hastalığı’dır (İBH) (4). 

2.1.1. Epidemiyoloji: 

Dünya genelinde ÜK insidansı 100000 kişide 0.5 ile 24.5 arasında çeşitlilik 

göstermektedir. Hem insidans hem de prevalans ülkenin ekonomik durumu ve coğrafi 

bölgelere bağlı olarak büyük oranda farklılık göstermektedir. Kuzey Amerika’da en 

yüksek oranda görülmektedir. Batı ve Orta Avrupa’daki görülme sıklığı Kuzey 

Amerika’ya yakındır. Gelişmekte olan ülkelerde ÜK görülme sıklığı gelişmiş olan 

ülkelere göre daha düşüktür. Ancak bu oran giderek kapanmaktadır. Bunun nedeni tanı 

olanaklarının artması ile hastalığın daha kolay tanı alabilmesi ve yaşam tarzının 

batılılaşması (hazır gıda tüketiminin artması, diğer çevresel etkiler, ve sanitasyon 

koşullarında düzelme) olabilir (5-7). İBH’nın prevelansı Kuzey Amerika’da 1960 ve 

1980’lerde pik yapmış daha sonra plato çizmiştir. Son 30-40 yıl içinde ÜK sıklığında 

bir değişiklik görülmezken Crohn Hastalığı (CH) sıklığındaki artış dikkati çekmektedir 

(8). 

ÜK 5 yaşından 80 yaşına kadar herhangi bir yaşta insanları etkileyebilmekte ve 

kadınlarda erkeklere kıyasla biraz daha sık görülmektedir. Hastaların %15’i tanı anında 

60 yaşın üzerindedir. Hastalık ilk 20-30 yaşları arası ve ikincisi 50-60 yaşları olmak 

üzere hayatın iki döneminde zirve yapan bir dağılım göstermektedir (6, 9). 

2.1.2. Etyopatogenez: 

Yaklaşık yarım yüzyıl önce otoimmun/kronik inflamatuar hastalıklar arasında 

yer alan İBH’da, hastalığa neyin sebeb olduğu ve doku hasarının altında yatan 

mekanizmalar konusunda bilinenler azdı. 21.yüzyılın başından itibaren bu durum 

değişmeye başlamıştır. İBH patogenezini açıklayan 4 temel komponentle yakından 
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ilişkili bulunmuştur. Bunlar; 

 Genetik Predispozisyon 

 Geniş Çevresel Değişikler 

 Enterik Komensal Flora ve Patojen Bakteriler 

 İmmun Sistem (10). 

İBH patogenezi Şekil 1’de özetlenmiştir (5). 

 

Şekil 1: İnflamatuar Barsak Hastalağı patogenezi  
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2.1.2.1. Genetik Predispozisyon 

İBH’da, kronik intestinal inflamasyonun gelişiminde genetik faktörlerin rolü 

olduğu kesin olarak belirlenmiştir. Genetik faktörlerin rolü kompleks olup, tek bir gen 

modeli ile açıklanamamakta, Mendel kanunlarına uygun herediter geçişli olmayıp, 

heterojen poligenik genetik bozukluktan söz edilmektedir (8). İBH için pozitif aile 

hikayesi önemli bir risk faktörüdür. Yaklaşık olarak ÜK ve CH hastalarının %20-30’u 

aile üyelerinden etkilenmektedir. ÜK’li olgularının birinci derece akrabalarında ÜK 

olasılığı %5.7-15.5 olarak belirlenmiştir. CH’da genetik geçiş daha baskınken, ÜK’de 

immunolojik etmenler daha baskındır. Monozigot ve dizigot ikizlerin 

karşılaştırmasından elde edilen veriler CH’da genetik faktörlerin rolünün ÜK’ten daha 

fazla olduğunu göstermiştir. Monozigotlarda dizigot ikizlerden daha fazla geçiş olduğu 

bulunmuştur. Bu oran ÜK’de CH’na göre daha az olup, ÜK’de hastalık olma oranı 

monozigotiklerde %6-17, dizigotiklerde %0-5, CH’da hastalık olma oranı 

monozigotiklerde %37-58, dizigotiklerde %3.9-12’dir (8, 11). 

           ÜK’li hastaların aile bireylerinde benzer bulguların görülmesi, bazı etnik 

gruplardaki (Askenazi Yahudi’leri) yüksek insidansı, bazı seyrek görülen sendromlarla 

ilişkileri (Hermansky-Pudlak sendromu), ÜK’in genetik zemininin olduğunu 

destekleyen bulgulardır (5). Bununla birlikte ÜK’in genetik predispozisyonu hakkında 

yeterli bilgi mevcut değildir. İBH’nın bir diğer komponenti olan ve genetik 

predispozisyonu üzerine daha fazla çalışma yapılmış olan CH’da Nucleotide 

oligomerisation domain 2/ Caspase recruitment domains 15 (NOD2/CARD15) gen 

mutasyonu öne sürülmüş, ancak bu gen polimorfizminin sadece vakaların %15 inde 

görüldüğü saptanmıştır (5, 12). Son 10 yıl içerisinde ÜK’in genetik predispozisyonunu 

araştırmak için yapılan çalışmalarda ksenobiyotiklere karşı P-glikoprotein sentezleyen 

MDR1 (Multidrug Rezistans Gen 1) geninin bozukluğunun farelerde yapılan deneylerde 

kolite neden olduğu saptanmıştır. Bu genin polimorfizmi, protein ekspresyonunun daha 

düşük olması nedeniyle intestinal bakterilere karşı daha savunmasız kalındığı öne 

sürülmüştür. Ancak daha sonra yapılan vaka-kontrollü çalışmalar bu bulguyu 

desteklememiştir (5). Yakın zamanda yapılan çalışmalarda kromozom 6 üzerindeki 

MHC (Major histocompatibility complex) genlerinden biri olan ve kompleksi 

çevreleyen İBH3 ve İBH6 lokuslarının hastalığın genetik predispozisyonunda rol aldığı 
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saptanmıştır. Bu genin alleli olan HLA-DRB1 *0103’e sahip kişilerde hastalığın daha 

ağır seyrettiği gözlenmiştir (5, 13). 

            2.1.2.2. Çevresel Faktörler 

2.1.2.2.1 Stres ve Fizyolojik Bozukluklar 

1950’lerin başında ÜK psikosomatik bozukluk olarak adlandırılırken; 

inflamasyon ve immun sistemin davranışsal ve duygusal faktörlerden etkilendiğinin 

mekanizmalarının gösterilmesi, bu konu hakkındaki bakış açısı için Rönesans kabul 

edilmiştir. Remisyondaki hastaların depresyon skorları yüksek seviyede olursa 

hastalığın nüksetme risklerinin arttığı gösterilmiştir (5, 14, 15). Depresyona neden olan 

Negatif olayların (boşanma, yas vb.) ÜK’deki relapsları provake ettiğini gösteren 

prospektif çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte depresif atakların baskılanmasının 

hastalığın şiddetini ve atak sıklığını azalttığını gösteren çalışma mevcut değildir (5). 

2.1.2.2.2 Sigara 

Sigaranın CH için bir risk faktörü olduğu, hastalığın relaps ve cerrahiye gidiş 

sıklığını arttırdığı ve kesilmesinin hastalığın düzelmesine katkıda bulunduğu, bununla 

birlikte sigaranın kesilmesinin ÜK riskini arttırdığını ve sigara içmenin koruyucu 

etkisinin olduğu gösterilmiştir (16). Sigaranın immun sisteme bir çok spesifik ve 

spesifik olmayan etkisi vardır. İmmun sisteme olan bu etkisinin hücresel ve hümoral 

immuniteyi etkileyerek olduğu gösterilmiştir. Nikotinin proinflamatuar moleküllerin 

sentezini azalttığı farelerde kolon mukozasında Interlökin-1beta (IL-1β), TNF-α, 

mukozal eikozonoidlerin üretimini ve insan mononükleer hücrelerinde proinflamatuar 

sitokinlerin (İnterlökin-2 (IL-2), İnterlökin-8 (IL-8) ve TNF-α) üretimini azalttığı 

gösterilmiştir. Sigaranın antiinflamatuar özelliğini gösteren daha ileri kanıtlardan 

biriside cerrahi olarak uyarılmış ileus modelinde karbonmonoksit uygulanan farelerde 

İnterlökin-10 (IL10) düzeyinin 3 kat daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Sigara 

içenlerde makrofajların intraselüler bakterileri öldürmekteki selektif fonksiyonel 

yetmezlikleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak farelerde kronik nikotin maruziyeti antikor 

oluşturan hücresel T hücre cevabının antijen aracılı sinyalini baskılar ve T hücre 

anerjisini indükler. Nikotin ve sigaranın barsak üzerine diğer etkileri; barsak düz kas 
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hücrelerindeki tonus ve kontraktilitesinin azalması (Nitrik oksit etkisiyle), 

permaabilitenin azalması, kolon mukus üretiminin artması, kolon epitel hücrelerinin 

apoptozisinin engellenmesi, ve mikrosirkulasyondaki değişiklerdir. Sigaranın bu etkisi 

eskiden beri sigara içenlerde belirgin olup, yeni sigara içimi beklenen olumlu etkiyi 

sağlamamaktadır (11, 17). 

2.1.2.2.3. Diğer Çevresel Faktörler 

Oral kontraseptiflerin (OKS) ÜK üzerine etkileri net değildir. Ancak OKS 

kullanan kadınlarda ÜK ve CH görülme sıklığı artmıştır (5). 

İBH ile diyet arasında ilişki olduğu güçlü şekilde düşünülmektedir. Diyet 

antijenleri bakteriyel antijenlerle benzer ve en sık rastlanan luminal antijenler 

olduğundan İBH oluşumunda etkili olabileceği mantıksaldır (7). Yapılan çalışmalarda 

diyet faktörü üzerine en önemli kanıt sülfür ve sülfatın ÜK’in ataklarını etkilediği 

yönündedir. Kolon epitel hücreleri üzerine direk toksisitelerinin olması ve dolaylı olarak 

protein fonksiyonunu ve antijenisiteni değiştirerek göstermektedir. Ayrıca yapılan başka 

bir çalışmada modern hayat tarzının getirdiği beslenme alışkanlıklarının İBH görülme 

sıklığını arttırdığı gösterilmiştir (5, 18). 

Apendektomili hastalarda ÜK sıklığının azaldığı gösterilmiştir. 17 çalışma, 3600 

ÜK olgu ve 4600 kontrol olgusunu içeren metaanalizde, apendektominin ÜK gelişme 

riskini %69 azalttığı gösterilmiştir. Bunun nedeni apendiks dokusunda bulunan yoğun 

lenfoid agregatların çıkarılmasıyla regulatuar ve effektör T hücreleri arasındaki 

dengenin değişmesine bağlanmıştır (5,7). 

Nonsteroid antiinflamatuar (NSAİİ) ve antibiyotik kullanımı ile ÜK olgularında 

alevlenmeler görülmektedir. NSAİİ’lar intestinal permeabiliteyi arttırırlar ve mukus 

yapısını değiştirirler. Araşidonik asit metabolizmasında siklooksijenaz yolunu inhibe 

edip, bu metabolizmayı lipooksijenaz ve dolayısıyla Lökotrien-B4 yolağına çevirerek, 

inflamasyonu arttırdıkları düşünülmektedir (11). 

2.1.2.3. Kommensal Flora ve Patojen Bakteriler 

Bakterilerin intestinal inflamasyonda rol aldığını gösteren kanıtlar bakterisiz 
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hayvan modellerinde inflamasyonun gelişmemesiyle ortaya konmuştur. Fakat şu ana 

kadar tam olarak bakterilerin kronik intestinal inflamasyona nasıl sebep oldukları 

anlaşılamamıştır. Olası mekanizmalar, başlangıçtaki enfeksiyonun temizlenmesine 

rağmen duyarlı konakta hastalığın başlamasıyla birlikte mukozal bariyerde geçici 

kırılmanın zamanla kronik hastalığa dönüşmesini içermektedir (19). Bunu destekleyen 

bir çok klinik gözlem mevcuttur. İBH’da lezyonların sıklıkla bakterilerin en yüksek 

konsantrasyonda bulunduğu ilioçekal valf ve kolonda görülmesi, cerrahi olarak fekal 

akımın yön değiştirilmesiyle CH toksinden korunulması ve enterik floraya etkili 

antibiyotik ve probiyotiklerle inflamasyonun zayıflatılması gösterilebilir. Buna ek 

olarak anlamlı sayıda ÜK’li hastada proktokolektomi sonrası steril ince barsağın kolon 

benzeri flora ile teması sonucu bu bölgede inflamasyon meydana gelir ve poşitis tablosu 

ortaya çıkar (16). 

Yıllar boyunca bir çok bakteri (listeria monositogenez, Clamidya tracomatis, 

Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Sitomegalovirus) İBH’nın etyolojisinden 

sorumlu tutulmuştur. Özellikle Johne hastalığı etkeni olan ve CH’na çok benzeyen 

granulomatöz ileit tablosunu ortaya çıkaran Mycobacterium paratuberculosis, hastalığın 

etkeni olarak kabul edilmiş, ancak az sayıda hastada izole edilmesi ve antitüberkuloz 

ajanlara yanıt vermemesi nedeniyle bu görüşten vazgeçilmiştir (16). 

2.1.2.4. İmmun sistem 

İBH’da primer bozukluğun immunolojik bozukluk olup olmadığına 

bakılmaksızın inflamatuar proçesler hastalığın oluşumunda ağırlıklı rol oynamaktadır. 

Sağlıklı bir barsakta immun sistem kendine karşı tolerans göstermekte, kendinden 

kontrol edilen güçlü mekanizmalarca denetlenmektedir. İBH ortaya çıktığında bu 

mekanizmalar zararlı inflamatuar yanıtın oluşmasına neden olan bir hale dönüşmektedir 

(19). 

2.1.2.4.1. Mukozal İmmun Yanıt 

Sağlıklı bireylerde gastrointestinal kanal gerek besinlerle, gerekse bakteriyel 

kaynaklı büyük miktarda antijenle karşılaşmasına rağmen immun yanıt oluşturmamakta, 

ya da kontrollü bir yanıt oluşturmaktadır. İBH’da mikrobiyal floraya tolerans azalması 
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veya çapraz reaksiyon verilmesi doğal ve edinsel immun yanıtta bastırılamayan artışlara 

sebep olur (11). 

2.1.2.4.2. Epitel Bariyer 

Mukozal immun sistemin ilk defans basamağını epitelyal bariyer 

oluşturmaktadır. Epitelyal örtü lümendeki immunojenik maddelerin gastrointestinal 

kanalın immun olarak aktif bölgesine erişmelerine engel olur (11). Son 20 yıldır yapılan 

çalışmalarda ÜK’li hastaların epitel hücrelerinde bir çok anormallikler (bozuk beta 

oksidasyon, anormal hücre geçirgenliği, anormal mukus içeriği, strese karşı anormal 

hücresel yanıt, TLR (Toll-like reseptör) genlerinde polmorfizm, defensin ve 

katelizidinlerde bozukluk) saptanmıştır. Bu anormalliklerin ÜK’de niçin ortaya çıktığı 

tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak luminal faktörlerin, otoimmunitenin yada 

genetik temelin ÜK etyolojisini etkileyen major faktörler olduğu yada bunların bir arada 

hastalığın gelişimine katkıda bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. Yeni yaklaşımlar 

özellikle endotel hücrelerle bakteriyal endojen floranın etkileşimi üzerine 

yoğunlaşmıştır (5). 

