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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) immun aracılı kronik bir intestinal 

patolojik durumdur. İBH’nın iki majör tipi; Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı’dır. 

Ülseratif Kolit; idiopatik, kronik, aktivasyon (alevlenme, relaps) ve remisyon 

epizotları ile seyreden nonspesifik inflamatuvar bir hastalıktır. Patogenezi tam 

bilinmemekle beraber; intestinal epitel hücre hasarı ve persistant lökosit (granulosit, 

lenfosit, makrofaj ve plazma hücreleri) hücrelerinin epitel mukoza infiltrasyonu ile 

karakterizedir. Ayrıca patogenezinde çevresel etkenler, genetik etkenler ve 

enfeksiyöz etkenler rol oynar. 

Netrinler embriyogenez boyunca direk hücre ve akson migrasyonunu 

sağlayan ekstraselüler protein ailesindendir (Ishii N ve ark 1992). Netrin-1 laminin 

benzeri bir proteindir. Nöronal ve nöronal doku dışındaki dokulardan salgılandığı, 

nöronal bazal membranlardan salgılanarak aksonal büyümeyi, spinal kord gelişimini 

sağladığı ve nöronal dışı dokulardan (böbrek, karaciğer, bağırsak, kalp, akciğer gibi) 

salgılanarak doku morfogenezi, hücre gelişimi, vaskuler gelişim ve tümorogeneziste 

rol oynadığı tespit edilmiştir (Kennedy TE ve ark 1994, Mehlen P ve ark 2005). 

Yapılan çalışmalarda Netrin-1’in birçok akut ve kronik hastalıkta anti-inflamatuvar 

etki gösterdiği gösterilmiş (Scharl M ve ark 2012, Collins CB ve ark 2011, Morote-

Garcia JC ve ark 2009, Karhausen J ve ark 2004). Netrin-1’in inflamatuvar bağırsak 

hastalıklarında rolü henüz tam olarak belirlenmemiştir. Yapılan hayvan deneylerinde 

-fare kolit çalışmalarında- intestinal mukozada netrin-1 artışı koruyucu olarak (anti-

inflamatuvar etki) rapor edilmiştir (Aherne CM ve ark 2012). Netrin-1 artışının, 

lökosit migrasyonu ve infiltrasyonunu inhibe ederek etkisini gösterdiği belirtilmiş 

(Glover LE ve ark 2011). Bu deneysel çalışmalarda netrin-1’in İBH’da doku 

koruyucu bir mediatör olabileceği belirtilmiş ve deneysel kolit süresince kolon 

mukozasında netrin-1 artışı gösterilmiş (Carol M Aherne ve ark 2012). 

ÜK Th2 atipik immun cevap ile karakterizedir. IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi 

sitokinler ÜK patogenezinde rol oynarlar. ülseratif kolit hastaların kolon 

mukozasında makrofajlar interlökin-1 beta, TNF-alfa ve İnterlökin-6 sentezler ki, 

bunlar ateş ve akut faz cevabının stimulasyonuna yol açar (Funakoshi K ve ark 

1998). Guimbaud ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; ülseratif kolitte dört 

proinflammatuvar sitokinin (interlökin-1 beta, TNF-alfa, interlökin-6 ve interlökin-8) 



2 
 

üretiminde artma olduğunu tespit etmişlerdir (Guimbaud R ve ark 1998). Murata ve 

arkadaşları; interlökin-6 ve interlökin-8 gibi proinflamatuvar sitokinlerin artmış 

üretimi ve İnterlökin-2 ile İnterferon-gama’nın azalmış üretimi, ülseratif kolit 

patogenezinde önemli bir rol aldığını göstermişlerdir (Murata Y ve ark 1995).  IL-1, 

IL-6 ve TNF-alfa gibi inflamatuar sitokinlerin dokular üzerinde çeşitli etkileri vardır. 

