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Behçet hastalığı
• Kronik, multisistemik bir
hastalık
• Etyolojisi tam bilinmiyor
• Prof. Dr. Hulusi Behçet
(1937):
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• Oral ülser
• Genital ülser
• Üveit
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• Behçet hastalarında gastrointestinal tutulumun sıklığı ülkeler arasında
geniş çeşitlilik göstermektedir;
• Uzak doğu ülkelerinde %50, Türkiye’de yaklaşık %1

• En sık tutulum yeri: İleoçekal bölge, yuvarlak-oval ülserler
• En yaygın semptom: Genellikle sağ alt kadranda değişen yoğunlukta
• Abdominal ağrı (%87-92),
• Kanama ile birlikte olabilen diyare, ateş (%25)
• Fistül (%7,6)
Hatemi İ, ve ark. Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 45-66
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• Kolonoskopide tipik ülserlerin varlığı tanı için esastır
• Histopatolojik muayenede kronik veya aktif mukozal inflamasyon.
Damar duvarında, perivasküler alanda ve intravasküler alanda nötrofilik
infiltrasyon.
• Venüllerin tutulumu, arterlerden sıktır

• Fekal calprotectin seviyesi, Crohn hastalığına benzer olarak, hastalık
aktivitesi ile ilişkildir.
• Tedavi altında bile hastaların %20’sinde relaps oluşur
Hatemi İ, ve ark. Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 45-66
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A: Aftöz ülser

B: Büyük, derin, jeografik ülser

C: Büyük, derin, volkan tipi ülser

• Endoskopi: İnce barsak veya kolonda lokalize ülserlerin görünümü iyi sınırlı, oval veya yuvarlak
(%77), ve derin
• Ülserler tek veya multipl olabilir. Tutulan bölge segmental veya diffüz olabilir.
• İleum, ileoçekal alan, ileoçekal valf veya kolonda farklı segmentlerde yerleşebilir
• Ülserin en yaygın tipi fokal tek ülserasyon (%45-67), en yaygın lokalizasyon ileoçekal bölge
(%61-96)
• Ülser şeklinin prognostik değeri var; volkan tipi ülserler (derin, iyi sınırlı, nodüler marjinli,
psödopolip görünümlü) kötü prognoza sahip
• Klinik remisyon süresince gastrointestinal ülserin persistansı, klinik relaps için prediktiftir
Hatemi İ, ve ark. Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 45-66
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Perforasyon ve kanama
• Gİ tutulumu olan hastaların %36’sında kanama ilk bulgu
• Akut abdomen bulguları ile prezente olan vakaların yaklaşık %30’u
perforasyon veya Gİ kanama
• Gİ tutulumumu olan Behçet hastalarının %11.2-25’i akut alt Gİ
kanama
• Yüksek risk: 52 yaşın üzeri hastalar ve nodüler kenarlı ülseri olan
hastalar

Hatemi İ, ve ark. Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 45-66
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Tanısal değerlendirme
• Crohn hastalığı, NSAİ ilaç ülserleri ve enfeksiyon ülserleri (örneğin
tüberküloz) dışlanmalı
• Gİ ülser koinsidental olarak asemptomatik hastalarda da saptanabilir.
• Çin’de yapılan bir çalışmada ardışık 148 Behçet hastasına kolonoskopi yapılmış
ve %13.5’inde ileokolonik ülser saptanmış.
• Ülser saptanan vakaların %20’sinde herhangi bir Gİ semptom yok*

*Zou J, ve ark. World J Gastroenterol 20 (2014) 17171-8
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Kapsül endoskopi
• Kapsül endoskopi konvansiyonel endoskopik araştırmaların negatif
olduğu semptomatik Behçet hastalarında tanı için kullanılabilir.
• Retrospektif bir çalışmada Gİ tutulumlu Behçet hastalarının %47.4’ünde
intestinal ülserleri gösteriyor. Bu vakaların %26.3’ünde kolonoskopi ile
herhangi bir intestinal ülserasyon görülmemiş.

Arimoto J, ve ark. Dig Endosc 28 (2016) 179-85
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Laboratuar ve biyobelirteçler
• Yüksek CRP seviyeleri Gİ tutulumlu Behçet hastalarında reaktivasyon ve
cerrahi sonrası relapsı gösterebilir
• Fekal kalprotektin BH’da aktif Gİ tutulum sırasında yükselebilir ve hafif
semptomu olan hastalarda kolonoskopi yapma kararına yardımcı olabilir.*
• Anti-Saccharomyces cerevisiae antikorları (ASCA):

