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ÖZET
Behçet hastal›¤› (BH) multisistemik, tekrarlay›c›, kronik bir vaskülittir. BH’de sadece mukokutanöz, göz tutuluﬂu bulgular› de¤il damar
sistemi dahil bütün sistem ve organlarda tutuluﬂ gözlenebilir. BH hem arteriyel hem venöz sistem tutuluﬂu yapabilen, her çapta damar›
etkileyebilen birkaç vaskülitik hastal›ktan biridir. BH’de en s›k damar tutuluﬂu venöz sistemde görülür. Venöz sistemde en s›k derin ven
trombozu ﬂeklinde klinik tablo görülür. Damar tutuluﬂu patogenezinde artm›ﬂ immun aktivite bulunur. Bu nedenle damar tutuluﬂu tedavisinde immunsupresif tedavi vazgeçilmezdir.
ABSTRACT
Behcet’s disease (BD) is a recurring, chronic vasculitis with multiple system involvement. Not only mucocutaneous or eye findings but
also involvement of all vessels in all organ systems may be observed in BD. BD is one of the vasculitic diseases that may involve both
arterial and venous vessels in any size. Most frequently involved vessels are veins in BD which is clinically presented as deep venous
thrombosis. Increased immune activation has been proposed as the pathogenetic factor. For this reason, immunosuppressive treatment
is mandatory in vascular involvement.

Behçet hastal›¤› (BH) ilk kez 1937 y›l›nda, ‹stanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hulusi Behçet taraf›ndan; yineleyen oral, genital aftöz ülserasyon ve
hipopyonlu üveit gibi lezyonlar›ndan oluﬂmuﬂ üçlü
semptom kompleksi gösteren yeni bir hastal›k olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Zamanla, BH’n›n yaln›zca bu
üçlü semptom kompleksinden ibaret olmad›¤›; lokomotor, vasküler, nörolojik, intestinal, ürogenital
ve kardiyo-pulmoner semptomlarla seyreden, daha
yayg›n ve kronik bir hastal›k oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
BH, bugün için; kronik alevlenme ve iyilik dönemleri ile seyreden, farkl› tipte, çapta ve yerleﬂimde
damar tutuluﬂlar› gösteren bir vaskülit olarak kabul
edilmektedir. Bu yaz›da, öncelikle BH ile ilgili genel özellikler verildikten sonra BH’n›n damar tutuluﬂu tart›ﬂ›lacakt›r.
BH, herhangi bir yaﬂta görülebilmesine karﬂ›n,
ortalama baﬂlang›ç yaﬂ› ikinci ve üçüncü ony›ld›r.
BH, erkeklerde daha s›k görülür ve özellikle genç
erkek hastalar daha gürültülü ve ölümcül seyretme
e¤ilimindedir (1). BH’n›n erkeklerde neden a¤›r seyretti¤i konusu yeterince araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Deneysel
çal›ﬂmalarda östrojen verilmesinin üveiti iyileﬂtirdi¤i
gözlenmiﬂtir (2). Yak›nlarda, testosteron uygulanma-