Fibrogenezisi, kollajen yapımını, doku metalloproteinazların aktivasyonunu ve diğer 

inflamatuar mediyatörlerin yapımını uyarırlar. Epitelyal hücre permeabilitesi INF-

gama tarafından değiştirilir, kollajen sentezi TGF-beta, IL-1 ve IL-6 tarafından 

stimule edilir ve endotelyum ise IL-1, TNF-alfa, IL-6, INF-gama tarafından 

değiştirilir. Bu fenomen bağırsakta lokal iskemiye yol açar ve vaskuler anormallikleri 

açıklar. Bu sitokinler normalde inflamasyona sekonder üretirler fakat genellikle doku 

hasarını sınırlı tutmak için en uygun zamanda üretimleri durdurulur veya inhibe 

edilirler. İBH’da bunların aktivitesi düzenli değildir, proinflamatuar ve 

antiinflamatuar sitokinler arasında dengesizlik ortaya çıkar.  

Yapılan fare deneylerinde; iskemik böbrek hasarında, hipoksiye bağlı 

inflamasyonda, akut akciğer hasarında ve peritonitte netrin-1’in inflamasyonu 

baskılayarak (IL-6 baskılayarak, lökosit migrasyonu ve infiltrasyonunu azaltarak) 

doku koruyucu olarak rol oynadığı gösterilmiş (Carol M Aherne ve ark 2012, 

Punithavathi R ve ark 2012). Ayrıca netrin-1’in kolon mukozasında ve böbrekte 

nötrofil infiltrasyonunu, sitokin ve kemokin yapımının azalttığı rapor edilmiş. Bu 

etkiyi de IL-6 üretimi ve aktivitesini azalttığı yönünde olduğu tahmin edilmiş. 

Böylelikle netrin-1’in apopitoz ve inflamatuvar mediatörleri suprese ederek organ 

hasarını sınırlayabildiği gösterilmiş (Raghu Kempegowda Tadagavadi ve ark 2010). 

Bunun yanısıra Enterokok faecalis ile kolon mukozası enfekte yapılan fare 

deneylerinde makrofajlarca salınan TNF-alfa’nın Netrin-1’i üretimini uyardığı, 

böylece makrofaj uyarılı TNF-alfa’nın netrin-1’in anti-apopitotik etkisine katkıda 

bulunduğu tespit edilmiş (Yonghong Yang ve ark 2012). 

Biz de bu çalışmamızda, ülseratif kolitli hastalarda netrin-1 düzeyinin 

hastalığın klinik aktivitesindeki önemini, bunun diğer proinflamatuvar sitokinler olan 

IL-6 ve TNF-alfa ile arasındaki ilişkisini araştıracağız.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları 

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), kolon ve ince barsak başta olmak 

üzere tüm gastrointestinal kanalın kronik, tekrarlayıcı iltihabi değişikliklerle 

seyreden hastalıklardır. Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı (CH) olmak üzere 

iki klinik formu vardır. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) tanısı klinik, 

endoskopik ve histopatolojik bulgulara dayandırılır. Bu hastalıkları anlamaya yönelik 

önemli gelişmeler olmasına rağmen etyolojileri halen bilinmemektedir. İBH 

etyopatogenezinde çevresel, genetik ve immun regulatuar faktörlerin kombinasyonu 

hipotez olarak ileri sürülmektedir. Her iki hastalığın da genetik olarak yatkın 

kişilerde çeşitli antijenlere karşı ya da çevresel faktörlere karşı oluşan abartılı bir 

immunyanıt sonucu oluştuğu ileri sürülmektedir (Podolsky DK ve ark 2002). 

İBH’nın görülme sıklığı tüm dünyada gittikçe artmaktadır. Hastalığın 

görülme sıklığındaki artış çevresel faktörlerdeki değişikliğin yanı sıra bilgi 

paylaşımının ve tanı olanaklarının atmasına bağlı da olabilir. 

Bu gruptaki hastalıkların başlıca ortak özellikleri; genetik yatkınlık, 

alevlenme ve remisyon dönemleri ile tanımlanan klinik seyir, ekstraintestinal 

belirtiler ve uzun süreli hastalıkta görülen kanser riskidir.  

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığın ayırıcı tanısı, diffuz ve atlamalı tutulum, 

mukozal veya submukozal hastalık şeklinde basit olarak formülleştirilmiştir. 

Ülseratif kolitteki inflamatuvar cevap genellikle mukoza ve submukozaya sınırlıdır 

ancak crohn hastalığındaki inflamasyon, mukozadan serozaya kadar tüm duvar 

boyunca yayılır. Crohn hastalığı en sık olarak distal ince barsak ve kolonu tutar, 

ancak gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde görülebilir. Crohn hastalığında, 

inflame segmentin rezeksiyonu küratif değildir, inflamasyon genellikle tekrarlar. 