• Crohn hastalığında iyi bilinen bir serolojik marker
• GI tutulumu olan Behçet hastalarında %44.3 pozitif, olmayanlarda %3.3 pozitif, sağlıklı
kontrollerde %8.8 pozitif
• ASCA pozitifliği operasyon gerektiren hastalarda daha sık fakat cerahi sonrası relapsı
göstermiyor

• IL-12B GI tutulumda potansiyel marker mı?‡
• Klinik ve endoskopik aktivite ile ilişkili

*Kim DH, ve ark. J Gastroenterol Hepatol 32 (2017) 595-601
*Esatoğlu SN, ve ark. Arthritis Rheumatol 68 (2016) 3993-4
‡Lee HW, ve ark. Medicine (Baltimore) 95 (2016) e3772
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Ayırıcı tanı

www.rheumatologyadvisor.com

• İleoçekal bölge Behçet hastalığından başka bazı inflamatuar durumlarda da
etkilenebilir: Crohn hastalığı, tüberküloz gibi..
Behçet hastalığı-Crohn hastalığı
• Genital ülser, posterior üveit, vasküler tutulum BH lehine
• Ülser morfolojisi ve dağılımı: oval, derin penetre, 5 veya daha az sayıda, ileoçekal
bölgede olması, kaldırım taşı görünümünün olmaması, aftöz lezyon BH’nı işaret eder
• Yuvarlak ülserler Behçet hastalığını, longitidunal ülserler Crohn hastalığını işaret eder.
• Fokal tutulum Behçet hastalığını, irregüler, jeografik, veya segmental tutulumlu diffüz
tutulum Crohn hastalığını işaret eder
• Kronik fistülize perianal hastalık kuvvetle Crohn hastalığını işaret eder, Sitrüktür Crohn
hastalığında yaygındır.
Hatemi İ, ve ark. Rheum Dis Clin N Am 44 (2018) 45-66
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•
•
•
•
•

Retrospektif, gözlemsel bir veri. Kontrollü çalışma yok
8763 Behçet hastası, 60 GIBD (E/K: 32/28, ortalama yaş 34±10, takip süresi 7.5±4 yıl
%10 Jüvenil başlangıçlı
En yaygın intestinal lokalizasyon: İleoçekal: %61, esas olarak büyük oval ülser/ler
Tedavi:
•
•
•
•

Hafif vakalar: 16 hasta 5-ASA,
Orta-şiddetli vakalar 37 hasta: Azth,
Şiddetli/dirençli vakalar: 18 hastanın 12 sine anti-TNF ve/veya talidomid
Acil cerrahi: 22 hastada
• 9 hasta postoperatif immunomodülatör almadı ve 8 relaps

• 60 hastanın 48’i remisyonda idi (48 hasanın 29’u tedavi almıyordu)
• 3 hasta Gİ ilişkili nedenler ile ex oldu
Volume 95, Number 16, April 2016
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• Başlangıç tedavisi GİS tutulumunun şiddeti ile ilişkili, glukokortikoidler akut alevlenmelerde ülserin
iyileşmesinde yardımcı
• Perforasyon riski yüksek hastalarda yüksek doz kortikosteroidin perforasyonu kolaylaştırdığı
düşüncesi var, ancak bunu gösteren veri yok
• Hafif GİS tutulumunda 5-ASA deriveleri, daha şiddetli olanlarda azathioprin düşünülmeli
• Retrospektif veriler gösteriyor ki; infliximab, adalimumab ve talidomid şiddetli tutulumu olan ve
azathioprine dirençli hastalarda faydalıdır
• İnfliximab ve talidomid seçilmiş vakalarda birlikte kullanılabilir
• GİS tutulumu olan vakaların üçte birinde perforasyon, majör kanama ya da obstrüksiyon
gelişmektedir
• İmmunsupressifler bu vakalarda postoperatif rekürrens ve komplikasyon riskini azaltmaktadır
•
•
•
•
•
•
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7- Gastrointestinal tutulum
• Behçet hastalığının gastrointestinal tulumu endoskopi ve/veya
görüntüleme ile doğrulanmalı
• NSAİ ilaç ülserleri, inflamatuar barsak hastalıkları, infeksiyonlar
(örneğin tüberküloz) ekarte edilmeli (3-C)
• Özellikle immunsupressif ilaç kullanımı nedeniyle enfeksiyona dikkat edilmeli
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8- Şiddetli veya dirençli gastrointestinal tutulum
• Acil cerrahi konsültasyon:
• Perforasyon
• Majör Kanama
• Obstrüksiyon

• Akut alevlenmede glukokortikoidler düşünülmeli, beraberinde hastalığı
modifiye edici ajanlar (5-ASA, azathioprin)
• Şiddetli ve/veya dirençli vakalarda monoklonal anti-TNF ajanlar
ve/veya talidomid düşünülmeli (3-C)
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Teşekkürler…
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