s›n›n erkeklerde nötrofiller üzerinde artm›ﬂ oksidatif
burst’e yol açt›¤› saptanm›ﬂt›r (3). Fakat yaﬂ ilerledikçe, özellikle 50 yaﬂ sonras›nda, hastal›k aktivitesi ve
alevlenmeler azalmaktad›r. BH kuzey yar›m kürede
ve tarihsel “‹pek yolu” üzerindeki ülkelerde s›k görülmektedir. Türkiyede yap›lan bir saha çal›ﬂmas›nda 10 yaﬂ üstündeki prevalans 37/10. 000 olarak
saptanm›ﬂt›r (4).
BH’deki patolojik süreç bir d›ﬂ etken taraf›ndan
tetiklenmektedir. Bu d›ﬂ etkenin enfeksiyöz orijinli
oldu¤u, virüslerin, mikobakteriyel ajanlar›n ve son
y›llarda streptokoklar›n birincil rol oynad›¤› düﬂünülmekte ve etken muhtemelen oral florada lokalize olmaktad›r. Bu enfeksiyöz ajanlar, hepsinde ortak olan
ve insanda da homolojik karﬂ›t› olan ›s› ﬂok proteini
(HSP) ile özellikle ϒδ T hücrelerini uyarabilmekte ve
sonuçta Th1 tipi yang›sal sitokinlerin sal›nmas›na yol
açmaktad›r. Özellikle IL-8 gibi sitokinler; endotel
hücresi, nötrofil ve monositlerin aktivasyonuna yol
açmakta ve yang› süreci baﬂlamaktad›r. Öte yandan,
makrofajlar gibi hücreler taraf›ndan üretilen TNF-α
ve IL-1, post-kapiller venül endotel hücrelerinde
odhezyon molekül up-regülasyonuna yol açmakta
ve sonuçta inflamasyon alan›na lökosit ve mononük-
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Paterji testi olarak da adland›r›lan deri aﬂ›r› duyarl›l›¤› ve bunu gösteren i¤ne reaksiyonu (prick testi), BH olgular›n›n tan›nmas›nda önemli bir özellik
olarak görülmektedir. Bu reaksiyon BH olgular›n›n
%60-70’inde olumlu görülmektedir (Türk ve Japon
olgularda). Steril bir i¤nenin 5 mm derinlikte bat›r›lmas›ndan 24-48 saat sonra, enjeksiyon yerinde tüberkülin reaksiyonuna benzer bir eritem, bazen de
püstül geliﬂmesi paterji testinin pozitif oldu¤unu (i¤ne reaksiyonu) gösterir. Deri aﬂ›r› duyarl›l›¤›n›n bir
belirtisi olan bu testin mekanizmas› tam bilinmemekle birlikte, artm›ﬂ nötrofil kemotaksisinin sonucunda geliﬂti¤i kabul edilir. Olumluluk oran› etnik
gruplara göre de¤iﬂkenlik göstermektedir. Paterji testi olumlulu¤u sadece deri ile s›n›rl› de¤ildir, göz cerrahisinden sonra üveit ata¤› oluﬂmas›, arteriel giriﬂim
yap›lan yerde anevrizma oluﬂumu ve artrosentezden
sonra sinovit oluﬂmas› da bir paterji reaksiyonu olarak kabul edilir.
Göz tutuluﬂu BH’n›n en ciddi organ tutuluﬂlar›ndan birisidir ve yaklaﬂ›k %50 olguda görülür. Göz tutuluﬂunun, BH’n›n ilk belirtisi olarak ortaya ç›kmas›
ola¤an bir klinik baﬂlang›ç de¤ildir. Tipik olarak ilk
belirti aftöz ülserlerdir ve ilk belirti ile üveit baﬂlang›c› aras›nda ortalama 2-6 y›l gibi bir süre vard›r.
Göz tutuluﬂu, erkekte daha s›k ve daha ﬂiddetlidir.
Göz tutuluﬂu kronik, tekrarlay›c›, hem ön hem arka
üveit ﬂeklinde gözlenebilir ve morbiditenin önemli
bir nedenini oluﬂturur. Retina tutuluﬂu ile birlikte arka üveit varl›¤› a¤›r seyir gösterebilir. Tek baﬂ›na ön
üveit görülmesi s›k de¤ildir. Görme kayb›, s›kl›kla yineleyen ön ve arka üveit ataklar› sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Göz ataklar› sonras› ortaya ç›kabilen sineji ve retinal skar gibi postinflamatuar de¤iﬂiklikler
göz tutuluﬂunun prognozunu tayin eden en önemli
yap›sal de¤iﬂikliklerdir (9).
BH’de s›kl›kla palindromik romatizmaya benzer
biçimde ve özellikte alt taraf büyük eklemlerini tutan
bir artrit geliﬂebilmektedir. BH’nda artrit yaklaﬂ›k
%35-50 s›kl›¤›nda görülür, ço¤unlukla monoartiküler veya oligoartiküler seyir gösterir, deformite ve
erozyon b›rakmaz (10). Romatoid artrite benzer küçük eklemlerin, simetrik tutuluﬂ ve poliartrit nadirdir.
En s›k tutulan eklem diz eklemidir. BH seyri s›ras›nda sakroiliak eklem tutuluﬂu ve spondilit nadir (%0.
5-1) olarak ortaya ç›kar (11). BH’l› olgular›nda steroid kullan›m öyküsü olsun veya olmas›n osteonekroz
görülebilir (12).
BH’nin nörolojik tutuluﬂu s›k görülmemesine ra¤men yaﬂamsal sorunlar yaratan bir organ tutuluﬂu