Ülseratif kolitteki inflamasyon kolon ile sınırlıdır ve total kolektomi küratif bir 

işlemdir. 

Ancak bazen her iki hastalığın da ortak bulguları veya atipik formları olabilir. 

Her iki hastalıkta farklı klinik tutulum ve aktivasyonla karşımıza çıkabilir ve doğru 

tanıya varmada güçlük çekebiliriz. Bu hastalarda tedavi seçeneklerinin iyi bilinmesi 
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gereklidir. Hangi olguda hangi tedavinin uygun olduğunun belirlenmesi için hastanın 

bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Hastalığın lokalizasyonu, aktivasyonu, 

komplikasyonları daha önceki tedavilere yanıtı ve tedavi yan etkilerinin bilinmesi 

önemlidir.  

Çoğu vakada ÜK ve CH ayrıcı tanısında endoskopik incelemeler ve 

görünümler yardımıyla hastalığa ait özellikler belirlenebilir. Ancak buna rağmen bazı 

hastalarda hastalık tipi tüm incelemelere rağmen belirlenemeyebilir. Bu durumda 

sınıflandırılamayan bir kolit söz konusudur. Buna ‘indetermine kolit’denilir.Bu 

hastalar tüm İBH’lı hastaların yaklaşık %10-15’ini oluşturur. 

CH ve ÜK’in karakteristik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. ÜK ve CH özellikleri 

 ÜK CH 

Tutulum Kolon, devamlı tutulum Tüm gastrointestinal kanal, atlamalı 

tutulum 

Histolojik bulgular Mukoza/submukoza tutulumu Transmural tutulum 

Endoskopik bulgular Mukozal frajilite, yüzeyel ülser, 

psodopolipler, 

Kaldırım taşı görünümü, aftöz ve 

derin ülser, darlık, fistül 

Semptomlar Rektumdan kanama, kanlı ishal, 

karın ağrısı, kilo kaybı 

Karın ağrısı, ishal, ateş, kilo kaybı, 

komplikasyonlara bağlı semptomlar 

(darlık veya fistüle bağlı) 

Radyolojık bulgular Kurşun boru, haustrasyon kaybı 

 

İp işareti, aftöz ülserler 

ÜK: Ülseratif Kolit CH:Crohn Hastalığı 

 

2.2. Epidemiyoloji 

Her iki hastalığa da batı toplumlarında ve endüstrileşmiş bölgelerde daha sık 

rastlanmaktadır. Ülseratif Kolit insidansı, Kuzey Amerika, İskandinavya, İngiltere 

gibi ülkelerde fazlayken, sıcak iklimli ve az gelişmiş ülkelerde daha az rapor 

edilmektedir. Ancak son 20 yılda Doğu Asya’da hastalığın insidansı ve prevelansı 

gittikçe artmaktadır. Bu artışın sebebi tam olarak bilinmemesine rağmen; hastalığın 

bilinirliğinin ve tanı olanaklarının artmasına ek olarak hayat tarzı, çevre ve genetik 

faktörlerin değişikliğine bağlı olabilir. 
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İBH kuzey ülkelerinde güneyden daha sıktır. İBH insidansı Batılılaşmış ülkelerde en 

yüksektir. En yüksek insidans Kuzey Amerika’da (6-14,3/100.000), Kuzey Avrupa 

(1,5-16,5/100.00), İngiltere ve Avustralya’dan bildirilmiştir (Ahuja V ve ark 2010). 

Dünya da en yüksek insidans Faroe Adaları’ından (81,5/100.000) bildirilmiştir. 

Populasyona dayalı çalışmaların sonucuna göre; Ülseratif Kolit’in insidansı 0,5-

24,5/100.000 arasında değişmektedir (Molodecky NA ve ark 2012).  

Prevelans ise ülkelere göre oldukça fazla değişkenlik göstermektedir. ÜK için 

21-268/100.000 arasındadır (Cosnes J ve ark 2011). Benzer şekilde prevelans 

Avrupa, Kanada ve ABD’de en yüksektir. Kuzey Amerika’da 37,5-208/100.000, 

Kuzey Avrupa’da benzer oranlar bildirilmiştir (Molodecky NA ve ark 2012, Cosnes 

J ve ark 2011). 