2.1.2.4.3. Doğal İmmun Yanıt 

İmmun sistem kendinden olmayanı tanıma üzerine kurgulanmıştır. Lümendeki 

antijenin tanınması epitelyal düzeyde başlar. İBH normal floraya karşı mukozal 

toleransın kırılmasıyla ortaya çıkar (20). Dentritik hücreler ve makrofajlar antijen sunan 

hücreler olarak doğal immun yanıtı başlatırlar. Doğal immun yanıt hazırda olan bir 

yanıttır, hemen başlar, sadece kendinden olmayana yöneliktir. Makrofaj, doğal öldürücü 

hücreler, epitel hücreleri, fibroblastlar effektör hücre elemanlarıdır, bu hücrelerin 

reseptör çeşitliliği sınırlı olup genetik olarak kodlanır (11).  

Tüm gastrointestinal mukoza epitelinde, dentritik hücrelerde, 

myofibrobroblastlarda ve lamina propiadaki immun hücrelerde eksprese olan TLR’lerin 

uyarılmasıyla hücre içi sinyal yolakları ile doğal ve edinsel immun yanıt uyarılır. 

TLR’lerin uyarılması ile Nükleer faktör kappa beta (NFkB) aktivasyonu olur ve 

inflamatuar sitokin kaskadı başlar (11, 21). Bugün bilinen 11 TLR’den, ÜK olgularında 

CH’dan farklı olarak TLR4 ekspresyonu artmış olarak bulunur (11). NFkB’nin 
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aktivasyonu ile İBH patogenezinde rol oynayan bir dizi sitokin (IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-

8), adezyon molekülleri, CD40, CD80 gibi moleküller sentezlenir. Bu moleküller bir 

taraftan nötrofilleri ortama davet ederken, diğer taraftan adaptif immun oluşumuna 

yardım ederler. Lamina propriadaki aktive olmuş inflamatuar hücreler ortama serbest 

oksijen radikalları çıkarırlar ve bunlar antioksidan defans sistemini aşarsa İBH’daki 

doku hasarına katkıda bulunur (11). 

2.1.2.4.4. Edinsel İmmun Yanıt 

Doğal immun yanıt, edinsel immun yanıtın aktivasyonu için bir ön şart olmasına 

karşın, edinsel immun yanıt İBH’da daha belirgin doku hasarına yol açar. Edinsel 

immun yanıt doğal immun yanıtın aksine daha geç olarak ortaya çıkar, antijen 

spektrumu daha geniş ve rastgeledir. Effektör hücreleri lenfositler olup reseptörleri çok 

çeşitlidir, bu reseptörler somatik olarak belirlenir (11). İBH’da immunolojik olarak aktif 

alan lamina propriadır. Epitel bariyerini kolaylıkla aşan antijenler lamina propriaya 

ulaştıklarında immunolojik reaksiyon başlar. Edinsel immun yanıtta anahtar rol oynayan 

T hücreleridir. Naiv T hücreleri (CD4-, CD8-) IL-2 etkisi ile CD4+ (Th0) dönüşür. Th0 

hücreler değişik biçimde farklılaşarak inflamatuar sürecin gideceği yönünü belirler ve 

inflamasyonun ilerlemesini engellerler. Farklılaşmada belirgin olan sitokinler 

İnterlökin-12 (IL-12), İnterferon gama (IFN-γ) üreten Th1 hücrelerinin, İnterlökin-23 

(IL 23), İnterlökin-17 (IL-17) üreten Th17 hücrelerinin, İnterlökin-4 (IL-4) ise 

İnterlökin-5 (IL-5), İnterlökin-13 (IL-13) salgılayan Th2 üretimini uyarır. ÜK Th2 tip 

sitokin profiline, CH Th1 sitokin profiline sahiptir. Th1, Th2 ve Th17 hücrelerinin 

aktivitelerini kontrol eden, immun yanıtı suprese eden Th hücre grubu mevcuttur. Bu 

hücrelere Th3 ya da T regülatör (Treg) hücreler adı verilir. Bu hücreler IL-10, 

Transforming growth factor-beta1 (TGF-β1) aracılığı ile inflamasyonu kontrol ederler 

(11, 22). İnflamatuar süreçte makrofaj, lenfosit ve kolon epitel hücrelerinin aktivasyonu 

ile bir dizi sitokin ve mediyatör ortama salınarak doku hasarına katkıda bulunulur. Bu 

aracılar immun yanıtın şiddetini arttırmanın yanı sıra epitel permebilitesinde artışa 

neden olur. Artmış epitel permeabilitesi lokal iskemiyi arttırır. Sitokin aracılığı ile 

endotelde artmış adezyon molekülleri inflamasyon alanına granülositlerin ve 

monositlerin toplanmasına neden olur. Bu hücrelerden salgılanan lökotrienler, 

tromboksan, platelet aktive edici faktör, nitrikoksid ve reaktif oksijen metabolitleri doku 
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hasarını ve epitel permeabilitesini daha da arttırır (23, 24). TNF-α gibi artmış sitokinler 

fibroblastlardan matriks metalloproteinazlarının (MMP) salınımını arttırıp, matriksin 

yapısını bozarak hasarı şiddetlendirir (11). 

2.1.3. Klinik 

ÜK rektum ve kolonun bir çok kısmını aralıksız tutabilen, relaps ve remisyon 

süreçleriyle seyreden, granulom içermeyen (kolon biyopsisinde), kronik inflamatuar bir 

durumdur (25). Hastalık mukozayla sınırlıdır, diğer tabakaları tutmaz. Hastanın klinik 

semptomları esas olarak kanlı diyare, acil dışkılama ihtiyacı ve tenesmusdur. Distal 

tutulumu şiddetli olmayan hastalıkta rektal kanama olmayabilir ve irritabl barsak 

sendromu ile klinik olarak karışabilir (26). 

Hastalık progresyon ve regresyonlarla seyreder. 10 yıllık dönemde proktititin 

proksimale yayılma ihtimali %41-54 olarak bildirilmiştir (27). Sol kolon tutulumlu 

hastalarda ilerleme riski daha yüksektir. Hastalığın 10 yıllık takibinde regresyon 

ihtimali ise %1,6-71 olarak bildirilmiştir (28). Ayrıca ciddi ÜK’in fulminan hastalık 

olarak adlandırılan formunda günlük 10’dan fazla devamlı taze kan içeren dışkılama, 

toksisite bulguları, abdominal hassasiyet, abdominal distansiyon, kan transfüzyonu 

ihtiyacı ve direk grafide kolonik dilatasyon saptanması önemli bulgulardır. Sıklıkla 

hastalığın tutulum bölgesi arttıkça semptomlarda artmaktadır. Bu nedenle distal 

tutulumlu hastalarda semptomlarda açıklanamayan artış izlenmesi durumunda hastalığın 

progresyonu açısından değerlendirilmesi önerilir (29). ÜK hastalarının yaklaşık %25-

32’sinde total kolektomi gerekmektedir (30). 

Montreal klasifikasyonuna göre tutulan kolon segmentine göre proktit(E1), sol 

kolit (sigmoid ve inen kolon) (E2) ve pankolit(E3) olarak sınıflandırılır. ÜK tutulumuna 

göre Montreal klasifikasyonu (Tablo 1 de) özetlenmiştir. (28). Çok az hastada terminal 

ileum inflamasyonu (backwash ileitis) gelişebilir, buda ÜK’in CH’dan ayırımını 

güçleştirebilir (31). Montreal Çalışma grubu, hastalığın relaps şiddetini, dört evreye 

ayırmıştır (Tablo 2) (28). 
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Tablo:1 Ülseratif Kolit Tutulumuna Göre Montreal Klasifikasyonu  

Yayılım  Anatomik Bölge 

E1 Ülseratif Proktit Tutulum rektumda sınırlıdır (İnflamasyon 

sınırı rektosigmoid bileşke 

 

E2 

 

Sol Tip (Distal) Ülseratif Kolit

 

Tutulum sınırı splenik fleksuraya kadar 

 

E3 

 

Ekstensif Tip Ülseratif Kolit 

 

Tutulum sınırı splenik fleksuradan 

proksimalde 

 

 

 

Tablo: 2 Ülseratif kolit şiddetine göre Montreal klasifikasyonu  

ŞİDDETİ TANIM 

S0 Klinik Remisyon Asemptomatik 

 

S1 Hafif Ülseratif 
Kolit 

≤4 kez/gün dışkılama (kanlı veya kansız), sistemik hastalık 
bulunmaması, normal ESR 

 

S2 Orta Derecede 
Ülseratif Kolit 

>4 kez/gün dışkılama ile birlikte minimal sistemik toksisite 
bulguları 

 

S3 Ciddi Ülseratif 
Kolit 

≥6 kez/gün kanlı dışkılama, nabız ≥ 90/dk, 

ateş ≥ 37,7Ċ, Hb ≤ 10,5gr, ESR ≥ 30mm/saat 
ESR: Eritrosit sedimantasyon hızı, Hb: Hemoglobin 
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ÜK klinik seyrine ve klinik özelliklerine görede sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflamada ÜK; Kronik intermittan, kronik devamlı ve akut fulminan tip olmak üzere 

üçe ayrılır (32). İlk atağı takiben hastaların %40-65’i intermitan bir seyir; %5-10’u 

kronik aralıksız bir seyir izler (32, 33). Yüzde 10’dan fazla hastada ise sonunda 

kolektomi gerektiren çok şiddetli bir ilk atak ile prezente olurlar. ÜK’in en sık gözlenen 

kronik intermittan formunda hastalık, haftalar, aylar süren ataklar ile seyreder. Ataklar 

arasında hastadan hastaya değişen uzunlukta remisyon dönemleri mevcuttur. Küçük bir 

grup ama önemli sayıda hasta hiç remisyona girmeden sürekli hastalığın bulguları ve 

semptomları ile kronik sürekli bir seyir izler. Remisyonu sürdürmek için sürekli steroid 

tedavisi gerektiren hastalar da bu grubun bir parçasını oluştururlar. ÜK’li çok az sayıda 

hastada daha sonra rekürrens olmaksızın tek bir atak oluşabilir. Sadece bir atak geçiren 

ve sonrasında remisyonda kalan hastaların oranı %1’dir. Ancak muhtemelen bu grup 

hastaların bazılarında tanı hatası söz konusudur. Bu hastalar muhtemelen infeksiyöz 

kolite sahip olan ve yanlış tanı ile ÜK sanılan hastalardır (32). 

ÜK’in Lokal Komplikasyonları: 

1-Perforasyon: Perforasyon yüksek mortalite ile beraberdir, sıklıkla toksik 

megakolon komplikasyonu sırasında gelişir. Bazen şiddetli hastalık durumunda toksik 

megakolon olmadan da meydana gelebilir. Perforasyon sol kolondan özellikle sigmoid 

bölgeden olur (32). 

2-Striktür: Striktürler en sık olarak yaygın hastalıkta ve remisyonsuz sürekli 

semptomatik hastalarda gözlenir. Striktürler tipik olarak hastalığın başlangıcından 5-25 

yıl sonra görülürler. En sık sigmoid ve rektumda gözlenirler. Striktürlerin çoğu kısadır 

ve tipik olarak 2-3 cm uzunluğundadır. ÜK’li hastada, diyare ve fekal inkontinans 

durumunda striktür düşünülmelidir. ÜK’de striktürler sıklıkla malignite gelişimi ile 

ilişkilidir. Striktür bulunuşu altta yatan malign tümör şüphesini arttırır. Striktürlere 

potansiyel olarak malign lezyon olarak bakılmalıdır (32). 

3- Toksik Megakolon: Sıklığı giderek azalmaktadır. Hastaların %2’sinden 

azında gözükmektedir. Mortalite oranın  %15-20 arasında değişmektedir. Seyri 

esnasında gelişen perforasyon yüksek mortalite oranı ile birliktedir. Eğer inflamasyon 

submukozanın ötesine geçer musküler tabakaya ulaşır ise kolon kontraksiyon 
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kabiliyetini yitirir ve bunun sonucu olarak dilate olur (32). Tanı için kolonik 

distansiyonun radyolojik olarak gösterilmesine ek olarak aşağıdaki 4 durumdan üçü 

mevcut olmalıdır. Bu dört durum: 38.6oC’den yüksek ateş, kalp atım sayısının dakikada 

120’yi geçmesi, nötrofil sayısının mm3’de 10.500’ü geçmesi ve anemidir. Tanı için; 

dehidratasyon, mental değişiklikler, elektrolit bozukluğu, hipotansiyondan oluşan 

toksisite bulgularından en azından biride mutlaka bulunmalıdır. Fizik muayenede 

kolonun üzerindeki bölgeler hassas, ribaund hassasiyet mevcut, barsak sesleri kolonik 

motilitenin yokluğu nedeniyle hipoaktif veya duyulamaz. Genellikle pankolitli 

hastalarda gelişir. Kolonik motiliteyi azaltan ilaçlar, (antikolinerjikler, narkotikler ve 

antidiyaretikler) baryumlu grafi çekimi ve kolonoskopi sonrasında da toksik megakolon 

gelişimi görülebilir (32). 

4- Malignite Gelişimi: Kronik ÜK’li hastalarda artmış kolon kanseri gelişme 

riski vardır. Malignite riski ÜK’in en korkulan komplikasyonudur. Sporadik kolon 

kanserine zıt olarak ÜK’li hastalarda kanserin adenomatöz polipten menşei alması 

gerekmez. Fakat kolonoskopide yanındaki displastik olmayan mukozadan ayırt 

edilemeyen düz displastik epitelyumdan menşei alabilir. Pankolonik ÜK’li hastaların 

kolon kanseri riskinin araştırıldığı bütün çalışmaların incelendiği bir metaanalizde 10. 

yılda kümülatif kolorektal kanser insidensi %2, 20. yılda %8, 30. yılda %18 olarak 

saptanmıştır. Eldeki veriler proktit ve proktokoliti olan ÜK’li hastalarda kolorektal 

kanser yönünden belirgin artış saptanmamış. Hastalığın süresi 8 yıldan kısa ise 

kolorektal kanser ile çok nadir karşılaşılır. 8. yıldan sonra kanser gelişme riski her yıl 

%0.5 ile %1 arasında değişir. Eldeki veriler pankolitli hastalarda 8. yıla kadar, sol taraf 

koliti olan vakalarda ise 12 yıla kadar kanser için tarama yapmaya gerek olmadığı 

gözükmektedir (32). 

