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Behçet Hastalığı
• Multifaktöriyel
• Sistemik
• İnflamatuar
• Tüm boyda arter ve venleri

tutabilir

Behçet Hastalığı
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Klinik bulgular

Koné-Paut I, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:958–964.

• Tekrarlayan oral aft
• Genital ülser
• Üveit
• Diğer bulgular,

– Cilt ve mukoza tutulumu,
– Artrit,
– Vasküler tutulum,
– Akciğer,
– Merkezi sinir sistemi,
– Gastrointestinal sistem
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Genetik yatkınlık

• Behçet hastalığının sık görüldüğü bölgelerde HLA-B51
pozi=fliği hastalarda yüksek
– Normal popülasyonda %25 iken hastalarda %50-80 oranında poziIf
– Almanya’ya göç eden Türklerde BH sıklığı 15.1/100.000
– Türkiye’deki sıklığa göre belirgin düşüş görülmekte

• Çevresel ve epigene=k faktörler hastalık patogenezinde
önemli

Mahmoudi M, et al. Int Rev Immunol. 2022;41(2):84-1069



• GWAS çalışmalarında en önemli risk allelinin MHC ve bunun içinde de HLA-
B51’de olduğu tespit edilmişIr

• IL10, IL23R, STAT4, CCR1, IL12A, KLRK1-KLRC4 de tespit edilen diğer risk
allelleri Kirino Y, et al. Nat Genet. 2013;45(2):202-7.

Remmers EF, et al. Nat Genet. 2010;42(8):698-702

Genetik yatkınlık
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HLA-B51 rolü
• AnIjen sunan hücrelerin

NK, CD8+ T ve γδ T
hücrelerin reseptörleri ile
etkileşimini etkiler,

• Sitotoksik CD8+ T hücrelere
anIjen sunumu etkiler

• Protein katlanmasında
sorunlar nedeniyle ER
stresine sebep olarak
inflamasyon gelişmesinde
rol oynayabilir

Gül A. Semin Immunopathol 2015 (37):413-41811



• ERAP1 geninde p.Arg725Gln
varyantı taşıyanlarda Behçet
hastalığı gelişme riski
– HLA-B51 pozitiflerde 3.78 kat
– HLA-B51 negatiflerde 1.48 kat

artmış

• Bu varyant AS ve psöriyazise
karşı koruyucu etki gösterir

Kirino Y, et al. Nat Genet. 2013;45(2):202-712



Genetik yatkınlık

• Bazı HLA allelleri hastalıktan
koruyucu

• HLA dışında immün yanıt ve
tehlike sinyallerini algılayan
proteinlerdeki varyasyonlar
da hastalığa yatkınlık
oluşturur

Gül A. Textbook of Autoinflammation, 2019:647-65. 13



• IL10 risk allelini taşıyanlarda
monositlerde IL10 ifadesi belirgin
olarak azalmış

• Risk allelini taşıyan sağlıklı Türk
popülasyonda PBMC hücrelerde
LPS uyarısı sonrasında IL10 üretimi
daha düşük

Remmers EF, et al. Nat Genet. 2010 Aug;42(8):698-70214



IL1A-IL1B, IRF8 ve CEBPB-PTPN1
bölgelerinde risk allelleri

Risk allelini taşıyanlarda PBMC
hücrelerde IL-1α üreImi azalırken IL-
1β üreImi artmış

Takeuchi M. Et al. Nat Genet. 2017 Mar;49(3):438-44315



• Genetik çalışmaların sonucunda
– Behçet hastalığının spondiloartropatiler ile ortak risk allelleri

taşıyabildiği
– Mukozal yüzeylerde patojen ve tehlike tanıyan sinyal mekanizmalarının

patogenezde rolü olduğu
– Doğal ve adaptif immün yanıt farklılaşmasının hastalık patogenezinde