Ülkemizde bu alanda yapılmış en önemli çok merkezli çalışmanın sonuçlarına 

göre ise UK insidansı 4.4/100.000 bulunmuştur. Prevelans ise 25,2/100.000 

bulunmuştur. Yine Trakya bölgesinden yapılan bir başka çalışmada ise insidans 

0,69/100.000, prevalans kentsel kesimler de daha fazla olmak üzere 4,9/100.000 

bulunmuştur. 

İBH çoğunlukla genç popülasyonun hastalığıdır. ÜK 30-40’lı yaşlarda tanı 

almasına rağmen hastalık herhangi bir yaşta görülebilir. Ancak hastalık 

başlangıcında yaş dağılımı bimodal olup en fazla insidans adolesan ve genç erişkinde 

(15-25 yaş) görülürken, ikinci pik 5-6.dekatlar (55-65 yaş) arasında görülür. Yapılan 

bazı çalışmalarda cinsiyet oranlarında farklılık gözlenmemiş, bazılarında ise ÜK 

erkeklerde daha sık (%60) görülmüştür. Ancak bu bulgu tüm çalışmalarda 

saptanmamıştır. 

Türkiye’de İBH Derneği’nin epidemiyolojik verilerine göre cinsiyet dağılımı 

her iki hastalık içinde kadın baskın olup, CH’de kadın-erkek oranı 1.24 iken ÜK’de 

1.27 olarak tespit edilmiştir (Dağlı Ü ve İBH çalışma grubu). 

 

2.2. Etyopatogenez 

Ülseratif kolit, kolonun mukozal tabakasıyla sınırlı, akut alevlenmelerle 

seyreden kronik inflamatuvar bağırsak hastalığıdır. Hemen hemen tüm olgularda 

rektum tutulmuştur ve kolonun proximal segmentlerine doğru devamlı ve atlamasız 

ilerleyebilir. 
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İBH’nın etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır, ancak çeşitli çevresel, 

genetik, immünolojik ve enfeksiyöz faktörler hastalık ile ilişkili bulunmuştur (Şekil 

1).  

 

1.Çevresel ve diğer faktörler  

2.Genetik faktörler 

3.Enfeksiyöz (Mikrobik) Faktörler 

4.İmmünolojik faktörler (disregüle immün yanıt, epitelyal bariyer disfonksiyonu) 

 

 

 
Şekil 1. İBH patogenezindeki faktörler 

İnflamatuvar bağırsak hastalığının patogenezinde rol alan çok sayıda faktör belirlenmiştir. Bunlar; 

çevresel faktörler, genetik faktörler, bağırsak mikroflorası ile ilgili özellikler ve immun sistem ile ilgili 

faktörlerdir. Bütün bu faktörler birbirleriyle etkileşim halinde İBH’nın gelişimine, ilerleyişine ve 

hastalığın fenotipine katkıda bulunur. 
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2.3.1. Çevresel etkenler ve diğer risk faktörleri 

İBH çevresel ve genetik faktörler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıktığı 

hipotezi patogenezde en önemli modeldir. Buna göre, genetik olarak yatkın kişilerde 

çevresel faktörlerin de etkisiyle kronik inflamasyon ve doku hasarına yol açan 

anormal immun cevap gelişmektedir. İBH için tanımlanmış risk faktörleri Tablo 

2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. İBH ile ilgili çevresel risk faktörleri 

Sigara kullanımı 

Appendektomi 

Oral kontraseptifler 

Erken Çocukluktaki Faktörler 

-anne sütünü erken bırakma 

-pasif sigara içiciliği 

-hijyen 

-enfeksiyonlar 

Diyet Faktörleri 

-rafine şeker 

-margarin 

-çikolata 

-kolalı içecekler 

 

Sigara Kullanımı 

Sigara ÜK için bir risk faktörü değil aksine hastalık için koruyucu olabilir. 

Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma da sigara içmenin ÜK gelişimini engellediği 

gösterilmiştir. Bunun kesin nedeni bilinmemekle beraber nikotinin rektal kan akımı, 

kolonik mukus salınımı, mukozal IgA yapımına ve çeşitli sitokin salınımları 

üzerindeki etkileri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 2001 yılında hastaneye 
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yatış gerektiren ÜK hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada aktif sigara içenler, 

sigara içmeyenlerin yarısı oranında bulunmuştur. Randomize-plasebo kontrollü 

olarak yapılmış iki çalışma da transdermal nikotin uygulanan aktif ÜK’ li hastalar da 

klinik semptomlarda plasebo grubuna göre anlamlı derecede düzelme saptanmıştır 

(Rubin DT ve ark 2000). Ayrıca sigarayı bırakma ÜK seyrini etkileyebilir. Hastalık 

aktivasyonunda ve hastaneye yatış oranlarında artışa yol açabilir (Rubin DT ve ark 

2000). 

Appendektomi 

Appendektomi ile ÜK arasındaki ters ilişki ilk kez 20 sene önce gösterilmiş 

ve bu ilişki birçok kez doğrulanmıştır. Appendektominin ÜK gelişimine karşı 

koruyucu olduğu bildirilmektedir. 17 çalışmayı (3600 ÜK hastası,4600 sağlıklı) 

içeren bir meta-analiz çalışmasında appendektominin ÜK gelişme riskini %69 

azalttığı bildirilmiştir (Koutroubakis IE ve ark 2006). 

Appendektomi sonrası gelişmiş ÜK hastalarının daha hafif seyrettiği ve 

cerrahi ihtiyacının daha az olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca appendektominin de 

sigara gibi ÜK oluşumunu azaltmakla kalmayıp klinik gidişatını da etkilediğini öne 

süren vaka sunumları ve vaka serileri de vardır (Kaplan G ve ark 2008). 

Appendektominin ÜK üzerine olan etki mekanizması net olarak 

bilinmemektedir. Öne sürülen hipoteze göre, appendiksin alınması bağırsağın immun 

mekanizmasını etkileyerek ÜK oluşumunu azaltmaktadır (Radford-Smith GL ve ark 

2002). 

Oral Kontraseptifler 

Oral kontraseptif (OKS) kullanımı ile ÜK arasındaki ilişki tartışmalıdır. 

Yapılan çalışmalarda son 6 ayda OKS kullanan kadınlarda ÜK ortaya çıkma riski 

artmış olarak gösterilmiştir (Hou JK ve ark 2011). Ayrıca hormon replasman tedavisi 

alan 108.844 postmenopozal kadında yapılan bir çalışmada ÜK için artmış bir risk 

bulunmuştur (Loftus EV ve ark 2004). Bunun aksine OKS kullanımı ile ÜK arasında 

herhangi bir ilişki saptanmayan çalışmalar da mevcuttur. 
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Diyet 

Lifli gıdalar ile sebze ve meyve tüketiminin İBH gelişme riskini azalttığı 

düşünülmektedir. Çeşitli vaka kontrol çalışmaların da şeker, çikolata, kola ve 

doymamış yağ tüketiminin CH için risk teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Erken Çocukluk Çağı Faktörleri 

Anne sütü ile beslenmenin İBH’ya karşı koruyucu olup olmadığı henüz 

bilinmemekle birlikte anne sütünün hem CH hem de ÜK için koruyucu olduğu ileri 

sürülmektedir. Anne sütü yeni doğanda gastrointestinal mukozanın olgunlaşmasını 

uyarır ve enfeksiyonlara karşı koruyabilir. Anne sütü ile yapılan çalışmalar 

çelişkilidir. Yalnız yapılan bir meta-analizde (14 vaka kontrol çalışması) anne 

sütünün hem CH hem de ÜK’e karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir (Klement E ve 

ark 2005). 

Enfeksiyonlar 

İBH gelişmiş ülkelerde daha sıktır, aynı zamanda kentsel alanlarda kırsal 

alanlardan daha sık rastlanmaktadır. Bu epidemiyolojik veriler İBH gelişiminde 

hijyenin önemli bir etken olabileceğini düşündürmüştür. Ayrıca yapılan bazı 

çalışmalarda kötü sanitasyonun CH karşı koruyucu rol oynadığı gösterilmiştir. 

Bağırsak mikrobiyal florasında dengesizlik veya disbiyozis İBH gelişimine 

yol açabilir. İBH’daki disbiyozis nedeni hijyen ve gıda değişikliklere bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Böylece mukozal bariyer disfonksiyonu, azalmış mikrobiyal 

çeşitlilik gelişir ve bu da mikrop ve konakçı dengesinde bozukluğa yol açar. 