ÜK hastalarında intestinal semptomların yanında oküler, oral, eklem ve deriyle 

ilgili semptomlarında dikkatlice sorgulanması gerekir. Ekstraintestinal bulgular ÜK’de 

%20, CH’da %30-40 oranında görülmektedir. Hastaların %60-70’inde tek, %30-40’ında 

birden fazla ekstraintestinal bulguya rastlanılmaktadır. Hastalık aktivasyonuyla 

ilişkilerine göre şu şekilde sınıflandırılabilirler (26, 34): 
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1- Kolit Aktivasyonuyla ilişkili olanlar: 

 Eritema Nodozum 

 Aftöz Ülser 

 Episklerit 

 Akut Artropati 

2- Kolit Aktivitesiyle Genellikle İlişkili Olanlar: 

 Pyoderma gangrenosum 

 Anterior Üveit 

3- Kolit Aktivitesiyle İlişkili Olmayanlar: 

 Sakroiliitis 

 Ankilozan Spondilitis 

 Primer Sklerozan Kolanjit 

2.1.4. Tanı 

ÜK tanısı koymak için altın standart bir yöntem mevcut değildir (25). Tanı; 

Anamnez, klinik değerlendirme, tipik endoskopik bulgular ve histolojik bulguların 

kombinasyonu ile konulur (35). Enfeksiyoz nedenler dışlanmalıdır. Eğer tanıda bir 

şüphe varsa endoskopik ve histolojik doğrulama belli bir süreden sonra tekrarlanmalıdır 

(25). 

ÜK’in başlıca semptomları; kanlı ishal, mukuslu dışkılama, karın ağrısı, acil 

dışkılama ihtiyacı ve tenesmustur. Bu semptomların hiç biri ÜK için spesifik değildir. 

Hasta doktora başvurduğunda, semptomlar genelde haftalar veya aylardır mevcuttur. 

Hastalık karekteristik olarak sinsi ve yavaş başlangıç gösterir. Genellikle semptomların 

şiddeti ile hastalığın şiddeti parelellik gösterir (36). Hastanın fizik muayenesindeki 

bulgular ÜK’in yaygınlığı ve şiddeti ile ilişkilidir. Hafif ve orta şiddetli hastalardaki 

bulgular rektal muayenede tespit edilen kan dışında belirgin değildir. Şiddetli ataktaki 

hastalarda ateş, taşikardi, kilo kaybı, barsak hassasiyeti ya da azalmış barsak sesleri 

bulguları görülür (25). ÜK relaps ve remisyon periyodlarından oluşan bir hastalıktır. 
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Bazen %5 hastada remisyon dönemi olmaksızın devam edebilir. %5 hastada tek bir akut 

epizodu takip eden uzamış remisyon şeklinde de görülebilir. Hastalığın relapsı sıklıkla 

ilk 3 yıl içerisinde görülür (37). 

Proktit dışında C-Reaktif Protein (CRP) klinik aktiviteyle geniş olarak ilişkilidir. 

Ciddi klinik aktiviteli hastalarda artmış CRP, anemi, artmış Eritrosit sedimantasyon hızı 

(ESR) ve hipoalbuminemiyle birliktelik gösterir. Bunlar akut şiddetli kolit durumunda 

kolektominin gerekliliğini değerlendirmede önemli markerlardır. Ne CRP ne de ESR, 

ÜK’i enfeksiyoz ve diğer nedenlerden ayırmada yeterli değildir. ÜK’in başlangıç 

tanısında semptomatik kolite neden olan enfeksiyoz nedenler dışlanmalıdır. 

Clostiridium difficile toksin A ve B, Camplyobacter Cpp, ve Escherichia coli 0157:H7 

bunları içeren dışkı kültürü incelemeleri yapılmalı şüphe varsa bunlarla beraber 

Samonella ve Shigella aranmalı ve tıbbi öyküye göre amip ve diğer parazitlerin taze 

dışkıda taraması yapılmalıdır. İmmunsüpresif hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar 

hatırlanmalıdır (25, 36). 

ÜK’de hastalığın tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavisinde serolojik belirteçlerin 

önemi giderek artmaktadır. En geniş çalışılan serolojik markerlar: Perinükleer 

Antinötrofil Sitoplazmik Antikorlar (p ANCA) ve anti-Saccharomyces cerevisiae 

antikorlar (ASCA) dır. Bir çok seride pANCA’lar ÜK’li hastalarda %65’e kadar, CH’da 

ise %10’dan az vakada pozitif olarak bulunmuştur. pANCA’nın sensivitesi %65, 

spesifitesi %85 ve pozitif prediktif değeri %74’dür. ÜK’de pANCA’nın insidansı 

laboratuarın deneyimi ve coğrafik enleme bağlı olduğu dikkate alınmalıdır (36, 38, 39). 

ASCA daha çok CH’da rastlanılmaktadır. ÜK’li hastalarda nadirde olsa tespit edilebilir. 

ASCA (-) ve PANCA (+) birliktelik ÜK için sensivitesi %87, pozitif prediktif değeri ise 

%93’dir. pANCA ve ASCA’nın birlikte değerlendirilmesi indetermine kolitlerde 

önemlidir (36, 40). Günümüzde bu markerların sınırlı duyarlılığı nedeniyle ÜK’in 

tanısında ve tedavi kararı verilmesinde rutin olarak kullanımı klinik olarak 

kanıtlanmamıştır (25). Barsak inflamasyonun fekal markerları olan kalprotektin, elastaz, 

lizozim ve laktoferrin gibi nötrofil derive proteinler İBH’da değerlendirilmektedir (25, 

41). Fekal Kalprotektinin İBH’daki intestinal inflamasyonu yansıtan en duyarlı invaziv 

olmayan biyomarker olduğu görülmektedir. Bununla birlikte tüm fekal testlerde 

Kalprotektinin inflamasyon tipini ayırt etmede spesifitesi düşüktür. Bu nedenle ÜK 
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tanısında kullanımı sınırlıdır (25). 

Endoskopik değişikler anüsten proksimale doğru, aralıksız birbiri ile birleşmeye 

eğilimli lezyonlarla karakterizedir. Özellikle distal hastalıkta normal ve inflamasyonlu 

alanlar arasındaki sınır net olarak izlenip milimetrik olarak birbirinden ayrılır. Hafif 

inflamasyonun endoskopik özellikleri eritem, mukozanın vasküler konjesyonu ve 

görünen damarların kaybıdır. Orta şiddetteki kolitin karekteristik özellikleri kaba 

granüler görünüm, mukozal erozyon ve mukozal frajilitesidir. Şiddetli kolit spontan 

kanama ve ülserasyonla karekterizedir. Şiddetli ÜK’te, CH ile karşılaştırıldığında 

ülserler inflamasyonlu mukozaya gömülüdür. Derin ülserlerin olması prognoz açısından 

kötüdür. Uzun süren hastalıkta mukozal atrofi haustral katlantıların kaybı, lüminal 

daralma ve psödopoliple sonuçlanabilir. Endoskopik olarak hastaları derecelendirirken 

Schroder endoskopik skorlama indeksini kullanmaktayız: 

Schroeder Endoskopik Skorlama İndeksi 

0 = Normal ya da inaktif hastalık 

1 = Hafif hastalık( eritem, azalmış vasküler patern, hafif kırılganlık) 

2 = Orta şiddette hastalık (belirgin eritem, vasküler paternin kaybı, kırılganlık, 

erozyon) 

3 = Ciddi hastalık (spontan kanama, ülserasyon) (25). 

ÜK’in ayırıcı tanısında bir çok hastalığı düşünmek gerekir. Kesin tanı hemen 

hemen her zaman klinik, laboratuar, radyografik, endoskopik ve histolojik verilerin 

tümünün birlikte değerlendirilmesi ile konulur. ÜK düşünülen tüm hastalar için ayırıcı 

tanıda düşünülmesi gerken en önemli neden enfeksiyöz kolitlerdir. Özellikle 

Salmonella, Shigella ve Amebik kolit ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Neoplastik 

durumlar, kullanılan bazı ilaçlar, mikroskopik kolit ve eozinofilik gastroenterit gibi 

inflamatuar durumlar gözden geçirilmelidir. ÜK’den şüphe edilen tüm kadınlarda 

endometriyozis gözden geçirilmelidir. Günümüzde CH ile ÜK’i ayıracak altın standart 

bir test yoktur. Bu iki hastalığı ayırt etmek, seçilecek tıbbi ve cerrahi tedavi konusunda 

önem arz etmektedir. Her iki hastalıkta ataklarla ve remisyonlarla seyretmektedir (36). 
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2.1.5. Tedavi 

ÜK’de tedavinin amacı klinik semptomları geriletmek, hastanın yaşam kalitesini 

arttırmak, hastalık aktivitesini azaltmak ve relapsları önlemek esaslarına dayanır. 

Tedaviye başlamadan önce hastalığın lokalizasyonunu ve yoğunluğunu, 

komplikasyonların olup olmadığı, daha önceki tedavilere verilen yanıt göz önünde 

bulundurulmalıdır (42).  

2.1.5.1 Aminosalisilatlar ve Kortikosteroidler 

Mesalazin (5-aminosalisilik asit) hafif veya orta şiddetteki ÜK vakalarının 

primer tedavisinde topikal veya sistemik ajan olarak sıklıkla kullanılan bir moleküldür. 

Proksimal ince barsaklardan hızla absorbe edilir, intestinal epitel ve karaciğerde 

metabolize edildikten sonra idrarla atılır. İlacın barsaktaki antiinflamatuar etkinliği 

bölgedeki ilaç konsantrasyonuyla ilişkilidir. Mesalazin molekülünün oral alım ardından 

kolona ulaşabilmesi pH duyarlı moleküller veya yavaş salınım için yarı geçirgen 

membranlar kullanılarak ya da kolonda enzimatik olarak ayrılabilen azo bağıyla diğer 

bir moleküle bağlanmasıyla sağlanabilir. Kortikosteroidler ÜK’in relapslarında 

remisyonu indüklemek için kullanılırlar. Asıl tedavide rolleri yoktur. Kortikosteroidler 

topikal ( suppozituar, sıvı ya da köpük enema), oral ya da intravenöz olarak kullanılırlar 

(26). 

Ülseratif proktitte öncelikle 5-aminosalisilikasit (5-ASA) suppozituvarlar 

denenmelidir. Distal tip ÜK’te tek başına topikal formların oral formlardan daha etkili 

olduğu gösterilmiştir. Topikal 5-ASA ile yanıt alınamayan hastalarda tedaviye topikal 

kortikosteroid enema eklenir. Tek başına topikal mesalamin preperatlarının topikal 

kortikosteroidlerden daha üstün olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle tek başına topikal 

kortikosteroidlerin kullanımı tercih edilmemektedir. Kombine tedavide sabah 

kortikosteroidler içeren enemalar ve akşam 5-ASA içeren enema veya suppozituvar 

verilmelidir (43). Sol kolon fleksurasının ötesine geçmiş yaygın kolon tutulumunda 

topikal ve oral salisilatların kombine kullanımı daha uygun olur. Dirençli vakalarda 

sistemik steroidlerin tedaviye dahil edilmesi uygundur (44).  



 
 

 19

Kortikosteroidlerin yan etkileri; Hastaların %50’inde prednizolon kullanımına 

bağlı bir yan etki bildirilmemişse de, 3 geniş başlık altında tanımlanabilir. Erken dönem 

etkileri; fizyolojik dozun üstünde kullanıma bağlıdır ve kozmetik (akne, aydede yüzü, 

ödem), uyku ve duygudurum bozuklukları, dispepsi veya glukoz intoleransını içerir. 

Uzamış kullanıma bağlı yan etkiler; (sıklıkla 12 hafta üzeri, bazen daha az sürede); 

posterior subkapsüler katarakt, osteoporoz, femur başının osteonekrozu, myopati ve 

enfeksiyona yatkınlıktır (45). Sulfasalazin nadiren Stevens-Johnson Sendromu, 

pankreatit, agranülositoz ve alveolit gibi doz bağımsız idiosenkratik reaksiyonlara yol 

açabilmektedir (46). 

2.1.5.2. Tiopürinler 

Tiopürinler (Azotiopürin (AZA) ve onun aktif metaboliti 6-Merkaptopürin(6-

MP)) steroide dirençli kolit hastalarında 30 yıldan fazladır kullanılmaktadır (26). AZA, 

glutatyon gibi nükleofillere maruz kalmasından sonra merkaptopürini oluşturmakta ve 

de nova pürin sentezini inhibe eden metabolitlere dönüştürülmektedir. 6-MP ise 

ribonükleotide dönüştürülerek pürin sentezini inhibe etmektedir (47). Bununla birlikte 

AZA ve 6-MP aktivitesi yavaş olup etkisinin ortaya çıkması 3 ayı bulabilir. En sık 

gözlenen yan etkileri kemik iliği supresyonu ve pankreatittir. Kemik iliği süpresyonu 

tedavinin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilirken, pakreatit tedavi başlangıcının ilk 

4 haftasında gözlemlenebilir. AZA günlük 50 mg olarak başlanır ve 2-3 mg/kg doza 

ulaşıncaya kadar 1-2 haftada bir 25 mg (6-MP hedef doz için 1-1,5 mg/kg/gün) arttırılır. 

AZA düzeyini azaltan enzim olan tiopürin metiltransferaz mutasyonu bulunan 

hastalarda myelosüpresyonun yüksek riski nedeniyle tedavi rejimi diğer ilaçlarla 

değiştirilmelidir (44). 

            2.1.5.3. Siklosporin 

Kalsinörin inhibitörü olan siklosporin ciddi refrakter koliti olan hastalarda 

kurtarıcı bir tedavi ajanı olarak kullanılır ve etkisi çok hızlı olarak ortaya çıkar. Kısa 

sürede kolektomiye giden hastaların sayısını %50 indirir. Ancak toksisitesi nedeniyle 

kullanımı tartışmalıdır (26). En sık görülen yan etkileri hipertansiyon, parestezi ya da 

titreme ve baş ağrısıdır. Hastaların yarısında hipomagnezemi, böbrek bozukları ve 

gastrointestinal bozukluklar görülür. En ciddi komplikasyonu ise fırsatçı 
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enfeksiyonlardır (pneumocystis carini pnömonisi ve aspergillus pnömonisidir). Bu 

yüzden hastalarda profilaktik olarak ko-trimaksazol kullanılır (48, 49). İntravenöz 

siklosporin kullanımından önce plazma magnezyum ve kolesterol düzeyleri ölçülmeli, 

nörolojik toksik etkilerin azaltılması için düzeltilmelidir. Siklosiporin başlandıktan iki 

gün sonrasında plazma seviyesi gözlemlenmeye başlanmalıdır (50). 

2.1.5.4. İnfliximab 

İnfliximab TNF-α’ya karşı bir kimerik monoklonal antikordur ve yaklaşık 12 

yıldan beri klinikte kullanılmaktadır. Klinikteki kullanım yeri kortikosteroidler ve diğer 

immunsüpresif ajanlarla yapılan tam ve yeterli tedaviye rağmen yanıt vermeyen orta 

şiddetliden çok şiddetliye kadar olan aktif CH ve ÜK’li hastaların tedavisinde kullanılır. 

İnfliximab ayrıca fistüllü CH’da da kullanılması önerilmektedir. İnfliximab tedavisi 

genellikle 5-10 mg/kg dozda 0, 2 ve 6. Haftalarda başlanıp daha sonra 8 haftada bir 

tekrarlanır. Artmış enfeksiyon riski nedeniyle tüberkulozlu ve diğer ciddi enfeksiyonu 

olan hastalarda ya da fırsatçı enfeksiyonlarda kullanımı kontro endikedir (48, 51). 