önemli rolü olduğu
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Mikrobiyom ilişkisi
• Mikrobiyal ve insan HSP antijenleri arasında çapraz immün reaksiyon

gelişiminin patogenezde rolü olduğu düşünülmekte
• HSV-1 gibi viral etkenler, Streptococcus sanguinis gibi nadir görülen

streptokok antijenlerine hipersensitivite durumu
• Bakteri HSP-65 proteininin tetikleyici olabileceği düşünülmekte
• Behçet hastalarında oral mukoza florasında HSV-1 ve S. sanguinis daha

yüksek oranda
• Oral ülserlerden alınan tükürük örneklerinde S. sanguinis sağlıklı

kontrollere göre artmıştır

Seoudi N, et al. J Oral Microbiol. 2015;7:2715017



• Fare beyni, retina ve skrotum cildinde nörofilament mediuma (NF-M) karşı 
immün reaksiyon

• Behçet hastalarında NF-M e karşı immün reaksiyon veren serum 
örneklerinin bakteriyel HSP-65 ile çapraz reaksiyon vermekte

Lule S, et al. J Autoimmun. 2017 Nov;84:87-9618



Doğal immün sistemin rolü

Tong B, et al. Front Immunol 2019;10:66519



• NK hücrelerdeki inhibitör
reseptörler MHC-1 moleküllerini
tanıyarak inhibitör sinyaller üreIr
ve diğer hücreleri NK hücrelerin
akIvitesinden korur

• BH’da NK hücrelerin azaldığı ve
bu azalmanın hastalık akIvitesi
ile korele

Tong B, et al. Front Immunol 2019;10:665

Doğal immün sistemin rolü
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• γδ T hücrelerde aktif hastalıkta IFN-γ
artmış

• CD4+ hücrelerde IL-17A ve IFN-γ
üretimi ve ifadesi artmış

• IL-17 ilişkili aktivite CD4+ T hücreler
tarafından sağlanmakta

Abbasova V, Immunol Lett. 2022;242:37-4521



Doğal immün sistemin rolü
• Paterji yanım Behçet hastalığının karakterisIk patolojik bulgusu
• Behçet hastalarında intradermal ürik asit kristalleri enjeksiyonu da cilne

eritematöz reaksiyona neden olmakta
• Ürik asit kristalleri NLRP3 inflamazom akIvasyonu ile inflamatuar yanıt

oluşturur
• Bu bulgular patogenezde NLRP3 inflamazomun rolü olduğunu

düşündürmekte
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Kim EH, J Inflamm (Lond). 2015;12:41

NLRP3 inflamazom
komponentleri hem 
protein hem mRNA
düzeyinde artmış
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• LPS uyarısı ile de benzer artış gözlemekte

Kim EH, J Inflamm (Lond). 2015;12:4124



IL-1β düzeyi artmış ve UA muamelesi 
ile artış, allopurinol ile IL-1 β azalmış

Aktif hastalıkta ksantin
oksidaz aktivitesi ve UA
düzeyleri artmış

Chekaoui A, et al. Int Immunopharmacol. 2020;80:106119
25



Adaptif immün sistemin rolü

Tong B, et al. Front Immunol 2019;10:66526



Tong B, et al. Front Immunol 2019;10:665

• Th1 hücreler ve sitokinlerin
ifadesi hastalık aktivasyonu ile
ilişkili

• PBMC hücrelerde Th1 ilişkili
sitokinler olan IL-2, IL-12, IL-18,
IFN-γ artmış
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IL-18, NK hücreleri aktive
ederek IFN-γ üretimini ve
sitotoksik aktivitesini arttırır,
T hücrelerin IL-12 ve IFN- γ
üretimini sağlar

BH da tüm fenotiplerde IL-18
düzeylerinin artmış ve
hastalık aktivitesi ile ilişkili

Musabak U, et al. Rheumatol Int. 2006;26(6):545-5028



• AkIf Behçet hastalarında Th17
hücre sayısı ve Th17 kaynaklı
sitokinler hem sağlıklı kontrollere
hem de remisyondaki hastalara
göre daha yüksek

• IL-23, Th17 ler tarapndan IL-17
üreImini, IL-6 ile sinerjisIk etki ile
Th17 farklılaşması ve devamını
sağlar

Tong B, et al. Front Immunol 2019;10:66529



IL-21, Th17 yanı/nı ar/rır ve Treg hücreleri baskılar

Geri G, et al. J Allergy Clin Immunol. 2011;128(3):655-64.