leer hücre geçiﬂi h›zlanmaktad›r. HLA-B51 ve MEFV
gen mutasyonlar› gibi genetik faktörlerin bu yang›sal
süreçte önemli rolü oldu¤u düﬂünülmektedir (5-7).
BH’de en s›k görülen klinik bulgular; tekrarlayan
oro-genital aftöz ülserasyon, cilt, göz, kas-iskelet,
nörolojik ve gastrointestinal sistem tutuluﬂ bulgular›d›r. Yineleyen oral ülserler tüm çal›ﬂmalarda, BH’n›n
en s›k görülen belirtisidir (%97–100) ve ço¤u olguda
da (%70–77) hastal›¤›n ilk belirtisidir. BH, yineleyen
oral aft ay›r›c› tan›s›nda %1 gibi bir paya sahip olmas›na karﬂ›n oral aft ay›r›c› tan›s›nda, özellikle ülkemizde ilk s›ralarda olmas› gereken bir hastal›kt›r. Olgular›n %80’inde oral ülser tipi, minör aftöz ülser
grubuna girer ve ço¤unlukla skars›z iyileﬂirler. Baz›
olgularda mensturasyon öncesi ülserlerde art›ﬂ görülebilir ve bazen bölgesel lenf bezleri ﬂiﬂebilir. BH olgular›n›n %10 kadar›nda majör aftöz ülserler gözlenebilir ve farinkste gözlenen majör ülserler nadiren
skar b›rakarak iyileﬂebilirler.
BH olgular›nda, tekrarlama özelli¤i gösteren ge nital ülserler (GÜ) yaklaﬂ›k %85 s›kl›¤›nda görülür.
Ço¤u BH olgusunda GÜ’lerin yineleme s›kl›¤›, oral
ülserlere göre daha azd›r. Genelde oldukça a¤r›l›
olan bu ülserler, en s›k skrotum ve vulvada ortaya ç›karlar. GÜ’ler, genellikle oral ülserlerden daha derin
olduklar›ndan, ço¤u olguda ülser iyileﬂmesi skarlaﬂma (lezyon yerinde iz b›rakma) ile sonuçlan›r. Hastal›¤›n tan›s›nda aktif GÜ olmasa bile, eski ülser izinin varl›¤› önemli kabul edilir. GÜ, BH d›ﬂ›nda; herpes simpleks, sifiliz, lenfogranuloma veneraum ve
granuloma inguinale gibi veneryal patolojilerde, Reiter sendromu ve Crohn hastal›¤›nda da görülebilir.
BH’de deri belirtileri yaklaﬂ›k %85 s›kl›¤›nda ortaya ç›kar ve baﬂl›ca 4 tip deri lezyonu görülür. Eritema
nodozum benzeri deri lezyonlar› (ENBL) s›kl›kla alt
ekstremitelerde, ama nadiren di¤er yerlerde de geliﬂen, a¤r›l› derialt› nodüllerdir. ENBL’lar s›kl›kla yineleyebilir, 1-2 hafta içinde kaybolabilir ve yerlerinde pigmentasyon kalabilir. Klasik EN’un aksine, BH’de görülenler gruplaﬂ›p geniﬂ plaklar oluﬂturabilirler. ENBL
yüzeyel tromboflebitle kar›ﬂabilir. Gezici yüzeyel
tromboflebit özellikle ekstremitelerin yüzeyel venüllerinde, kendili¤inden veya uyar›lm›ﬂ (enjeksiyon yerlerinde) biçimde geliﬂebilen ve zaman zaman yer de¤iﬂtiren obliteratif bir tromboflebittir. Akneiform ve follikülit benzeri lezyonlar, s›kl›kla yüz, boyun, gö¤üs ve
s›rtta ortaya ç›karlar, baz›lar› da püstülleﬂebilir. Papülopüstüler lezyonlar artriti olan olgularda daha s›k görülmektedir (8). Kutanöz vaskülit daha az s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kan bir di¤er deri bulgusudur.
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Çal›ﬂma Grubu Kriterlerinde majör kriter tekrarlayan
oral aftöz ülserasyonlard›r. Minör kriterler; genital
ülserasyon, göz tutuluﬂu, deri lezyonlar› ve paterji
testi olumlulu¤udur. Bu tan› kriterleri içinde pratikte
önemli olabilecek eklem bulgular›, damar tutuluﬂu,
nörolojik tutuluﬂ ve gastrointestinal tutuluﬂ bulgular›
yoktur.
BH’de prognozun daha kötü oldu¤u hasta alt grubu, genç erkek olgulard›r. Mortalite; pulmoner veya
periferik arteriyel anevrizmalarda, nörolojik, gastrointestinal tutuluﬂlu olgularda, Budd-Chiari sendromu
ve sekonder amiloidoz geliﬂmiﬂ olgularda artm›ﬂt›r
(18).