Tedavi sırasında gelişebilecek infüzyon reaksiyonları ve otoimmun fenomenlere karşı 

birlikte antihistaminik ya da immunsuppressif tedavi kullanımı önerilmektedir (52). 

 

 

Şekil 2: ÜK tedavisinde basamaklı yaklaşım (53). 
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2.2. İntraselüler Adezyon Molekülü-1 (ICAM-1), Vasküler Hücre Adezyon 

Molekülü-1 (VCAM-1) 

Hücre adezyon molekülleri bir hücrenin başka bir hücre veya ekstrasellüler 

matriksle ilişkisini sağlayan membran bağımlı proteinlerdir. Bu proteinler, hücrede 

transmembranöz olarak yer alırlar. Adezyon sırasında moleküllerin sayısı veya 

afiniteleri artar. Adezyon molekülleri ya hücre içinde granüller halinde depo edilip 

gerektiği zaman hızlıca hücre membranında yerini alır veya hücreler tarafından yeni 

baştan sentezlenirler. Bu moleküller kanser gelişmesinde, lökosit migrasyonunda, 

embriyonal gelişimde, endotel hasarında ve inflamasyonda rol oynarlar (54). 

2.2.1. ICAM-1 

ICAM-1 damar endotelyal hücreleri ve lökositler tarafından eksprese edilen 

İmmunglobulin (Ig) süper ailesinin bir üyesidir (55). Değişik hücrelerde yapısal olarak 

bulunmakla birlikte, iltihabi dokularda IFN-γ, İnterlökin-1 (IL-1) ve TNF-α gibi 

proinflamatuar sitokinlerin uyarısıyla hücre yüzeyinde yoğunluğu artmaktadır. Uyarı 

sonucu, ICAM-1'in hücre yüzeyinde belirmesi, 2-4 saatte başlar ve 12-16 saat süreyle 

plato çizer. Ortamda sitokin varlığında ise, 24-72 saat kadar devam eder. ICAM-1 

molekülleri eozinofiller, T lenfositler ve nötrofillerin göçünde önemlidirler. Ayrıca 

ICAM-1, β2 integrinlerden, Lenfosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1) ve Makrofaj-1 

antijen’in (Mac-1) karşı hücrede bağlandığı liganddır. Bu moleküller monoklonal 

antikorlarla bloke edilecek olursa, bu hücrelerin endotele yapışamadığı ve inflamasyon 

bölgesinde birikemediği görülmüştür (56). 

İlk olarak B hücre aktive edici molekül ve CD11a/CD18 (LFA-1) için başlama 

yeri olarak tanımlanmıştır. ICAM-1 55.000 molekül ağırlığında olmakla birlikte farklı 

glikolizasyonlar sonucu değişik dokularda farklı glikoprotein olarak bulunması 

nedeniyle bazen 76-114.000 moleküler ağırlığında da izlenebilir (57). ICAM-1’in 

fonksiyonu; antijen sunan hücreler ve T hücreleri arasındaki ilişkide önemli bir sinyal 

mekanizması oluşturmaktır. Bu nedenle ICAM-1’in karşıt ligandı LFA-1 ile ilişkisi 

allerjik astım, artrit, nefrit ve pnömoni gibi çok sayıda inflamatuar hastalıklarda 

önemlidir (55). ICAM-1’in romatizmal ve inflamatuar olaylarda önemli rol 

oynamasından dolayı çalışmalar, antiromatizmal ve antiinflamatuar ajan olarak 
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monoklonal anti-ICAM-1 üzerinde yoğunlaşmıştır (58, 59). ICAM-1’in yapısı (Şekil 

3’de) görülmektedir (56). 

 

 

 

Şekil 3: ICAM-1, bir amino ucu ve bir de karboksil ucu içermektedir. Karboksil ucunun 
olduğu yerde transmembran bölgesi bulunur. 5 Ig domaini vardır. Bu domainlerden de ilk ikisi; 
LFA-1 için bağlanma bölgesidir. Üçüncü domain ise; Mac-1’in bağlanma bölgesini oluşturur. 

 

2.2.2. VCAM-1 

Ig süperailesinin diğer ferdi VCAM molekülüdür ve endotel hücrelerinde 

bulunur (56). VCAM-1 6, ya da 7 H tipi Ig üst grubundan oluşur (57). Uyarılmamış 

endotelde yapısal olarak bulunmaz. IL-1, IL-4 ve TNF-α gibi sitokinlerin uyarısıyla 2-4 

saat sonra hücre yüzeyinde belirir. IL-4 seçici olarak VCAM-1'in belirmesine sebep olur 

ve Very late antigen-4 (VLA-4) aracılığıyla eozinofillerin ortamda birikmesini sağlar 

(56). VCAM molekülleri, damar endotelyal duvarında lökositlerin göçü ve adezyonunu 

sağlarlar (60). ICAM-1 ve VCAM-1’in her ikisi de immun yanıt ve iltihap durumlarında 

hayati rol oynarlar. VCAM-1 birçok hücre tipi tarafından eksprese edilebilen Ig benzeri 

bir transmembran proteinidir. Damar endotelyal hücreleri ve folliküler dendritik 

hücreler tarafından eksprese edilirler. VCAM-1‘in bağlandığı karşıt ligandı VLA-4’dür 
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ve nötrofiller hariç tüm lökositlerde bulunurlar. VCAM-1/VLA-4 yolu, çeşitli alerjik ve 

iltihap hastalıklarına ilaveten otoimmun hastalıkların patojenik işlemlerinde de anahtar 

rolü oynamaktadır (56). VLA-4 ekspresyonuyla birlikte T hücrelerinde reseptörlerin 

fonksiyonel rollerinde önemli bilgiler sağlanabilir. Birçok deneysel çalışmada T 

hücrelerinin çoğalması, büyümesi, farklılaşması ve tanınmasında fibronektin çift 

reseptör ligandı VLA-4’ün yapışma rolü gösterilmiştir. İmmunolojik reaksiyonlarda 

VLA integrinlerinin fonksiyonel rolleri önemli derecede değerlendirilmiştir (61). VLA 

integrinleri; fibronektin, laminin, kollajen ve diğerleri gibi ekstraselüler matriks 

komponentlerine bağlanan reseptörler olarak belirtilirler ve çeşitli hücre tipleri 

tarafından eksprese edilirler (56). 

2.3. TNF-α 

IL-1 ve TNF-α birçok proinflamatuar özelliği paylaşır ve İBH’da mukozal 

inflamasyonun büyümesinde kritik rollere sahiptirler. Her iki sitokin de, monosit ve 

makrofajların aktivasyonu üzerine sentezlenirler ve intestinal makrofajların, 

nötrofillerin ve düz kas hücrelerindeki kemotaktik sitokinlerin düzenlenmesinde görev 

alırlar (62). 

TNF-α 233 aminoasitten oluşan ve aktive makrofajların yüzeyinde bulunan 

polipeptid yapıda bir prekürsör moleküldür. Bu hali ile transmembran TNF-α olarak 

adlandırılır. Metalloproteinazlar (TACE: TNF-α dönüştürücü enzim) tarafından aktive 

edildikten sonra 76 ve 77. aminoasitler arasından ayrılarak 157 aminoasitlik 

çözünebilen TNF-α halini alır. Son dönemdeki çalışmalar çözülebilen formu kadar 

transmembran formunun da biyolojik olarak aktif olduğunu ve bağlandığı hücre ile 

aktive makrofaj arasında hem reseptör hem de ligand olarak görev yaptığı gösterilmiştir. 

Biyolojik aktivitelerini TNF reseptörleri 1 ve 2 üzerinden gösterirler. Transmembran 

formu her iki reseptörü de bağlayabilirken, asıl biyolojik aktivitesini TNF R2 üzerinden 

gösterir (63). TNF-α’nın yapısı ve işlevi (Şekil 4’de) özetlenmektedir (63). 
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Şekil 4: Transmembran TNF-α çözünebilen TNF-α nın prekürsör formudur ve TNF-α 
üretebilen hücreler üzerinde homotrimer olarak üretilir. TACE tarafından işlem gördükten sonra 
çözülebilen TNF-α oluşur ve TNF Reseptörleri 1 ve 2 ye bağlanır. Trans membran TNF-α da bu 
reseptörlere bağlanabilir. Bu reseptörlere bağlandıktan sonra TNF-α nın her iki formu da 
pleotrofik etki (apoptozis, hücre proliferasyonu ve sitokin üretimi) gösterir. TACE ile ayrıldıktan 
sonra Transmembran TNF-α nın kalan kısmı SPPPL2b ( 2b benzeri sinyal peptid peptidaz geni) ile 
işlem görür ve tekrar çekirdeğe transloke olur ve sitokin üretimine katılır. 

 

TNF-α’nın barsakta mukozal inflamasyonda oynadığı rol, epitelyum bariyerinin 

bozulması, villöz epitel hücrelerde apopitozisin indüksiyonu ve intestinal epitelyum 

hücrelerden kemokinlerin sekresyonu şeklindedir. TNF-α, E-selektin ve ICAM-1 gibi 

diğer adezyon moleküllerini arttırarak ve diğer sitokin ve kemokinleri indükleyerek, 

endotelyumu aktive eder (63). 

2.4. KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRESİ 

Kemik mineral yoğunluğu ölçümünde kullanılan teknikler sırasıyla; 

Radyografiler, Dual Energy X-ray Absorbtiometry (DEXA), Single Photon 

Absorbtiometry (SPA), Dual Photon Absorbtiometry (DPA), Kantitatif Komputerize 

Tomografi (QCT), Speed Of Sound (SOS) ve Broadband ultrasonic Attenuation (BUA) 
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parametrelerini içeren ultrasonik ölçüm, Single Energy X-ray Absorbtiometrydir 

(SXA). Bu ölçüm tekniklerini yargılarken veya değerlendirirken testin geçerliliği ve 

tekarlanabilirliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır (64). 

Osteporozun en sık görüldüğü dönem olan postmenopozal dönemde bile bir 

tarama testi olarak kullanılmaması konusunda, çoğu otörün hemfikir olduğu KMD 

ölçümü, çoğu zaman gereksiz ve sık aralıklarla yaptırılmaktadır. En uygun yaklaşım 

kişinin taşıdığı risk faktörlerini gözönüne alarak KMD ölçümü yapmaktır.  

Kuvvetli risk faktörleri varlığında KMD ölçüm endikasyonları: 

 Osteopeni ve/veya vertebral deformiteye ait radyolojik görüntünün 

varlığı 

 Kalça, omurga veya el bileğinin frajil kırığı 

 Glukokortikoid tedavisi 

 Prematüre menapoz (<45 yaş) 

 Uzamış sekonder amenore 

 Primer hipogonadizm 

 Anoreksia nevroza 

 Malabsorpsiyon/inflamatuar bağırsak hastalığı 

 Primer hiperparatiroidizm 

 Kronik böbrek yetmezliği 

 Hipertiroidizm 

 Boy kaybı/kifoz 

 Uzamış immobilazyon 

 Osteoporoz aile hikayesi (65). 

Klinik pratikte KMD ölçümü şu amaçlardan birini içermelidir: 

 Risk faktörlerine sahip olan kişilerde kırık riskini saptamak 

 Radyolojik osteopeni, vertebral deformite veya kırık öyküsü olanlarda 

osteoporoz tanısı koymak veya dışlamak 

 Tedavi gerektiren hastaları saptamak 

 Tedavi edilen veya edilmeyen hastalarda kemik kütlesindeki değişimleri 

değerlendirmek (65). 
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KMD’ni genç yetişkinlere göre değerlendirmede T skor, yaş ile cinsiyete göre 

değerlendirmede ise Z skor kullanılmaktadır. Tanı koymada T skor daha sık kullanılan 

parametredir. Genç yetişkin popülasyonun KMD ortalaması ve standart sapması (SD) 

ile tetkiki yapılan kişinin kemik mineral yoğunluğunun karşılaştırılmasını verir (65). 

Z skoru, klinik açıdan T skoru kadar değerli olmamakta birlikte, Z skorundaki 

normalden sapmalar, hastanın mutlaka metabolik kemik hastalıkları ve ikincil 

osteoporoz nedenleri açısından detaylı bir şekilde araştırılmasını gerektirir (65). 

KMD ile kırık riski arasında kuvvetli bir ters orantı mevcuttur. Kemik 

yoğunluğunun standart sapmasındaki her düşüş kırık insidansındaki 2-3 kat artışa 

karşılık geldiği kabul edilmektedir. 

             

WHO’nun KMD’ne göre tanı sınıflaması  

Tanım             T-skoru                Kırık Riski 

Normal          T-skor >-1             Düşük risk 

Osteopeni   -1 > T-skor >-2.5      Ortalamanın üstünde risk 

Osteoporoz T-skor <-2.5            Yüksek risk 

Yerleşik       T-skor <-2.5 ve        Çok yüksek risk 

                                                    Osteoporoz kırık varlığı (65). 
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3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Materyal 

3.1.1 Vaka Seçimi 

Bu çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Gastroenteroloji polikliniğine, kanlı ishal şikayetiyle müracaat eden, yeni tanı konulmuş 

veya remisyonda iken nüks hastalık tanısıyla hospitalize edilen 38 Ülseratif Kolit (ÜK) 

hastası, 38 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. 

Hastaların kanlı ishal yapabilecek, tüm nedenler incelenip olası nedenler ekarte 

edildi. Endoskopik olarak hastalara kolonoskopi esnasında biyopsiler alınıp patolojik 

incelemeye tabi tutuldu. Histolojik olarak ÜK teşhisi konuldu. Tüm ÜK’li hastaların 

değerlendirilmesinde, serum örnekleri ve kemik dansitometresi çekildiğinde klinik 

veriler, hastalık tanısı, tutulum yeri ve hastalık aktivitesi dikkate alındı.Klinik 

aktivitesinin değerlendirilmesinde Truelove-Witts kriterleri (Tablo 3) kullanıldı. 