Aktif hastalıkta IL-17A
artmış
IFN-γ aktif hastalarda
remisyondaki hastalara
göre yüksek

Treg hücreler azalmış
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T hücre popülasyonunda IL-17A
ve IFN-γ üreten hücreler artarken
Treg hücreler azalmış

IL-21 remisyonda ve aktif
hastalıkta artmış

Th1 ilişkili sitokinlerde aktif
hastalıkta belirgin artış

Th17 ilişkili sitokinlerden IL-17A
ve IL-21 düzeylerinde artış

Geri G, et al. J Allergy Clin Immunol. 2011;128(3):655-64.31



JAK/STAT sinyal yolağı
• Behçet hastalığında Th1/Th17

hücre yanım artmışmr
• Th17 yanımnı oluşturan STAT3

akIvasyonu araşmrıldığında
monosit ve CD4+ T hücrelerde
JAK1 artmış ve JAK/STAT sinyal
yolağının akIve olduğu görülmüş

Tulunay A, et al. Genes Immun. 2015;16(2):170-5 32



• Th1 ve Th17 hücreler ve ilişkili sitokinler baskın durumda
• Th1 ve Th17 hücreler aktif inflamasyon ile ilişkili
• Behçet hastalığında

– Th1/Th17
– Th17/Treg
– IL-17/IL-23

dengeleri inflamatuar ve patojenik yanıtlarda önemli rol oynar

Tong B, et al. Front Immunol 2019;10:66533



B hücreler ve otoantikorlar

Sinovyal doku, SSS, pulmoner vasküler lezyonlarda plazma hücre infiltrasyonu

α-enolaz, retinal proteinler gibi antijenlere karşı gelişen adaptif immün yanıt 

Bulgular otoimmünite kanıtı olarak değerlendirilmemekte
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Vaskülit ve Venöz Tromboz
• Nötrofilik vaskülit/perivaskülit
• ProtromboIk duruma sebep

olan perivasküler inflamasyon
ve endotel akIvasyonu

• ROS fibrinojenin okside olarak
(karbonilasyon) fibrinojenin
sekonder yapısında ve biyolojik
akIvitesinde değişikliğe neden
olur

Becatti M, et al. Clin Exp Immunol. 2019;195(3):322-33335



• Daha yoğun fibrin ağından
oluşan trombojenik pıhtı
oluşur

• Bu fibrin filamentleri normal
fibrine göre daha küçük ve
plazmin tarafından yıkılmaya
daha dirençli

• Okside fibrin ağı vasküler
yatakta persiste ederek
vasküler oklüzyon ve tromboza
neden olur

Becatti M, et al. Clin Exp Immunol. 2019;195(3):322-33336



Lenfosit, monosit ve nötrofil ROS artmış 
Nötrofillerdeki ROS ile karbonile olmuş 
fibrinojen düzeyleri korele

Becatti M, Circulation. 2016;133(3):302-11

Behçet hastalarında okside
olmuş protein ve perokside
olmuş lipid miktarları artmış
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• Nötrofillerde fibrinojen karbonil
içeriği artmış

• İnflamasyona bağlı trombozda
antikoagülanlardan daha çok
immünsüpresif tedaviye cevap
alınıyor

Becatti M, Circulation. 2016;133(3):302-1138



Rodríguez-Carrio J, Pharmacol Res. 2021;167:10559339



Dinlediğiniz için teşekkürler

40