olarak öne ç›kar. Behçet olgular›n›n yaklaﬂ›k %510’unda nörolojik tutuluﬂ bulgular› geliﬂebilir (13).
Nörolojik belirtiler parankimal ve nonparankimal
olarak ikiye ayr›labilir (14). Olgular›n ço¤unda
(%81) parankimal tutuluﬂ (%51 beyin sap›, %44 spinal kord, %15 hemisferik tutuluﬂ ve %19’unda izole
piramidal belirtiler), daha az bir k›sm›nda (%19)
non-parankimal tutuluﬂ saptanm›ﬂt›r. Non parankimal olgular›n ço¤unlu¤unda da serebral venöz tromboz mevcuttur. Hastal›¤›n nörolojik belirtileri, benzer belirtiler oluﬂturan farkl› patolojilerle ay›r›c› tan›da güçlü¤e yol açabilir. Parankimal tutuluﬂ varl›¤›
kötü prognostik belirleyici oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Gastrointestinal tutuluﬂ en çok ileum ve kolonda
mukoza ülserasyonlar› ile kendini belli eder. Bu ülserler perfore olabilir. Gastrointestinal tutuluﬂ Japonyada daha s›k (yaklaﬂ›k %30), ülkemizin de içinde
bulundu¤u Akdeniz ülkelerinde ise daha az olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (15). BH oldu¤u bilinen bir olguda bacaklarda gode b›rakan bir klinik tablo oldu¤unda öncelikle amiloidoz düﬂünülmelidir. BH’de
AA tipinde amiloidoz %1-2 s›kl›¤›nda ortaya ç›kabilir ve amiloidoz geliﬂtiren olgular ço¤unlukla artritli
ve arteriyel anevrizmal› olgulard›r (16). BH’de böbrek tutuluﬂu s›k olmamakla birlikte, glomerulonefrit
geliﬂebilece¤i de gösterilmiﬂtir. Yaklaﬂ›k %10 olguda
görülen epididimit, epididimisin 1-2 hafta süren a¤r›l› akut yang›s›d›r ve s›kl›kla yineleyici karekterdedir. BH’de nadiren mesane tutuluﬂu da görülebilir.
Daha önceleri birden fazla, farkl› s›n›fland›rma
kriterleri oluﬂturulmuﬂ olmas›na ra¤men, BH Uluslararas› Çal›ﬂma Grubu, 1991 y›l›nda, yedi ülkede 12
merkezden ald›¤› 914 BH olgusunun verilerini incelemiﬂ ve BH S›n›fland›rma Kriterleri oluﬂturulmuﬂtur
(Tablo-1) (17). Günlük pratikte ve bilimsel araﬂt›rmalarda en çok kullan›lan kriterlerler olan Uluslararas›