Hastalar aktif dönemde hastaneye yatırıldıklarında tedavileri düzenlendi. Tedavi ile tüm 

hastalar remisyona girdi. Remisyona girdikten en az 3 ay olmak üzere 1 yıl sonraya 

kadar hastalar kontrola çağrıldı. Kontrole gelen hastaların remisyonda oldukları 

Truelove-Witts kriterleri ile teyit edildi. Aktivasyon dönemi ile remisyon dönemi 

hastalarının Kemik Mineral Dansitometre’leri (KMD) karşılaştırıldı. Hem aktivasyon 

dönemi ile kontrol grubu, hemde remisyon döneminindeyken kontrol grubu hastaların 

KMD’leri karşılaştırıldı. Remisyon indüksiyonu için steroid tedavisi alan hastaların 

KMD ile steroid tedavisi almayan hastaların KMD’leri remisyon döneminde 

karşılaştırıldı. Aktif dönemde kliniğimize yatırdığımız 38 hastanın 10 tanesine steroid 

tedavisi başlanıldı. Hastalara ortalama 2 hafta steroid tedavisi verildi. Tedavi sonrası 

hastalar remisyona girdi, idame tedavilerine geçildi. Fakat eski tanılı hastaların önceki 

tedavilerinde ne kadar doz ve ne kadar süre steroid tedavisi aldığı bilinmiyordu. 
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Tablo 3: Ülseratif kolitte Truelove-Witts kriterleri 

 Ağır Orta Hafif 
Dışkılama İshal günde 6 dan daha 

fazla kanlı dışkılama 
 

4-6 kez 
 

Günde 4 den daha az 
dışkılama, çok az miktarda 
kan içerebilir 
 

Ateşº 
 

>37,5 Yok yok 

Taşıkardi Dakikada 90 dan fazla 
nabız sayısı  

Yok Hafif derecede 

Anemi  Hb 7.5 gr/dL’den az   
Sedimantasyon 
hızı 

 > 30 mm/saat  <30 mm/saat 

 

 

3.1.2. Numunelerin Alınışı, Hazırlanışı ve Kemik Mineral Dansitometrenin 
Çekilmesi 

Kan örnekleri, hastalığın aktif döneminde tedavi öncesi ve remisyona girdikten 

sonra, kolun median kübital bölgesindeki yüzeyel bir venden, yaklaşık 8-10 ml olacak 

şekilde, tek kullanımlık 10 ml’lik plastik enjektör ile alındı. Alınan kan örnekleri 3500 

rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Elde edilen serum örnekleri aligotlanarak 

analizlerin yapılacağı zamana kadar -800C’lik derin dondurucuda saklandı. Kanların 

toplanması tamamlandıktan sonra serum ICAM-1, VCAM-1, TNF-α düzeyleri ölçümü 

için saklanan serumlar +40C’lik buzdolabına konularak 12 saat boyunca çözünmeleri 

sağlandı. Serumlar kullanılacağı zaman oda sıcaklığına getirildi ve testler yapıldı. 

Kemik dansitometre aktif dönemdeki hastalar kliniğe yattıktan hemen sonra 

remisyondaki hastalardan ise ayaktan tetkik istenerek çekildi. Kontrol grubu hastaların 

KMD’leri kliniğe yatırılmadan ayaktan çekildi. 

3.2. Metod 

Aligotlanan serum örneklerinden ticari olarak elde edilen Human sICAM-1 

(RayBio-ELH-sICAM1-001) ELISA kitinden sICAM-1 çalışıldı. Çalışma da 100µL 

serum örneği kitin içinden çıkan 96 numunelerik playtin kuyucuklara sırasıyla aktarıldı 

ve 2.5 saat oda sıcaklığında inkübe edildi. Daha sonra yine kitin içinden mevcut olan 

yıkama çözeltisiyle kuyucuklar yıkandı. Kuyucuklara 100µL biyotinile antikor 
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eklenerek 1 saat oda sıcaklığında inkübe edildi. Yıkama işlemi tekrarlandıktan sonra 

100 µL streptavidin çözeltisi kuyucuklara kondu, 45 dakika oda sıcaklığında inkübe 

edildi. Yıkama işlemi üçüncü kez yapıldıktan sonra 100 µL substrat eklendi ve 30 

dakika karanlıkta inkübe edildikten sonra 50 µL stop çözeltisi konularak 450 nm dalga 

boyunda mikto playt readerda (Biotek from Germany) konsantrasyonları tespit edildi. 

Sonuçlar ng/mL olarak verildi. 

VCAM-1 ticari olarak elde edilen Human VCAM-1 (Raybio-ELH-VCAM1-

001) ELISA kitinden sICAM-1 gibi çalışılarak sonuçlar elde edildi ve sonuçlar ng/mL 

olarak verildi. 

TNF-α yine ticari olarak elde edilen TNF-α (DiaSourche-KAP1751) ELISA kiti 

ile çalışıldı. Çalışmada 50 µL inkübasyon çözeltisi ve 200 µL serum örneği playt’teki 

kuyucuklara konuldu ve 2 saat oda sıcaklığında bekletildi. İnkübasyondan sonra 

kuyucuklar yıkama solisyonuyla 3 kez yıkandıktan sonra her kuyucuğa 100 µL sıfır 

kalibratöründen ve 50 µL anti TNF-α HRP konjugatından eklenerek 2 saat oda 

sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. Yıkama işlemi tekrarlandıktan sonra 200 µL taze 

hazırlanmış revelation çözeltisi eklenerek 30 dakika inkübe edildi ve inkübasyon 

sonrası 50 µL stop solisyon eklenerek 450 nm’de absorbansları tespit edildi. Sonuçlar 

pg/mL cinsinden verildi. 

Hastaların Kemik Mineral Dansitometreleri lomber vertebralarda (1.2.3.ve 4. 

vertebralar) ve proximal femurda (femur boynu, trochanter) dual energy X-ray 

absorptiometry (DEXA) yöntemi ile ölçüldü. Ölçülen değerlerin standart sapmaları 

genç erişkine göre (Z skoru) ve kendi yaş gruplarına göre (T skoru) hesaplandı.  

3.3. İstatiktiksel Analizler 

Veriler sayı yüzde ortalama ve standart sapma olarak verildi. Verilerin 

analizinde SPSS 18 bilgisayar istatistik programı kullanıldı. Nümerik veriler parametrik 

şartlarda kontrol grubu ile t testi nonparametrik şartlarda Mann-Whitney U Test ile 

analiz edildi. p<0.05 olması durumunda gruplar arası fark anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 43.2±15.6 yıl (19-78) olarak 

tespit edildi. Hastaların 19’u erkek (%50) ve 19 kadın (%50) hastalardan oluşmaktaydı. 

Erkek hastaların yaş ortalaması 44.7±16.1 yıl (19-78), kadın hastaların yaş ortalaması 

41±14,3 yıl (21-70) olarak tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen kontrol grubunun yaş 

ortalaması 41.6±14.3 (22-64) olarak tespit edildi. Kontrol grubunun 20’si kadın (%53), 

18’i erkek (%47) hastalardan oluşmaktaydı. Erkek hastaların yaş ortalaması 39,3±15,2 

(22-62), kadın hastaların yaş ortalaması 43.7±13,6 (25-64) olarak tespit edildi. 

Hastalarımızın 18 tanesi (%47) yeni tanı konulmuş, 20 tanesi (%53) nüks olan 

Ülseratif Kolit (ÜK) hastasıydı. Aktif dönemdeki hastaların tutulum yerine göre 

sınıflaması Montreal klassifikasyonuna göre yapıldı. Yeni tanı konulmuş hastaların 8 

tanesi pankolit (%44), 8 tanesi sol kolit (%44), 2 tanesi proktit (%12) tutulumlu idi. 

Nüks olan hastaların 10 tanesi pankolit (%50), 7 tanesi sol kolit (%35), 3 tanesi proktit 

(%15) tutulumlu idi. 

Hastalarımız Truelove-Witts kriterlerine göre aktif dönemde, 21 hasta ağır 

(%55), 13 hasta orta (%35) ve 4 hasta hafif (%5) grup olarak sınıflandırıldı. Aktif 

dönemde Truelove-Witts kriterlerine göre ağır grupta olan 10 hastaya remisyon 

indüksiyonu için steroid tedavisi başlanıldı. 

Çalışmaya alınan 38 ÜK’li hastanın WHO’nun Kemik Mineral Dansitometresi 

(KMD) tanı sınıflamasına göre, 10’u normal (% 27), 9’u osteoporoz (%23), 19’unda 

osteopeni (%50) tespit edildi.  

Çalışmaya alınan hastaların aktif döneminde ve remisyon döneminde serum 

örneklerinde ölçülen adezyon moleküllerinin (ICAM-1, VCAM-1) ve TNF-α 

değerlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler (Tablo 4) verildi. 
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Tablo 4: Hastaların aktif ve remisyon döneminde ölçülen VCAM-1, ICAM-1 , TNF-α değerleri 

 Aktif dönem Remisyon  

Parametre Ortalama±SD 

 

Ortalama±SD p 

ICAM-1 611,12±737,07 147,35±49,78 p<0,05 

VCAM-1 10,27±11,83 5,36±5,49 p<0,05 

TNF-α 10,93±12,36  4,19±7,35 p<0,05 

 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere aktif dönemdeki ÜK hastalarının serumdaki 

değerleri, ICAM-1 ortalaması 611,12±737,07 ng/mL, VCAM-1 ortalaması 10,27±11,83 

ng/mL ve TNF-α ortalaması 10,93±12,36 pg/mL olarak tespit edildi. Remisyon 

dönemindeki hastalarda serumdaki, ICAM-1 değeri 147,35±49.78 ng/mL, VCAM-1 

değeri 5,36±5.49 ng/mL ve TNF-α değeri 4,19±7,35 pg/mL olarak tespit edildi. 

Aktivasyon ve remisyon dönemindeki ÜK’li hastalarda ICAM-1, VCAM-1 ve TNF-α 

ortalama değerleri arasındaki fark İstatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

Çalışmaya alınan hastaların aktif döneminde ve remisyon döneminde ölçülen 

ortalama KMD’leri ve bu değerlerin karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler (Tablo 5) verildi. 
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Tablo 5: Hastaların aktivasyon ve remisyon döneminde ölçülen KMD değerleri 

Parametre 

Grup 
 

Aktif  Remisyon 
 

Ortalama±S.D  Ortalama±S.D 
p 

L1‐L4 T  -1,49±1,26  -1,55±1,14 p>0,05 

L1‐L4 Z   -1,07±1,11  -1.13±1.01 p>0,05 

Neck T  -0,88±1.03  -0,73±1,15 p>0,05 

Neck Z  0.02±1.12  0,11±1,01 p>0,05 

K. Total  T  -0,78±1,02  -0,69±1.02 p>0,05 

K. Total Z  -0,30±0,99  -0,25±0,92 p>0,05 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere aktif dönemdeki ÜK hastalarının L1-L4 T Skoru -

1,49±1,26, L1-L4 Z Skoru -1,07±1,11, Neck T Skoru -0,88±1,03, Neck Z Skoru 

0,02±1,12, Kalça Total T Skoru -0,78±1,02 ve Kalça Total Z Skoru -0,30±0,99 tespit 

edildi. Buna karşın remisyon dönemindeki hastalarda L1-L4 T Skoru -1,55±1,14, L1-L4 

Z Skoru -1,13±1,01, Neck T Skoru -0,73±1,15, Neck Z skoru 0,11±1,01, Kalça Total T 

Skoru -0,69±1,02 ve Kalça Total Z Skoru -0,25±0,92 olarak tespit edildi. Aktivasyon ve 

remisyon dönemindeki ÜK’li hastalarda L1-L4 T Skoru, L1-L4 Z Skoru, Neck T Skoru, 

Neck Z Skoru, Kalça Total T Skoru ve Kalça Total Z Skoru arasındaki fark İstatistiksel 

anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

Çalışmaya alınan aktif dönemdeki ÜK tanılı tüm hastalar ile sağlıklı kontrol 

grubu insanların ölçülen KMD’leri ile bu değerlerin karşılaştırılmasına ilişkin bilgi 

(Tablo 6) verildi.  
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Tablo 6: Aktif dönemdeki tüm ÜK hastaları ve sağlıklı kontrol grubu KMD karşılaştırılması 

Parametre 

Grup 
 

Aktif  Kontrol 

 

Ortalama±S.D  Ortalama±S.D 
p 

L1‐L4 T  ‐1,49±1,26  ‐0,73±0,94  p<0,05 

L1‐L4 Z   ‐1,07±1,11  0,07±1,00  p<0,05 

Neck T  ‐0,88±1,03  ‐0,23±0,72  p<0,05 

Neck Z   0,02±1,12  0,96±1,04  p<0,05 

K. Total  T  ‐0,78±1,02  ‐0,04±0,62  p<0,05 

K. Total Z  ‐0,30±0,99  0,76±0,77  p<0,05 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere aktif dönemdeki ÜK hastalarının L1-L4 T Skoru -

1,49±1,26, L1-L4 Z Skoru -1,07±1,11, Neck T Skoru -0,88±1,03, Neck Z Skoru 

0,02±1,12, Kalça Total T Skoru -0,78±1,02 ve Total Z Skoru -0,30±0,99 olarak tespit 

edildi. Kontrol grubunda L1-L4 T Skoru -0,73±0,94, L1-L4 Z Skoru 0,07±1, Neck T 

Skoru -0,23±0,72, Neck Z skoru 0,96±1,04, Kalça Total T Skoru -0,04±0,62 ve Kalça 

Total Z Skoru 0,76±0,77 olarak tespit edildi. Aktivasyon dönemindeki ÜK’li hastalar ile 

kontrol grubundaki sağlıklı bireylerin L1-L4 T Skoru, L1-L4 Z Skoru, Neck T Skoru, 

Neck Z Skoru, Kalça Total T Skoru ve Kalça Total Z Skoru arasındaki fark İstatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

Çalışmaya alınan remisyon dönemdeki ÜK tanılı tüm hastalar ile sağlıklı kontrol 

grubu insanların ölçülen KMD’leri ile bu değerlerin karşılaştırılmasına ilişkin bilgi 

(Tablo 7) verildi.  
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Tablo 7: Remisyon dönemdeki hastalar ile sağlıklı kontrol grubu KMD karşılaştırılması. 

Parametre 

Grup 
 

Remisyon  Kontrol 

 

Ortalama±S.D  Ortalama±S.D 

p 

L1‐L4 T  ‐1,55±1,14  ‐0,73±0,94  p<0,05

L1‐L4 Z   ‐1,13±1,01  0,07±1,00  p<0,05

Neck T  ‐0,73±1,15  ‐0,23±0,72  p<0,05

Neck Z  0,11±1,01  0,96±1,04  p<0,05

K. Total  T  ‐0,69±1,02  ‐0,04±0,62  p<0,05

K. Total Z  ‐0,25±0,92  0,76±0,77  p<0,05

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere remisyon dönemindeki hastalarda L1-L4 T Skoru -

1,55±1,14, L1-L4 Z Skoru -1,13±1,01, Neck T Skoru -0,73±1,15, Neck Z skoru 

0,11±1,01, Kalça Total T Skoru -0,69±1,02 ve Kalça Total Z Skoru -0,25±0,92 olarak 

tespit edildi. Kontrol grubunda L1-L4 T Skoru -0,73±0,94, L1-L4 Z Skoru 0,07±1, 

Neck T Skoru -0,23±0,72, Neck Z skoru 0,96±1,04, Kalça Total T Skoru -0,04±0,62 ve 

Kalça Total Z Skoru 0,76±0,77 olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki ÜK’li 

hastalar ile kontrol grubundaki sağlıklı bireylerin L1-L4 T Skoru, L1-L4 Z Skoru, Neck 

T Skoru, Neck Z Skoru, Kalça Total T Skoru ve Kalça Total Z Skoru arasındaki fark 

İstatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

Aktivasyon döneminde steroid tedavisi ile remisyona giren hastalar ile diğer 

medikal tedaviler ile remisyona giren hastaların KMD’leri ile bu değerlerin 

karşılaştırılmasına ilişkin bilgi (Tablo 8) verildi. 
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Tablo 8: Aktivasyon döneminde steroid kullanan hastalar ile kullanmayan hastalar arasındaki 

KMD arasındaki ilişki. 