Disbiyoziste, Bifidibacteria, Lactobacili, Bacteriodes ve Firmicutes gibi faydalı 

bakterilerin azalmasıyla E.coli (İnvaziv) ve Mycobacteriumavium paratuberculosis 

(MAP) gibi patojenik bakterilerin çoğalması görülmektedir. 

Enfeksiyöz diyareye neden olan ajanlar İBH başlangıcında ya da akut 

alevlenmesinde rol oynayabilir. Özellikle Campylobacter ve Salmonella ile çocukluk 

döneminde maruz kalanlarda, enfeksiyondan sonraki birinci yılda İBH gelişme 

olasılığı mikrobiyal ajanla karşılaşmamışlara oranla artmış bulunmuştur (Gradel KO 
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ve ark 2009). Ayrıca İBH patogenezinde viral enfeksiyonlar üzerinde de 

durulmaktadır. 

Antibiyotikler 

Antibiyotiklerin bağırsak florasını değiştirmesinde özellikle hayatın ilk 

yılında etkileri vardır. Yapılan retrospektif bir çalışmada hayatın ilk senesinde 

antibiyotik kullanımı ile İBH gelişimi arasında önemli bir ilişki bildirilmiştir (Shaw 

SY ve ark 2011). Yalnız antibiyotiklerin bağırsak mikroflorası üzerine etkisinin uzun 

süreli olup olmadığı halen bir soru işareti olarak kalmaktadır. 

Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) 

NSAİİ’lerin İBH’lı vakalarda hastalığın aktivitesini arttırdığı bildirilmiştir. 

En son yapılan prospektif kohort çalışmasında NSAİİ’ın sıkça kullanılması ÜK’in 

insidansında artışa yol açtığı gözlenmiştir (Ananthakrishnan AN ve ark 2012). 

Sosyoekonomik ve psikososyal ektenler 

İBH, kentsel alanlarda yaşayanlarda ve yüksek sosyoekonomik düzeyde 

olanlarda daha sıktır. Ayrıca hastalık sanayileşmiş toplumlarda daha sık görülür. 

Psikososyal faktörler semptomların kötüleşmesine katkı sağlayabilir. Aileden birinin 

hastalığı veya ölümü, ayrılık veya boşanmalar, şahıslararası kavgalar veya diğer 

kayıplar, ağrı, bağırsak disfonksiyonu ve kanama gibisemptomları artırabilir. 

Diğer etkenler 

İBH’da henüz netleşmeyen alan, güneş maruziyeti, toprak, iklim ve hava 

kirliliği gibi çevresel etkenlerdir. Avrupa’da yapılan çalışmalarda güneş ışığına 

maruziyetin azalması İBH patogenezinde rol oynadığıdır. Yalnız bunun nedeni tam 

olarak anlaşılamamıştır. Öne sürülen hipotez ise güneş ışığına daha fazla maruziyetin 

daha fazla D vitamini sentezine yol açacağıdır. Sentezlenen D vitamini de bağışıklık 

ve inflamasyonun düzenlenmesine yardımcı olur (Ananthakrishnan AN ve ark 2011). 
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2.3.2. Genetik Faktörler 

İBH genetik yatkın kişilerde çevresel etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya 

çıktığı varsayılan bir hastalık grubudur. İnsidansın monozigot ikizlerde, beyaz ırk ve 

Musevilerde artmış olması ve ayrıca ailevi yatkınlığın olması ve bazı genetik 

hastalıklarla birlikte görülmesi (Turner Sendromu, Glikojen Depo Hastalıkları gibi) 

genetik faktörlerin etiyolojiden sorumlu olduğunu gösteren bulgulardır.  

İBH için en önemli risk faktörü pozitif aile hikâyesidir. Hastaların yaklaşık 

olarak %5-10’unda aile öyküsü pozitiftir. Monozigot ikizlerde CH görülme olasılığı 

%50-75 civarındayken ÜK’de bu oran %10-20 civarındadır. Bu bulgu ÜK’de genetik 

faktörlerin daha az etkin olduğunu gösterse de ÜK’de genetik faktörlerin rolü 

yadsınamaz (Kaser A ve ark 2014). Genetiğin İBH patogenezindeki rolünü gösteren 

diğer bulgularından biri de kalıtımsal hastalıklarla olan birliktelikleridir. Turner 

sendromunun klasik bulgularının yanında İBH ile ilişkisi rapor edilmiştir. Bu 

sendromda normal popülasyona göre daha fazla İBH tanısı konulmaktadır (Price WH 

ve ark 1986). Ayrıca OR kalıtım gösteren Hermansky-Pudlak Sendromunda bir 

çalışma da hastaların %16’sında İBH tanısı konulmuştur (Gahl WA ve ark 2000). 