DAMAR TUTULUﬁU
BH her çap ve büyüklükte, de¤iﬂik yerleﬂimde damar tutuluﬂlar› gösteren sistemik bir vaskülittir. BH’da
mortalitenin en baﬂta gelen nedeni damar tutuluﬂudur. Damar tutuluﬂu olarak hem arteriyel hem venöz
sistemi tutulabilir fakat en s›k etkilenen sistem venöz
sistemdir. Farkl› serilere göre damar tutuluﬂunun s›kl›¤› da de¤iﬂkenlikler gösterebilir. Tablo 2’de ﬂimdiye
kadar yay›nlanm›ﬂ olan BH damar tutuluﬂ s›kl›¤› çal›ﬂmalar› ve bu çal›ﬂmalarda damar tutuluﬂuyla iliﬂkisi bulunan di¤er klinik özellikler görülmektedir.
BH’de damar tutuluﬂ s›kl›¤› ülkeden ülkeye, bölgeden
bölgeye de¤iﬂmektedir. ﬁimdiye kadar en fazla damar
tutuluﬂlu olgu serisi Fas’dan (%62. 34), en az damar
tutuluﬂlu olgu serileri Japonya (%7. 7) ve Türkiyeden
(%8) bildirilmiﬂtir. Bu kadar farkl› s›kl›¤›n nedenlerinin en baﬂ›nda dermatoloji ve gastroenteroloji gibi
özelleﬂmiﬂ kliniklerden gelen hasta serilerinin
geldi¤ini düﬂünüyoruz. Bu çal›ﬂmalar›n ortak noktas›
BH damar tutuluﬂunun erkeklerde daha fazla görül-

Tablo-1: Behçet Hastal›¤› Uluslararas› S›n›fland›rma Kriterleri (1991):
1. Yineleyen Oral Ülserasyon (Hasta veya hekim taraf›ndan gözlenen ve 1 y›l içinde en az 3 kez tekrarlayan minör veya major ülserasyon)
+

Aﬂa¤›daki dört kriterden en az ikisinin varl›¤›

2. Yineleyen Genital Ülserasyon (Hasta veya bir hekim taraf›ndan gözlenen aftöz ülserasyon veya izi)
3. Göz Lezyonlar› (Ön üveit, posterior üveit, yar›k lamba incelemesinde vitreusta hücreler veya göz hekimince gözlenen retinal vaskülit)
4. Deri Lezyonlar› (Eritema nodozum, psödo-follikülit veya adolesan sonras›nda ve kortikosteroid tedavi almayan bir olguda akneiform
nodüller)
5. Olumlu Paterji Testi (24-48 saat sonra bir hekimce de¤erlendirilmiﬂ)
*Her semptom ve bulgu için olas› di¤er nedenler d›ﬂlanmal›d›r.
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ﬁekil 1. BH damar tutuluﬂu patogenezi.

mesi ve kad›nlara göre daha a¤›r seyirli oldu¤udur.
Ayr›ca damar tutuluﬂu olan hastalarda paterji pozitifli¤i, yüzeyel tromboflebit, eritema nodozum, nörolojik tutuluﬂ ve G‹S tutuluﬂu anlaml› olarak daha fazla
görülürken, göz tutuluﬂu olanlarda anlaml› olarak daha az damar tutuluﬂu görüldü¤ü saptanmaktad›r.
En s›k görülen damar tutuluﬂ ﬂekli daha çok alt ekstremitede ortaya ç›kan ven trombozlar›d›r. Ven trombozlar› derin (DVT) veya yüzeyel venlerde karﬂ›m›za
ç›kar. Damar tutuluﬂu, ülkeden ülkeye, ayn› ülke içinde seriden seriye farkl›l›k gösterse de yaklaﬂ›k %25-30
olguda görüldü¤ü düﬂünülmektedir. En s›k görülen damar tutuluﬂ ﬂekli DVT’dur. DVT yüzeyel trombofilebitten daha s›k görülür. DVT ço¤unlukla alt ekstremite
venlerinde nadiren üst ekstremite venlerinde yerleﬂir
ve tromboemboliye neden olmad›¤› düﬂünülür. Venöz t›kanmal› olgularda, venöz kollateral venlerin geliﬂimi ile rekanalizasyon s›k gözlenir ve prognoz genelde arteriyel tutuluﬂu olan olgulara göre daha iyidir.
Büyük damar tutuluﬂlar› seriden seriye farkl›l›k gösterse de %5-10 s›kl›¤›nda görülür. BH’de arteriyel sistem
yaklaﬂ›k %5 s›kl›¤›nda tutulur, venöz sistem tutuluﬂuna göre daha geç yaﬂlarda ortaya ç›kar fakat arteriyel