Parametre 

Steroid kullanımı 
 

Kullanmış   Kullanmamış 
 

Ortalama±S.D  Ortalama±S.D 

p 

L1‐L4 T  ‐2,73±0,96  ‐1,08±0,85  p<0,05 

L1‐L4 Z   ‐2,19±0,72  ‐0,68±0,81  p<0,05 

Neck T  ‐1,53±1,35  ‐0,45±0,93  p<0,05 

Neck Z  ‐0,35±1,14  0,28±0,92  p<0,05 

K. Total  T  ‐1,54±1,15  ‐0,34±0,82  p<0,05 

K. Total Z  ‐0,85±1,10  ‐0,05±0,76  p<0,05 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, aktivasyon döneminde steroid tedavisi alan 

hastalarda remisyon döneminde bakılan L1-L4 T Skoru -2,73±0,96, L1-L4 Z Skoru -

2,19±0,72, Neck T Skoru -1,53±1,35, Neck Z skoru -0,35±1,14, Kalça Total T Skoru -

1,54±1,15 ve Kalça Total Z Skoru -0,85±1,1 olarak tespit edildi. Buna karşın aktivasyon 

döneminde steroid tedavisi almayan hasta grubunda L1-L4 T Skoru -1,08±0,85, L1-L4 

Z Skoru -0,68±0,81, Neck T Skoru -0,45±0,93, Neck Z skoru 0,286±0,92 Kalça Total T 

Skoru -0,34±0,82 ve Kalça Total Z Skoru -0,05±0,76 olarak tespit edildi. Aktivasyon 

döneminde steroid tedavisi ile remisyona giren hastalar ile diğer medikal tedaviler ile 

remisyona giren hastaların KMD’leri L1-L4 T Skoru, L1-L4 Z Skoru, Neck T Skoru, 

Neck Z Skoru, Kalça Total T Skoru ve Kalça Total Z Skoru arasındaki fark İstatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 
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5. TARTIŞMA 

 

Ülseratif kolit (ÜK), rektum ve kolonu tutan, immun sistemin etkilendiği 

inflamatuar bir barsak hastalığı’dır (İBH). Hastalığın nedeni, etyopatogenezi ve kronik 

seyrini belirleyen faktörler tam olarak bilinmemektedir. Epidemiyolojik olarak 

dünyanın her yerinde görülmekle birlikte, en sık İngiltere, ABD ve Kuzey ve Batı 

Avrupa’da görülür. Hastalık primer olarak genelde gençleri etkilerken, daha sık olarak 

kadınlarda görüldüğü belirtilmektedir. Çalışmalar, ÜK’in sigara içmeyenler arasında 

içenlere göre daha yaygın olduğunu göstermiştir (4). 

İnflamatuar barsak hastalığında temel patofizyolojik mekanizmanın yardımcı T 

hücresi 1 (Th 1) ve yardımcı T hücresi 2 (Th 2) lenfositlerinin aktivasyonunda bir 

bozukluk ya da proinflamatuar sitokinler ile antiinflamatuar sitokinler arasındaki 

dengenin bozulması olduğu düşünülmektedir. Th 1 hücreleri inflamatuar yanıtta abartılı 

olarak artar ve bu yanıtın süregenliğini sağlayan proinflamatuar sitokinleri salgılarlar. 

Th2 hücreleri ise inflamasyonu azaltan antiinflamatuar sitokinleri salgılarlar. Crhon 

Hastalığı’ında (CH) selektif olarak Th 1 lenfositler aktive olur. IL-2 ve IFN-γ yapımını 

sağlar. ÜK’de ise Th 2 lenfosit sitokinleri artar (66). 

Ülseratif Kolit’deki inflamasyonda, hem humoral hem de sellüler mekanizmalar 

devreye girmektedir. İmmun hücrelerin aktivasyonu, aşırı miktarda sitokin ve 

inflamatuar mediyatör salınımına yol açar, buda doku hasarına aracılık eder ve daha 

fazla inflamasyona neden olur. Aktif ÜK’li hastaların inflame kolonundaki makrofajlar, 

IL-1β, TNF-α ve IL-6 sentezler ki, bunlar ateş ve akut faz cevabının stimülasyonuna yol 

açar. Barsaklardaki epitelyal hücre permeabilitesi, IFN-γ tarafından değiştirilir, kollajen 

sentezi transforming growth faktör-beta (TGF-β) , IL-1 ve İnterlökin-6 (IL-6) tarafından 

stimüle edilir, endotelyum ise IL-1, TNF-α, IL-6 ve IFN-γ tarafından değiştirilir. Bu son 

fenomen, bağırsakta lokal iskemiye yol açar ve vasküler anormallikleri açıklayabilir. 

Mukoza boyunca artmış sitokin konsantrasyonu, matriks degradasyona yol açar. Ayrıca, 

fibroblastlarda metalloproteinaz salınımına yol açar (4). 

Yapılan çalışmalarda ÜK’li hastalarda periferik kanda T lenfositlerin anormal 

davranışının başta intestinal mukozada olmak üzere belli dokularda immun cevapların 

değişmesine neden olduğu bildirilmiştir. ÜK ile beraber sık ekstraintestinal bulguların 
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olması, periferik kandaki immun sistem anormalliklerinin varlığını desteklemektedir. 

İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH) olanlarda bu proinflamatuar sitokinlerin 

ekspresyonu anlamlı olarak artmıştır. Ama bunlar her zaman dolaşımda yüksek 

konsantrasyonda bulunmazlar. Yapılan çalışmalarda proinflamatuar sitokinlerden IL-1 

yapımının her zaman arttığı, IL-2 sekresyonunun ise değişkenlik gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bunun yanında IL-1, IL-6, İnterlökin-8 (IL-8) ve TNF-α yapımı artmıştır. 

Sitokinlerin hastalık aktivitesinin göstergesi olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür. 

Doku IL-1 düzeylerinin ÜK’de, serum IL-2 düzeylerinin CH’nda belirteç olabilecegi 

bildirilmiştir. Sonuç olarak bu proinflamatuar sitokinlerin doku veya plazma 

konsantrasyonlarının ölçümü tanıda ve tedavi sonucunun değerlendirilmesinde yararlı 

olabileceği gösterilmiştir (67). 

İnflamatuar barsak hastalağı’nın bir kolunu oluşturan ÜK’in tam olarak 

aktivasyon ve remisyon döneminde olduğunu gösteren yeteri kadar belirteçlerin 

olmaması bizi bu çalışmanın yapılmasına yönlendiren sebeplerin başında gelmekteydi. 

Literatüre baktığımız da yaptığımız çalışmanın sonuçlarıyla paralel birçok çalışma 

sonuçları görmekteyiz. ÜK’in etyopatogenezinde genetik yük, çevresel faktörler ve 

immunitenin olması, çalışmada kullandığımız belirteçlerin inflamasyonun 

etyopatogenezinde yer alması, sonuçlarımızın remisyon dönemdeki hastalara kıyasla 

aktif dönemdeki hastalarda daha anlamlı bulunmasını doğrular nitelikte olmuştur.  

Ülseratif Kolit’de hastalığın aktivasyon ve remisyon dönemlerinde çeşitli 

sitokinlerin ve adezyon moleküllerinin rol oynadığı gösterilmiştir. TNF-α 

sekresyonunun mukozal inflamasyonunun şiddeti ve yoğunlugu ile korele oldugu 

bildirilmiştir (68, 69). Yaptığımız çalışma sonucuna inflamasyonun yoğun bir şekilde 

meydana geldiği aktif dönemdeki hastalarda TNF-α düzeyini, remisyon dönemindeki 

hastalara kıyasla anlamlı olarak yüksek bulduk.  

Göral ve ark. (4), yapmış olduğu çalışmada Truelove Witts klinik aktivite 

indeksine göre orta aktiviteye sahip olan 20 ÜK’li hasta ve 20 kontrol grubu ile yapılan 

çalışmada IL-2Rsp, IL-6, IL-8, IL-10 düzeyini kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 

farklı bulmuşlar. IL-1β ve TNF-α düzeyini ise kontrol grubuna göre farklı 

bulamamışlar. Bizim yaptığımız çalışmada aktivasyon ve remisyon dönemindeki 

hastalarda TNF-α düzeyi arasında anlamlı bir farklılık tespit ettik. Göral ve 
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arkadaşlarının yaptığı çalışmada  Truelove ve Witts klinik aktivite indeksine göre, orta 

aktiviteli hastalardan oluşmaktaydı. Yaptığımız çalışmada hastalarımız Truelove-Witts 

kriterlerine göre, aktif dönemde 21 hasta ağır (%55), 13 hasta orta (%35) ve 4 hasta 

hafif (%10) grup olarak tespit edildi. Aktivasyon ve remisyon döneminde serum TNF-α 

düzeyleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olması çalışmaya aldığımız 

hastaların klinik aktivite indeksinin daha yüksek olması olabilir. 

Funakoshi ve ark. (70), yaptıkları çalışmada; IL-1β, IL-6, TNF-α’nın ÜK’deki 

mukozal lezyonlarda artmış ekspresyonunun, ÜK’in patogenezinde bu inflamatuar 

sitokinlerin önemli bir rol oynadığını göstermişlerdir.  

Guimbaud ve ark. (71), yaptıkları çalışmada; ülseratif kolitte 4 proinflamatuar 

sitokinin (IL-1β, TNF-α, IL-6 ve IL-8) üretiminde artma olduğunu tespit etmişlerdir. 

Keza başka bir çalışmada; Masuda ve ark. (72), inaktif ÜK’te bile IL-8, TNF-α ve IFNγ 

mRNA’nın artmış ekspresyonun olduğunu ve bu üç sitokinin ÜK’in tekrarlayan 

inflamasyon patogenezinde önemli bir rol oynadığını tespit etmişler. Yaptığımız 

çalışmada Masuda, Guimbaud ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmaları doğrular 

nitelikte sonuçla karşılaştık. TNF-α nın inflamasyon patogenezinde rolü karşımıza 

çıkmakta ve ÜK’li hastalarda aktivasyon parametresi olarak ön görülebilir.  

Funakoshi ve ark. (73), yaptıkları başka bir çalışmada; kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında, Crohn’lu ve ÜK’li hastalarda IL-1β, IL-6, IL-8 ve TNF-α’nın artmış 

ekspresyonunu göstermişlerdir. Yaptığımız çalışmada aktivasyon ve remisyon 

dönemlerindeki hastalarda yukarıdaki çalışmalarla uyumlu olarak TNF-α serum 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit ettik.  

García-Sánchez ve ark. (74), yapmış olduğu prospektif çalışmada en az üç aydır 

klinik olarak remisyonda olan 66 sı CH ve 69 u ÜK olan 135 hastada ELİSA yöntemi 

ile periferik venöz kandaki TNF-α, TNF-α -R1ve R2, İnterlökin-16, IL-1β, IL 2, IL-R2, 

IL-6, IL-10 ve IFN-γ’dan oluşan proinflamatuar sitokinler incelenmiş ve tüm hastalar 

bir yıl boyunca takip edilmiştir. Hastaların 39 tanesi bu dönemde relaps dönemine 

girmiş, 44 tanesi ise immunmodülatuar tedavi almıştır. Çalışmanın sonucunda ne ÜK’li 

hastalarla Crhonlu hastalar arasında, ne de immunmodülatuar tedavi alanlar ile 

almayanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak sitokin seviyelerinin 



 
 

 39

İBH’da relaps riskinin değerlendirilmesinde anlamlı olmadığı önerilmiştir. Bizim 

yapmış olduğumuz çalışmada tersi bir sonuçla karşılaştık. Aktivasyon döneminde 

sadece TNF-α serum düzeyi değil beraberinde inflamasyonda rol oynayan serum 

adezyon moleküllerinin düzeyini de yüksek tespit ettik.  

Huacong ve ark. (75), yapmış olduğu hayvan deneyinden elde edilen verilere 

göre TNF-α’nın Epidermal growth factor (EGF) ile olan etkileşimi sonucunda 

barsaklardan inorganik fosfatın emilimini sağlayan sodium-ınorganik phosphate 

cotransporter IIb (NaPi IIb) reseptörünün azalmasına neden olduğu, bu mekanizmanın 

TNF-α’nın EGF’nin artışına neden olup EGF/Mitogen-activated protein kinase (MAPK) 

yolunu aktive etmesi ile ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın İBH’dan romatoid 

artrite kadar inflamatuar hastalıklarda görülen kemik dansitesindeki azalmaya ışık 

tutabileceği önerilmiştir. Yaptığımız çalışmada aktivasyon ve remisyon döneminde 

kemik mineral dansitometresi (KMD) arasında fark tespit edemedik. Kontrol grubu 

sağlıklı insanlarla, aktivasyon dönemindeki tüm hastalar ve remisyon dönemindeki tüm 

hastalar karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı derecede hasta grublarda 

KMD’ni düşük olarak bulduk.  

Ying-De Wang ve ark. (76), yapmış olduğu çalışmada ÜK’li hastalarda kolon 

mukozasında TNF-α ve Matrix metalloproteinaz 1 (MMP-1) ekspresyonu araştırılmış 

ve MMP-1 ile TNF-α nın birbirleriyle ilişkili olduğu, inflamasyon sahasından daha çok 

ülsere alanda daha yoğun bulundukları gösterilmiştir. Bunun nedeninin MMP-1 in 

pozitif geri besleme ile ortamdaki TNF-α’nın artmasına bağlı olduğu bulunmuştur. 

MMP-1 ve TNF-α’nın hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olduğu ve ÜK in ciddiyetinin 

değerlendirilmesinde biyolojik bir marker olarak kullanılabileceği ön görülmüştür. ÜK 

deki primer doku yıkımından ve dolayısıyla mevcut lezyonlardan sorumlu olan TNF-α 

ve MMP-1 arasındaki ilişki yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bizim yaptığımız 

çalışmada da aktif dönemdeki hastaların serum TNF-α düzeylerinin remisyon 

dönemindeki hastalara göre yüksek seviyede bulunması mevcut klinik durumun ortaya 

çıkışını destekler nitelikte olduğunu göstermiştir.  

Umehara ve ark. (77), yapmış olduğu çalışmada serum İL-6 düzeyleri tedavi 

sonrası hastalık aktivitesinin azalmasıyla orantılı olarak azaldığı bulunmuş. Serum IL-8 

düzeyleri de hastalık aktivitesiyle önemli ölçüde korele olduğu gösterilmiş. Diğer 
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yandan TNF-α düzeyleri vakaların çoğunda aktif fazda olmalarına rağmen normal 

aralıkta bulunmuş. ICAM-1 veya VCAM-1 düzeylerinde tedavi öncesi ve sonrası 

dönemde önemli bir farklılık bulunmamış. Yapmış olduğumuz çalışmada aktif 

dönemdeki ÜK’ li hastalar ile remisyon dönemdeki hastalar arasında TNF-α, ICAM-1 

ve VCAM-1 seviyelerini anlamlı şekilde yüksek tespit ettik.  