Glukoz-6-fosfat-translokaz enzim eksikliği olan tip 1 glikojen depo hastalığında da 

(Von-Gierke Hastalığı) granulomatöz kolit tablosu görülür (Visser G ve ark 2000). 

Diğer bir herediter hastalık olan İPEX (immun disregulasyon, poliendokrinopati, 

enteropati, X’e bağlı) Sendromunda inhibitör sitokin salgılayan FOXP3 gen defekti 

sonucu enteropati gelişir (Bennett CL ve ark 2001). X’e bağlı Wiskott-Aldrich 

Sendromunda da WASp proteinin kodlayan gendeki mutasyon sonucu ÜK benzeri 

klinik tablo gelişebilir (Albert MH ve ark 2011). 

Genel olarak İBH’ya yatkın genler dört ana sınıfta toplanabilir. 

1-İntraseluler doğal immun yolaklarla ilişkili genler (NOD2, CARD15; Nucleotide-

binding oligomerization domain, Caspase activation and recruitment domain). 

2-Otofaji ile ilişkili genler (NOD2, ATG16L1, IRGM) 

3-Adabtif immuniteyi düzenleyen genler (ÜK ve CH ile ilgili olanlar; IL10, IL23R, 

IL12B, STAT3, JAK2, TYK2) 
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4-İntestinal epitelyal fonksiyonları düzenleyen genler (SLC22A5, OCTN2, ECM1, 

CDH1, HNF4A, LAMB1, GNA12) 

 

Tablo 3. İBH (IBD: Inflamatory bowel diseases) ile ilgili genler 

Lokus Kromozom  Gen Hastalık 

IBD1 16(16q129 NOD2/CARD5 CH 

IBD2 12(12q13)  ÜK,CH 

IBD3 6(6q21-p23) HLA region, TNF ÜK,CH 

IBD4 14(14q11-q12) ? OCTN1/2 CH 

IBD5 5(5q31-q33) ? CH 

IBD6 19(19p13-q13) CARD8? CH,ÜK 

IBD7 1p  CH,ÜK 

IBD8 16p  CH 

IBD9 3p  CH 

 

İBH ile ilişkili olduğu gösterilen ilk gene IBD1 adı verilmiştir ve 16. 

kromozomda yer alan ve bu genin kodladığı sitozolik patern tanıma reseptörü NOD2 

(CARD15), özellikle CH ile kuvvetle ilişkili bulunmuştur. Bu genin, makrofajlarda 

NOD2 ya da CARD15 olarak adlandırılan bir sitoplazmik proteini kodladığı 

bulunmuştur. Bu proteinin başlıca etkileri, makrofajların üzerinde eksprese 

olmaktadır ve bakteriyel lipopolisakkaridler için sitozolik bir taşıyıcı reseptör gibi 

davranır. Hücre içi endotoksinlere bağlanarak nükleer faktör kappa-B’nin 

aktivasyonuna neden olmaktadır. Ayrıca makrofajların apoptozisini arttırmaktadır ve 

inflamatuvar sitokinlerin üretilmesine yol açmaktadır. Bakteriyel lipopolisakkaridlere 

yetersiz immun yanıt oluşmasında kromozom 16’daki NOD2 geninde oluşan 

mutasyon önemli rol oynamaktadır. NOD2’deki mutasyonlar Crohn hastalarının 

%15-30’unda görülür (Jostins L ve ark 2012). 

Bakterilerin otofajik temizlenmesi ile igili IL-23R, ATG16L1, IRGM, ULK1 

gibi çok sayıda gen GWAS ile tanımlanmıştır (Cuthbert AP ve ark 2002, Parkes M 

2012 ). 