sistem tutuluﬂu mortalite ve morbiditenin en önemli
nedenlerinin baﬂ›nda gelir.
BH’de inflamatuar sürecin teti¤ini çeken neden
tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenin streptokoklar gibi bir enfeksiyöz ajan oldu¤u düﬂünülmektedir
(39) ve oral floradan kaynakland›¤›na dair kan›tlar
bulunmaktad›r (40). BH’ye neden oldu¤u öne sürülen farkl› ajanlar›n (HSV-1, mikobakteriyum, streptokoklar), belki de tek ortak noktalar› HSP’dir (41, 42).
HSP T hücrelerini uyararak Th1 tipinde immün yan›ta neden olurlar. Bu immün yan›tta IL-1, TNF-α, IL2, IFN-α, IL-8, IL-10, IL-17, ve IL-18 gibi sitokinlerin
etkileﬂimi ile inflamasyon h›zlanarak devam eder.
Ço¤u vaskülitik patolojide oldu¤u gibi vasküler yataktaki inflamatuar süreç BH’de de endotel fonksiyon bozuklu¤una yol açarak, endotel hücresinde
tromboz yönünde çal›ﬂan moleküllerin sentezini
uyararak tromboza katk›da bulunabilir (43, 44, 45).
BH’li olgular›n bireysel/genetik faktörleri örne¤in
MEditerranean FeVer (MEFV) gen mutasyonuna sahip olmas› da tromboz oluﬂumunu kolaylaﬂt›rabilir
(46, 47). ﬁekil 1. ’de BH damar tutuluﬂu patogenezi
görülmektedir.
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Tablo 2. BH damar tutuluﬂ s›kl›¤› çal›ﬂmalar› ve klinik özelliklerle iliﬂkisi.
Yazar

Y›l

Hasta say›s›*

Ülke

Vasküler tutuluﬂ s›kl›¤› (%)

Damar tutuluﬂuyla iliﬂkili klinik özellikler

Masuda K,
ve ark. 19

1975

133/1731

Japonya

%7.7

Bildirilmemiﬂ

Müftüo¤lu AU, 1986
ve ark. 20

129/531

Türkiye

%23

Erkek cinsiyet, paterji pozitifli¤i ve
eritema nodozum varl›¤›

Koç Y, ve
ark. 21

1992

38/137

Türkiye

%28

Erkek cinsiyet ve yüzeyel tromboflebit

Al-Dalaan AN, 1994
ve ark. 22

37/119

S. Arabistan

%31

Bildirilmemiﬂ

Kuzu MA,
ve ark. 23

1994

173/1200

Türkiye

%16

Bildirilmemiﬂ

Bayraktar Y,
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*-100’den fazla hasta say›s› olan seriler al›nm›ﬂt›r.

HSP: Is› ﬂok proteini, APC: Antijen sunan hücre,
MEFV: Mediterranean Fever geni, TNF-α: tümör nekrozis faktör alfa, IL-18: interlökin 18
Histopatolojik olarak da yaklaﬂ›ld›¤›nda, BH’daki
temel patolojinin bir vaskülit oldu¤u ve oluﬂan patolojinin damar duvar›ndaki inflamasyondan kaynak-

land›¤› görülmektedir. Bu nedenlerle damar lümeninde inflamatuar trombüs, t›kan›kl›k ve anevrizmalar ortaya ç›kmaktad›r. BH’nda gözlenen lezyonlar›n
ve damar biyopsi örneklerinin histolojik incelemelerinde; kar›ﬂ›k (mikst) bir hücre infiltrasyonunun oldu¤u, farkl› lezyonlarda farkl› hücrelerin rol oynayabil19