Momoko ve ark. (78),  yaptığı çalışmada TNF-α düzeylerinin İBH’da artmış 

olduğu, CH’da ÜK’li hastalara göre daha fazla konsantrasyonlarda bulunduğu tespit 

edilmiştir. Daha önce yapılan bir çalışma TNF-α tarafından uyarılan Th 1 sitokinlerinin 

özellikle CH’da olmak üzere İBH da rol oynadığı gösterilmiştir. Yine bu çalışmada elde 

edilen verilere göre TNF-α’nın hastalığın inaktif döneminde bile normal popülasyonun 

serum düzeyindekine göre daha yüksek konsantrasyonda olduğu tespit edilmiştir. CRP 

düzeylerin ölçülebilecek seviyenin altında olduğu konsantrasyonlarda bile İBH 

hastalarında TNF-α düzeyini anlamlı oranda yüksek bulmuşlar.  

TNF- α ile yapılan çalışmaların literatürde geneline baktığımız da, inaktif 

hastalık dönemlerinde dahil olmak üzere genelde sağlıklı toplumdan yüksek tespit 

edilmiş. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada da literatüre uyumlu olarak, ÜK’li 

hastaların aktivasyon ve remisyon dönemlerinde TNF-α’yı karşılştırdığımız da anlamlı 

derecede aktivasyon döneminde yüksek tespit ettik. ÜK’li hastanın klinik, endoskopik, 

radyolojik, patolojik olarak aktivasyon döneminde olduğunu teyit ettiren bulgular 

yanında, incelenen laboratuar tetkiklerine ek olarak TNF- α’nın da bir belirteç olarak 

kullanılabileceğini yapmış olduğumuz çalışma sonucunda gözlemledik.  

Hücre adezyon molekülleri, kan dolaşımından hasarlı dokuya lökosit göçünün 

erken evrelerini düzenlerler. İmmun yanıtın başlangıcında antijeni tanıması için 

lenfositlerin antijen sunan hücrelere, hücre aracılı sitoliz gibi efektör fonksiyonlarını 

yapabilmeleri için de hedef hücreye yapışmaları gerekmektedir. Bu yapışma olayları, 

lökositlerin yüzeylerinde bulunan ve diğer hücre yüzeylerindeki veya ekstraselüler 

matriks proteinleriyle etkileşen hücre adezyon molekülleri yoluyla gerçekleşir. Adezyon 

molekülleri antijen sunumu, lökositlerin aktivasyonu, lökositlerin inflamasyon alanına 

göç etmesi, hedef hücrenin eritilmesi gibi hücre-hücre etkileşimlerini gerektiren immun 

ve inflamatuar olaylarda görev alırlar. ICAM-1; IL-1, TNF-α, IFN-γ gibi sitokinlerin 

etkisi ile arttırılır. Bu artış akut ve kronik inflamasyon alanlarında oluşur. ICAM-1’in 
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ekstraselüler kısmının proteolitik ayrılması ile solubl formu  (sICAM-1) oluşur. Bunun 

plazma düzeyleri, hastalıklarda inflamasyonun önemi ile paralellik gösterir. ICAM-1’in 

serum düzeyleri birçok enfeksiyöz, inflamatuar ve neoplastik hastalıkta artmıştır. 

VCAM–1; T lenfositlerin, monositlerin ve eozinofillerin endotel hücrelerine adezyonu 

ile görevlidir. VCAM-1 normal endotel hücrelerinde yoktur. IL-1, TNF-α veya 

endotoksin ile stimülasyonu izleyerek, 2 saatte eksprese olur, 24 saatte maksimuma 

erişir ve 48 saat etkisi devam eder. IL-4 ve IFN-γ da VCAM-1 ekspresyonuna neden 

olur. Endotel hücrelerinde VCAM-1 ekspresyonu vücutta kronik inflamasyon 

alanlarında belirgindir (79).  

Vainer ve ark. (80), 10 ÜK, 10 CH, 32 kolon adenom, 27 kolon 

adenokarsinomdan alınan kolon dokusu örneklerinde yaptığı çalışmada kolondaki 

endotelyal hücrelerin, makrofajların ve epitelyal hücrelerin şartlar oluştuğunda ICAM-1 

oluşturma yeteneklerinin olduğu gösterilmiştir. Epitelyal ve makrofaj ICAM-1 immun 

yanıtta ve hastalıklı kolonun birinci derece defansında rol aldığı gösterilmiştir. Yapmış 

olduğumuz çalışmada aktivasyon ve remisyon dönemindeki hastalar arasında serum 

adezyon molekülleri arasında anlamlı fark tespit ettik. İnflamasyonun başlangıç 

aşamasında kritik role sahip olan adezyon moleküllerinin lezyon olan bölgelerde yüksek 

tespit edilmesi beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta.  

Yine Vainer ve ark. (81), yapmış olduğu başka bir çalışmada spontan lökosit 

agregasyonu, ÜK’de bakteriyel derive ürünlerden kaynaklanan agregasyon ve ICAM-1 

ve beta integrinlerin bu agregasyondaki rolü araştırılmıştır. Çalışmaya 10 aktif ÜK’li 

hasta, 10 remisyondaki hasta, 10 tanede sağlıklı birey dahil edilmiştir. Çalışma 

sonucunda spontan lökosit agregasyonun aktif ve remisyon grubundaki hastalarda 

sağlıklı bireylere göre artmış olduğu tespit edilmiştir. Bu artışın meydana gelmesinde 

ICAM-1’in rol aldığı tespit edilmiştir.  

Jones ve ark. (82),  aktif ve remisyon dönemlerinde bulunan 43 İnflamatuar 

barsak hastasın da ( 22 CH hastası, 21 ÜK hastası) yapmış olduğu çalışmada. Aktif 11 

ÜK tanılı hastaların serumundaki VCAM-1 konsantrasyonları, 10 inaktif ÜK hastası, 12 

aktif crohn hastası ve 90 kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, aktif ÜK hastalarında 

serumdaki VCAM-1 düzeyi diğer grublara göre daha yüksek bulunmuş. Serum E 

selektin ve ICAM 1 düzeyleri her bir grup için karşılaştırıldığında, aktif ve inaktif 
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dönemler arasında bir farklılık gözlenmemiş. ICAM-1’in vasküler ekspresyonu ÜK ve 

Crhon hastalarının iltihaplı doku bölümlerinde, kontrol grubuna göre daha sık ve yoğun 

bulunmuş. Sonuç olarak seçilmiş adhezyon moleküllerinin dolaşımda artmış 

konsantrasyonları, İBH ile ilişkili olduğu gösterilmiş. Dokudaki adezyon moleküllerinin 

dokuda farklı ekspresyonları lökosit göçünün başlatılması ve lokal inflamasyonda rol 

oynadığı gösterilmiş. Aktif ve remisyon dönemlerinde ÜK’li hastaları karşılaştırdığımız 

çalışma sonucunda serum VCAM-1 değerini Jones ve arkadaşlarının yaptığı çalışma 

sonucuyla uyumlu bir şekilde aktif grupta daha yüksek tespit ettik. Aynı zamanda 

ICAM-1 değerini aktif dönemdeki ÜK hastalarımızda remisyon dönemdeki 

hastalarımıza kıyasla anlamlı seviyede yüksek tespit ettik. Çalışmamıza alınan hasta 

sayısının daha fazla olması ve tüm hastaların aktivasyon ve aynı zamanda aynı 

hastalarımızn tümünün remisyonda olması mevcut sonucu açıklayabilir. Adezyon 

moleküllerinin inflamasyonun başlatılmasında çok önemli bir role sahip olduğu yapılan 

çalışmalar da gösterilmiştir. Ayrıca inflamasyonun dokuda başlatılmasında anahtar 

öneme sahip bu adezyon moleküllerinin antagonize edebilecek yeni tedavi 

modelitelerinin, ileride tedavide farklı uygulamalara yol açabilir. 

Cellier ve ark. (83), 16 kişiden oluşan hiç tedavi edilmemiş ÜK li hastalar 

üzerine yapmış olduğu çalışmada; E-selektin, VCAM-1, ICAM-1, ICAM-3 ve HLA DR 

monoklonal antikorları düzeyleri donmuş biyopsi örneklerinde kantitatif, histolojik, ve 

immunohistokimyasal skorlama ile değerlendirilmiş. Sadece E-selectinin in situ 

expresyonunun klinik, endoskopik ve histolojik aktivite ile ilişkili olduğu, ve kolonik 

mukozadaki lökosit migrasyonunda merkezi bir rol oynadığı bulunmuş ve E-selektinin 

remisyon döneminde artmış vasküler ekspresyonunun klinik rekürrensin göstergesi 

olabileceği önerilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada serumdaki ICAM-1, VCAM-1 

düzeylerini gözlemledik. Biyopsi sonuçlarını içeren çalşma yapmadık.  

Patel ve ark. (84), İnflamatuar barsak hastalarında prevelans, tedavi ve hastalık 

aktivitesinde hücre adezyon molekülleri, ICAM-1, E-selektin ve VCAM-1 in çözülebilir 

formlarının seviyelerini değerlendirmek üzere, 49 ÜK’li hasta, 32 proktokolektomi 

yapılmış( 8 tanesinde klinik olarak poşit tablosu mevcut), 34 tane CH, ve 24 kişiden 

oluşan sağlıklı kontrol grubundan oluşan çalışma grupları oluşturulmuş ve çalışma 

sonucunda ICAM-1 ve çözünebilen E-selektinin aktif İBH ve poşit döneminde 
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düzeylerinin arttığı ve devam etmekte olan inflamasyonun duyarlı bir göstergesi olarak 

kullanılabileceği önerilmiştir. Yaptığımız çalışmada ICAM-1 in aktivasyon 

dönemindeki ÜK’li hastalarda remisyon dönemindeki hastalara kıyasla daha anlamlı 

bulduk. Patel ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada tüm hastaların aktif dönemde 

olmaması, yaptığımız çalışmada aktivasyon ve aynı hastaların remisyon döneminin 

karşılaştırılması, yüksek VCAM-1’in nedenini açıklayabilir.  

Gulubova ve ark. (85), ÜK’in aktif ve remisyon döneminde kolonik mukozanın 

adezyon molekülü profilini ortaya koymayı amaçlayan, ÜK’li 14 hasta( 7 aktif dönem, 

7 remisyon), 7 kişiden oluşan kontrol grubu ile yapmış olduğu çalışma sonucunda elde 

edilen verilere göre; ICAM-1, VCAM-1’in ÜK in patogenezinde rol aldığına dair 

kanıtlar ortaya konulmuş. Yapılan çalışmada ÜK’li hastalarda dokudaki adezyon 

moleküllerinin yükü hakkında bilgi vermiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada dokudaki 

adezyon moleküllerini incelemedik, ama serumda dolaşan adezyon moleküllerini 

yüksek tespit ettik. ICAM-1 ve VCAM-1’in, Gulubova ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmaya parelel bir şekilde ÜK’in patogenezinde rol oynayabileceğini ön gördük.  

İnflamatuar barsak hastalığı’ında sağlıklı kontrollere göre yüksek oranlarda 

kemik mineral yoğunluğu kaybı vardır. Farklı çalışmalarda %30 ile %75 arasında 

değişen oranlarda osteopeni bildirilmektedir. Özellikle genç İBH olgularında 

osteoporozun erken tanı ve tedavisi, ileri yaşlarda kronik ağrı ve fraktür oluşturma 

riskinden dolayı önemlidir (86). İnflamatuar barsak hastlarında düşük kemik 

yoğunluğunun bir ölçüde kortikosteroid kullanımı ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. 

Bununla birlikte, kortikosteroidlerin genellikle aralıklı olarak kısa süreli yüksek dozun 

ardından hızla azaltılarak kullanılıyor olması nedeniyle İBH‘lı hastalarda düşük kemik 

yoğunluğunun nedeni yalnızca kortikosteroid kullanımına bağlı olmayabilir. KMD 

azalmasının multifaktöryel etyolojisi olduğuna inanılmaktadır. Bu çok faktörlü sürece 

kalsiyum dengesi bozuklukları, malabsorbsiyon ile D vitamini eksikliği, seks 

hormonlarının eksikliği, inflamatuar sitokinlerin bizzat kendisi ve düşük vücut kitle 

indeksi gibi faktörler katkıda bulunabilmektedir (87). Yapmış olduğumuz çalışmada, 

çalışmaya alınan hastalarımızın 10’u normal (% 27), 9’u osteoporoz (%23), 19’unda 

osteopeni tespit edildi. Sonuçlarımız literatürde yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla 

parelel idi. 
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İnflamatuar barsak hastalarında artmış kemik rezorpsiyonu ve azalmış kemik 

oluşumu görülmektedir ve bu durumdan proinflamatuar sitokinler suçlanmaktadır. İL-1, 

İL-6, İL-4, TNF-α, TGF, osteoklast fonksiyonunu sitimüle ederek kemik 

rezorbsiyonunu arttırırlar. Buna karşın osteoblast oluşumunu ise azaltırlar. KMD ile 

hastalık aktivitesi, süresi ve biyokimyasal veriler arasında ilişki tam net değildir (88). 

Yapmış olduğumuz çalışmada hastaların aktivasyon ve remisyon dönemlerindeki 

KMD’lerini karşılaştırdık. Aktivasyon ve remisyon dönemleri arasındaki sürenin kısa 

olmasından kaynaklandığını düşündüğümüz nedenden dolayı bu dönemler arasında 

KMD arasında fark tespit edemedik. 

İnflamatuar barsak hastalığı’nda KMD azalır ve osteoporoz riski artar. Ancak 

kemik kaybının patogenezi henüz anlaşılamamıştır (89). Scharla ve ark. (90), yapmış 

oduğu çalışmada Dual Foton absorpsiyometri ile lumbal kemik mineral yoğunluğu, 

serum PTH, vitamin D metabolitleri ve kemik turnover markerleri (ALP ve 

Osteokalsin) 15 Crohn ve 4 ÜK’li hastada ölçülmüştür. Hastalara dört yıl süre ile 10 

mg/gün prednizon şeklinde steroid tedavisi uygulanmış ve sonuçlar 19 kontrol ile 

karşılaştırılmıştır. Kontrol grubuna oranla lumbal KMD hastalarda % 11 azalırken, 

serum PTH, 25 OH Vitamin D ve Kalsitriol düzeylerinde de belirgin azalma 

saptanmıştır. Hastalarda serum ALP düzeyinin yüksek ve lumbal KMD ile ters orantılı 

olduğu belirlenmiştir. Osteokalsin ve serum Ca+2 değerlerinde ise farklılık 

belirtilmemiş ancak serum fosfat düzeyi hasta grupta yüksek olarak bulunmuştur. Sonuç 

olarak Ca+ malabsorpsiyonunun kemik kaybının primer nedeni olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

 Kayaçetin ve ark. (88), yapmış olduğu, 23 İBH hastası (17 ÜK, 6 CH) ve 14 

kontrol grubu üzerinde yapmış olduğu çalışmada hastalığın aktivitesi ile KMD arasında 

anlamlı bir ilişki saptamamışlar. Hastaların lomber vertebra ve özelliklede femur 

boynunda KMD'inde azalma yönünden risk altında olduğu ve kortikosteroid 

kullanımının bu riski arttırmakta olduğunu tespit etmişler. Düşük femur boynu KMD, 

femur boynu kırıkları için önemli bir risk teşkil ettiği, bu nedenle İnflamatuar barsak 

hastalarında, osteoporozun erken tanı ve tedavisinin önem arz ettiğini belirtmişler. 