damar tutuluﬂu olan olgularda 2-2. 5 mg/kg/gün dozunda oral veya 500-1000 mg dozunda haftal›k veya ayl›k IV pulse siklofosfamid tedavisi kullan›l›l›r
(56, 57). Ayr›ca siklofosfamid, azatioprin ve antikoagulan kullan›m›na ra¤men tekrarlama özelli¤i gösteren, görece az say›da DVT’li olguda da kullan›labilir. Damar tutuluﬂlu BH olgular›nda azatioprin ve
siklofosfamitten baﬂka bir anti-TNF-α ajan› olan infliksimab’da kullan›lm›ﬂt›r (58). Kötü prognoza sahip oldu¤u iyi bilinen BH’ye ba¤l› Budd Chiari sendromlu 3 olguda infliksimab kullan›lm›ﬂ ve 2 olgu
kaybedilmiﬂtir (58). Siklosporinin kullan›ld›¤› bir
aç›k çal›ﬂmada düﬂük doz siklosporin A ile tromboflebitte tam remisyon elde edildi¤i ve uzun dönemde trombofilebitte tekrarlama olmad›¤› bildirilmiﬂtir (59).
BH seyrinde tromboflebit geliﬂti¤inde, heparin
veya oral antikoagülanlar›n rolü tart›ﬂmal›d›r. Venöz
trombozlu BH’lerde ‹S ve antikoagulan tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran bir çal›ﬂmada olgular 3 ayr› gruba ayr›lm›ﬂt›r. Birinci grupta ‹S+antikoagülasyon uygulanan,
ikinci grupta sadece immünsupresyon, üçüncü grupta sadece antikoagülasyon uygulanan olgular al›nm›ﬂt›r. Venöz tromboz rekürrensi ‹S+antikoagülasyon uygulanan grupta daha az görülmesine ra¤men,
tek baﬂ›na ‹S tedavi alan grupla istatistiksel bir farkl›l›k gözlenmemiﬂtir (60). Bir baﬂka yaklaﬂ›m ise, trombozlu her BH olgular›n›n, trombozu kolaylaﬂt›ran genetik göstergeler (faktör V Leiden, promtrombin gen,
protein C, protein S, antitrombin ve antikardiolipin
antikor) aç›s›ndan taranmas›d›r. Bu yaklaﬂ›mla,
trombozu kolaylaﬂt›ran herhangi bir göstergeye sahip BH’li olgularda ‹S tedavinin antikoagulan tedavi
ile kombine edilmesi gerekti¤ini düﬂünen yazarlar
vard›r (61, 62). Bizim yaklaﬂ›m›m›z, anevrizma olmad›¤› gösterilen trombozlu BH olgular›nda, ‹S + antiagregan tedavi alt›nda birden fazla tromboz ata¤›
geliﬂmesi halinde, mevcut tedaviye antikoagulan tedavi eklenmektedir. Antikogulan olarak warfarin kullan›l›yorsa dikkat edilmesi gereken di¤er bir nokta
ilaç etkileﬂimlerinin olabilece¤idir. BH’li olgular ‹S
amaçl› kullan›lan azatioprin, warfarinin antikoagulan etkisini inhibe edebilmekte ve warfarin direnci
geliﬂmesine yol açabilmektedir (63-66). Bu nedenle
kullan›lan warfarin dozu art›r›lmak zorunda
kal›n›labilir.
Baz› olgularda tromboflebit ile birlikte pulmoner
arterde anevrizma da vard›r. Pulmoner arter anevrizmas›n›n bronﬂa aç›lmas› sonucunda geliﬂen hemoptizi, pulmoner emboli izlenimi verebilir. Bu yan›lg›

di¤i ve ayr›ca lezyon yaﬂ›n›n hücre tipini etkileyebildi¤i gözlenmektedir (48). Vasküler lezyonlar›n mikroskobik incelenmesinde, fibrinoid nekroz, mediyal
elastik liflerde fragmantasyon ve vaza vazorumlarda
perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu da
mevcuttur (49). Arteriyel anevrizman›n, vaza vazorumlar›n obliteratif endarteritine ikincil geliﬂebilece¤i kabul edilmektedir (50).
BH’de artm›ﬂ tromboz e¤ilimi öncelikle vaskülite, endotel hücre hasar›na ve disfonksiyonuna ba¤l›d›r; ancak koagulasyon sistemindeki anormalliklerin de katk›s› olabilece¤i yönünde kan›tlar vard›r.
Koagulasyon sistemindeki anormalliklerin daha çok
fibrinolitik sistemdeki defektten kaynakland›¤› düﬂünülmektedir (51, 52). Fibrinolitik sistemdeki
önemli proteinlerden biri olan trombin activatable
fibrinolysis inhibitor (TAFI) fibrinolizi inhibe ederek
fibrin oluﬂumunun devam›n› sa¤lamaktad›r. TAFI
düzeyleri vasküler tutuluﬂu olmayan Behçet olgular›nda da artm›ﬂ olarak görülmektedir (52, 53). Bu
sonuçlar, klinik izlem ve takipte, damar tutuluﬂu olmayan bir BH olgusunda bile potansiyel olarak damar tutuluﬂu geliﬂebilece¤i düﬂüncesini do¤urmaktad›r ki klinik pratikte bunun do¤rulu¤unu teyid
eden bir çok olgu vard›r.
Alevlenme ve suskunluk dönemleri ile seyreden
ve hastan›n yaﬂ› ilerledikçe hastal›k aktivitesinde
azalma e¤ilimi gözlenen BH’de damar tutuluﬂunun
t›bbi tedavisinin amac›, özellikle hastal›¤›n ilk y›llar›nda yang›n›n bask›lanmas› ve geliﬂebilecek komplikasyonlar›n önlenmesidir. Özellikle genç erkek
hastalar damar komplikasyonlar› aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Geri dönüﬂümsüz organ hasar› oluﬂmadan, etkin bir tedavinin yap›lmas› yaﬂamsal bir öneme sahiptir.
‹mmünosupresif (‹S) ajanlar, BH’de sistemik steroid endikasyonunun oldu¤u durumlarda kullan›l›r.
‹S ilaçlar steroidlerin istenmeyen yan etkilerinden
kaç›nma amac›yla steroid dozunu azaltabilmek için
steroidlerle birlikte kullan›l›rlar. ‹S amaçl› en s›k
kullan›lan 2 ilaç azatioprin ve siklofosfamittir. (54).
Fakat damar tutuluﬂuyla ilgili siklofosfamid ve azatioprini içeren randomize kontrollü çal›ﬂmalar yeterli say›da de¤ildir. Damar lezyonu olarak sadece
DVT olan BH’li olgularda olgularda s›kl›kla azatioprin (2-2. 5 mg/kg/gün) kullan›l›r. Azatioprinle tedavi edilen BH olgular›nda uzun dönemde vasküler
lezyonlar›n daha az görüldü¤ü bilinmektedir (55).
Aktif büyük damar tutuluﬂunda sistemik yüksek doz
steroidler yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Büyük
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ile baﬂlanacak olan heparin, anevrizmal kanamay›
art›raca¤›ndan fatal sonuçlara yol açabilir.
Geçen y›l (2008) Avrupa Romatoloji Cemiyeti
uzmanlar komitesinin BH için kan›ta dayal› tedavi
önerileri yay›nlanm›ﬂt›r (67, 68). Organ/sistem tutuluﬂuna göre baz› öneriler getirmiﬂlerdir. Yukar›da
tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›lan noktalara benzer olarak arteriyel, büyük damar tutuluﬂlu olgularda siklofosfamid
önerilmiﬂtir.
Büyük periferik tek arteriyel anevrizmalar›n rüptür olas›l›¤› fazla oldu¤u için cerrahi giriﬂim
gerekebilir. Kapak tutuluﬂu, miyokart anevrizmas›,
tek ve büyük bir pulmoner anevrizma gibi kardiyotorasik problemlerde de cerrahi yaklaﬂ›m gerekebilir.
‹ç organ arteryel anevrizmalarda endovasküler tedavi gündeme gelebilir. Cerrahi ve endovasküler
giriﬂimler öncesinde ve eﬂ zamanl› olarak mutlak ‹S
tedavi de yap›lmal›d›r (69, 70).
Sonuç olarak, BH damar tutuluﬂu daha çok erkeklerde görülen ve mortalitesi yüksek bir hastal›k alt
grubu olarak dikkati çekmektedir. Damar tutuluﬂunun etiopatogenezinde kan›tlanm›ﬂ en önemli nokta
endotel fonksiyon bozuklu¤udur. Büyük damar tutuluﬂu tedavisinde siklofosfamid ve kortikosteroid, küçük damar tutuluﬂunda ise öncelikle azatioprin tercih edilmelidir. Özellikle trombozlu BH olgular›nda
anevrizma varl›¤› d›ﬂlanmak koﬂuluyla antikoagulan
tedavi yararl› olabilir.
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