Çalışmamızda  Kayaçetin ve arkadaşlarının yapmış olduğu sonuçlarla parelel sonuçlar 

tespit ettik. Osteoporoz açısından ÜK hastaları normal populasyona göre risk altındadır. 
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Yeni tanı konulan yada takipde olan ÜK hastalarının osteoporoz açısından yakın takip 

ve tedavi edilmelerinin gerekmekte olduğunu sonuç olarak görmekteyiz. 

Ülseratif kolit’in aktif dönemlerinde salgılanan proinflamatuar sitokinlerin 

osteoblast ve osteoklast fonksiyonu üzerine direkt etkileri vardır, kemik turnoverını 

etkilerler. Aktif dönemde hastalarda kırık riskinin arttığı gösterilmişken, İnflamatuar 

barsak hastalarında hastalığın aktivitesi kontrol altına alınmalı ve osteoporoz tedavisine 

tanı konar konmaz başlanmalıdır  (91).  

Lora ve ark. (92), yaptığı bir çalışmada 20-50 yaşları arasında 90 hasta 

değerlendirilmiş. KMD DEXA ile ölçülmüş. İBH’lı hastalarda KMD’de sağlıklı 

populasyona göre anlamlı düşüklük saptanmış. Fakat KMD ile hastalık aktivitesi, 

fiziksel aktivite eksikliği, kortikosteroid kullanımı, vücut kitle indeksi (VKİ) ve 

geçirilmiş cerrahi ile arasında ilişki saptanmamış. ÜK’in aktivasyon ve remisyon 

dönemlerinde, sağlıklı insanlarla KMD açısından karşılaştırdığımız çalışmamızda 

kontrol grubuna kıyasla KMD düşüklüğü bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit ettik. 

Crohn hastaları, ince barsak hastalığı, Ca+2 ve vitamin D’nin sekonder 

malabsorpsiyonu nedeniyle osteopeniye ÜK’li hastalardan daha fazla duyarlıdırlar. 

İBH’da azalmış kemik yoğunluğunun hastalığın kendi patogenezinemi yoksa 

kortikosteroid kullanımınamı bağlı olduğunun belirlenmesi için planlanan çalışmada, 

ÜK ve Crohn’lu hastaların L2-L4 vertebraların DEXA ile KMD ölçülmüştür. 26 

Crohn’lu hastanın %64'’ünün kalça, %44'ünün omur, 23 ÜK’linin ise %43’ünün kalça 

ve %48’inin omurlarında KMD’nin azaldığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 

kortikosteroid kullanımının azalmış KMD için anlamlı bir belirleyici olduğu, hastalığın 

ÜK ve Crohn oluşunun KMD’nin azalışı ile ilgili olmadığı belirtilmişdir. Kortikosteroid 

kullananlarda serum kalsiyumunun düşük bulunmasına karşın serum hormonları ve 

biyokimyasal testler ile KMD arasında ilişki gözlenmemiştir (93). Yaptığımız çalışma 

sonucuyla uyumlu bir sonuçla karşılaşıyoruz. Çalışmamızda aktif dönemdeki hastaların 

10 tanesi steroid tedavisi aldı. Steroid tedavisi almayan grupla remisyon döneminde 

KMD karşılaştırdığımızda steroid tedavisi alan grupda daha fazla KMD kaybı olduğunu 

tespit ettik.  
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Jahnsen ve ark. (94), yaptığı çalışmada 60 ÜK ve 60 Crohn hastası 2 yıl süreyle 

takip edilmiş 2. yılın sonunda lomber bölge, tüm vücut ve femur boynu KMD ölçümleri 

DEXA yöntemiyle tekrarlanmış başlangıca göre KMD kaybına etkili olan faktörler 

araştırılmıştır. CH’nin %22’de ve ÜK hastalarının %27‘de yeni KMD kaybı gelişmiştir. 

Crohn Hastaları’nın %42'inde, ÜK hastalarının %46'sında önceki KMD ölçümlerine 

göre düşmeler görülmüştür. Çalışmanın sonucunda İBH'da KMD'deki düşmenin 

multifaktöriyel olduğu ve tüm faktörlerin KMD'deki düşmelere etkisini tek tek 

araştırmanın zor olduğu ifade edilmiştir. 

Reffitt ve ark. (95), yaptığı çalışmada 137 İBH hastasında (64 ÜK, 73 CH) aktif 

hastalığın ve remisyonun KMD’ne etkisi araştırılmıştır. 3 yıldan fazladır remisyonda 

olan ÜK ve CH grubunda aktif hastalığı olan gruba göre lomber ve femur boynu Z skor 

ölçümleri daha yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada AZA ile remisyonda olan grupta 

aktif hastalığı olan ve AZA kullanmayan gruba göre lomber bölge Z skorları daha 

yüksek bulunmuştur. Fakat bizim yapmış olduğumuz çalışmada aktivasyon ve remisyon 

dönemindeki hastalar arasında KMD açısından fark tespit edemedik. Fakat bizim 

hastalarımızın remisyondaki takip süresi kısa idi. Bunu remisyonun KMD üzerine 

etkisini değerlendirmek için daha uzun süreli ve daha büyük hasta gruplarında 

çalışılması gerekebilir. 

Park ve ark. (96), Koreli İnflamatuar barsak hastalarında, düşük KMD’nin 

prevelansı ve risk faktörleri araştırılmış. 30 hasta üzerinde yapılan çalışmada lumbal 

vertebra ve femur KMD değerlendirilmiş ve bununla birlikte, serum Ca, P, Osteokalsin 

ve deoksipridinolin düzeyleri ölçülmüştür. Düşük KMD ve hastalık süresi, ilaç geçmişi, 

vücut kitle indeksi (VKİ) geçmiş kayıtlardan araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda 

KMD’deki düşmenin sadece kortikosteroid kullanımına bağlı olmadığı, birçok faktörün 

KMD düşüklüğünde rol aldığı ve İBH olan kişilerde bu problemin kortikosteroid 

kullanımından bağımsız olarak ele alınması gerektiği önerilmiştir.  

Köroğlu’nun yapmış olduğu uzmanlık tezinde (97), 21 CH, 50 ÜK’li ve 30 

sağlıklı kontrol olmak üzere 101 kişi çalışmaya alınmış. Çalışmaya katılan 21 CH’nın 

4’ünde aktif hastalık, 50 ÜK hastasının 12’sinde aktif hastalık mevcutmuş. Çalışma 

sonucunda hastalık aktivitesi ile KMD düşüklüğü arasında ilişki saptanamamış, sağlıklı 

kontrollere göre ÜK’li hastalarda KMD sınırda düşük tespit edilmiş.  
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Streroidler kemik rezorpsiyonunu arttırarak özellikle trabeküler zonda kemik 

kaybına neden olurlar, yine steroidler idrarla kalsiyum eksresyonunu arttırırlar ve 

intestinal kalsiyum absorbsiyonunu azaltırlar. Bu nedenle kortikosteroid tedavisi 

alanlarda osteoporoz gelişimini önlemek için profilaktik tedavi verilmelidir (88). Steroid 

tedavisi, özelliklede kümülatif steroid dozu, osteoporoz gelişiminde önemli katkıya sahiptir. 

Lumbar vertebralar ve femur boynundaki KMD, yüksek kümülatif steroid dozu 

kullananlarda (18 gr), daha düşük dozda (1-2 gr) kullananlara göre anlamlı derecede 

düşüktür. Yüksek doz kortikosteroid kullananlarda tek risk faktörü osteoporoz değildir. Bu 

hastalarda aynı zamanda hastalık aktivitesi ve malabsorbsiyon da daha ileri düzeydedir. Bu 

hastalarda kemik kaybı 2 yıldan sonra daha belirgindir. Aralıklı yüksek doz kortikosteroid 

tedavisi, sürekli düşük doz tedaviye göre daha fazla kemik kaybına yol açmaktadır (97). 

Yaptığımız çalışmada 10 tane aktif hastamıza ortalaması 2 hafta olacak şekilde steroid 

tedavisi uyguladık. Bu kısa süreye rağmen remisyon döneminde karşılaştırdığımız 

hastalar arasında anlamlı KMD kaybı tespit ettik. 

Silvennoinen ve ark. (98), yaptığı bir çalışmada 152 İBH hastası ve 73 sağlıklı 

kontrol araştırılmış. Hastaların 67’sinde ÜK, 78’inde CH (52’sinde ileal hastalık) ve 

7’sinde belirsiz kolit bulunmaktaymış. Hastalığın türü, miktarı veya önceki barsak 

rezeksiyonu KMD’de önemli bir etki oluşturmamış. KMD ile kümülatif steroid dozu 

arasında zayıf fakat istatistik olarak önemli bir negatif korelasyon bulunmuş. İBH 

hastalarında, sağlıklı kontrollerden daha düşük KMD bulunmasına karşın, farkın 

literatürlerde belirtildiği kadar büyük olmadığı ve bu hastalardaki KMD düşüklüğünün 

yüksek kümülatif steroid dozuyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Yorum olarak İBH 

hastalarında KMD’de hastalık aktivitesi, kortikosteroid tedavisi ve beslenme 

koşullarının hepsinin birlikte etkili olabileceği belirtilmiştir. Yapmış olduğumuz 

çalışmada steroid kullanan grupla kullanmayan grub arasında KMD açısından kullanan 

grupta istatistiksel olarak anlamlı düşüklük tespit ettik. Aktivasyon dönemiyle remisyon 

dönemindeki KMD açısından farklılık tespit edemedik. KMD’ne etki eden durumun 

sadece aktivasyon veya steroid kullanımının olmadığı bir çok faktörün (hastalık süresi, 

hastanın yaşı, vücut kitle indeksi, geçirilmiş cerrahi operasyon …)  KMD’ne etki 

ettiğini düşündük.  



 
 

 48

Schulte ve ark. (99), 104 Crhonlu ve 45 ÜK'li olguyu içeren çalışmasında CH'lı 

olgularda %36 osteopeni, %15 osteoporoz bildirilirken, ÜK'de osteopeni % 32, 

osteoporoz ise % 7 oranında saptanmıştır. Yine Pollak ve ark. (100), bildirdiği 33 Crhon 

hastalıklı ve 26 ÜK'li hastayı kapsayan başka bir çalışmada, femur boynunda 

Crhonlu’larda %36.4 osteopeni, %57.6 osteoporoz belirlenirken, ÜK'de %34.6 

osteopeni ve %50 osteoporoz gibi oldukça yüksek oranlar saptanmıştır. Yaptığımız 

çalışmada 38 ÜK’li hastanın 10’u normal (% 27), 9’u osteoporoz (%23), 19’unda 

osteopeni (%50) tespit edildi. Sonuçlar yapılan çalışmaların sonucuyla uyumlu bulundu. 

ÜK’in osteoporoz açısından bir risk faktörü olduğu ortaya konuldu.  

Khadgawat ve ark. (101), yaptığı bir çalışmada 46 İBH hastası incelenmiş. Sağlıklı 

kontrol grubuyla yaş ve cinsiyet açısından fark yokmuş. DEXA ile KMD ölçümü yapılmış. 

Ortalama hastalık süresi 87,7 ay olarak belirtilmiş. Sağlıklı kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında İnflamatuar barsak hastalıklı hastalarda KMD’de anlamlı düşüklük 

bulunmuş. Yaş açısından karşılaştırıldığında 29 (% 63) hastada, cinsiyet açısından 

karşılaştırıldığında 21 (% 45,6) hastada osteopeni veya osteoporoz bulunmuş. 4 hastada 

vertebrada osteoporoz, 7 hastada kalçada osteoporoz saptanmış. KMD ile hasta yaşı, 

hastalık süresi, kümülatif steroid dozu arasında ilişki bulunamamış.  

Aktif ve remisyon dönemindeki hastalar arasında KMD’deki değişim, aktif ve 

remisyon dönemindeki hastalar ile kontrol grubu sağlıklı insanlar karşılaştırılması 

sonucunda elde edilen sonuçlar, literatürden seçilen çalışmaların çoğunun sonucu ile 

benzer bulunmuştur. Steroid tedavisinin ÜK’de mevcut olan KMD’deki azalmayı daha 

da arttırdığı gösterildi. Burada önemli olan nokta mevcut olan KMD’deki azalmanın 

sadece bir nedenden kaynaklanmadığı, multifaktöryel etiyolojik nedenlerden 

kaynaklandığının gösterilmiş olması ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Aynı 

zamanda ÜK hastalarının osteoporoz açısından sağlıklı insanlara göre daha fazla risk 

altında olduğu tedavisi planlanırken hastaların bu açıdan da gözden geçirilmesi 

gerektiği gösterilmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

            Çalışmamızda şu sonuçları elde ettik. 

1-Çalışmaya alınan 38 Ülseratif kolit’li (ÜK) hastanın aktivasyon ve remisyon 

dönemindeki bakılan serum TNF-α alfa düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulundu (p<0.05). 

2- Çalışmaya alınan 38 ÜK’li hastanın aktivasyon ve remisyon dönemindeki bakılan 

serum ICAM-1 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). 

3- Çalışmaya alınan 38 ÜK’li hastanın aktivasyon ve remisyon dönemindeki bakılan 

serum VCAM-1 düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). 

4- ÜK’li hastalarıın aktivasyon dönemindeki çekilen ve remisyona girdikten ortalama 3 

ay ile 1 yıl arasında çekilen Kemik Mineral Dansitometre’leri (KMD) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi (p>0.05). 

5- Aktif dönemdeki ÜK tanılı tüm hastalar ile sağlıklı kontrol grubu insanların 

KMD’leri arasındaki farkı anlamlı tespit edildi (p<0.05). 

6- Remisyon dönemindeki ÜK tanılı tüm hastalar ile sağlıklı kontrol grubu insanların 

KMD’leri arasındaki farkı anlamlı tespit edildi (p<0.05). 

7- Aktivasyon döneminde steroid tedavisi ile remisyona giren hastalar ile diğer medikal 

tedaviler ile remisyona giren hastaların, remisyon döneminde ölçülen KMD’leri 

karşılaştırılması sonucunda elde edilen değer istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0.05). 

Sonuç olarak ÜK’in aktivasyon döneminde serumda ölçülen TNF-α alfa, ICAM-1 

ve VCAM-1 düzeylerini remisyon dönemine kıyasla yüksek tespit ettik. Mevcut 

moleküller hastalığın aktivasyonunu predikte edebilecek parametreler olarak 

kullanılabilir. Aktivasyon ve remisyon döneminde bakılan KMD’leri arasında anlamlı 

fark tespit edemedik. Aktif dönemde steroid tedavisi alan hastaların osteoporoz 

açısından daha fazla risk altında olduğu, bu yüzden hasta remisyona girdikten sonra, 

osteoporoz gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır. Aktivasyon ve remisyon grubu 

hastalarının kontrol grubu ile karşılatırmamızda kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
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KMD farkı tespit ettik. Daha önceden ÜK tanısı olan veya yeni tanı almış hastaların 

osteoporoz ve kırık riski açısından yakın takip edilmesi ve medikal tedavilerinin bu 

açıdan da düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardık.  
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