Yakın zamanda bildirilen tamamen farklı diğer iki genin varyantlarının ayrıca 

İBH riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir; biri IL-23 için reseptörü kodlayan (Hem 

CH, hem ÜK), diğeri ATG I6L1’i düzenleyen (Yalnızca CH) fagozom fonksiyonu ile 
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ilişkili gendir (Weersma RK ve ark 2007, Hampe J ve ark 2002). IL-23 

proinflamatuvar bir sitokindir ve İBH riskini azalttığı düşünülmektedir. IL-23 

reseptörünün kesin noncoding varyantları hem ÜK hem de CH ile ilişkilidir (Hampe 

J ve ark 2002, Tremelling M ve ark 2007, Baldassano RN ve ark 2007, Oliver J ve 

ark 2007). ATG16L1’deki defekt ise daha çok ileal CH’a işaret etmektedir (Prescott 

NJ ve ark 2007). Bu protein bakteri ve viral proteinler gibi intraselüler patojenlere 

karşı dirence aracılık eden ve proinflamatuvar stimulusun yetersiz elimininasyonuna 

neden olan otofaji denilen işlem ile ilişkilidir (Prescott NJ ve ark 2007).  

Kromozom 5 üzerindeki iki taşıyıcıyı (OCTN1-organik katyon transporter 

gen- küçük katyonik moleküller için bir taşıyıcı- ve OCTN3) kodlayan genler ile 

ilişki kesin olmasa da gösterilmiştir. OCTN1/2 polimorfizmleri Kafkas 

topluluklarında CH ile ilişkili iken, doğu Asya populasyonunda ilişki bulunmamıştır 

(Xuan C ve ark 2012). 

2.3.3. Enfeksiyöz (Mikrobiyal) Faktörler 

Normal bağırsak mikroflorası postnatal yaşamın ilk haftasından sonra 

gelişmeye başlar ve hayat boyu stabil kalır. İnsan bağırsak florasında başta bakteriler 

olmak üzere çok farklı tür mikroorganizma bulunmaktadır. 

Normal şartlarda bağırsak mukozası immun sistemini etkileyen en önemli 

faktör bağırsak mikroflorası olduğundan, İBH etiyopatogenezinde de etkin rol 

oynadığı varsayılmaktadır. 

Bağırsak mikroflorasını oluşturan mikroorganizmalar iki ana tipte 

toplanabilir; gram (-) bacterioidetes ve gram (+) Firmicutes. Ayrıca bunların dışında 

Escherichia, Helicobacter, Proteobacteria, Actinobacteria, virüsler, protistler ve 

mantarlar bulunur (Peterson DA ve ark 2010). Bu mikrofloranın çok önemli 

fonksiyonları mevcuttur. Özellikle farklı lokal ve sistemik immun yanıt gelişiminde 

ve farklılaşmasında önemli rolleri mevcuttur. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda 

bağırsak mikroflorasının bireyler arasında farklılık gösterdiği ve çevresel etkenlerin 

yanında genetik faktörlerin de mikroflorayı belirlemede önemli rol oynadığı tespit 

edilmiştir (Turnbaugh PJ ve ark 2007). 
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İmmun sistemi ya da bağırsağın müsin tabakasını etkileyen çevresel ve 

genetik etkenlerin mikroorganizmaların bağırsak epitel hücrelerine yapışmasının 

değiştiğine ait çalışmalar mevcuttur (Cadwell K ve ark 2009, Linden SK ve ark 

2008). İBH’da bağırsak epitel hücrelerde artış olduğu gösterilmiş, CEA ilişkili 

intestinal epitel hücre adezyon molekülü-6’nın, E.coli için bağırsak inflamasyonunda 

etkin rol oynayabileceği içeren çalışmalar bunu desteklemektedir (Barnich N ve ark 

2007). 

Cytomegalovirus (CMV) aktif hastalığı olanlarda kolonik biyopsilerde 

immünhistokimyasal olarak %14-27 oranlarında ve ÜK hastalarında daha yüksek 

olarak bulunmuştur. Ancak, etiyopatogenezde ne anlam ifade ettiği henüz 

bilinmemektedir. 

İBH ile ilişkilendirilmiş bazı gen bölgelerinin antimikrobiyal madde 

salgılayan ve doğal bağışıklığın bir parçası olan paneth hücrelerinin fonksiyonlarını 

etkilediği bildirilmiştir (Kaser A ve ark 2008). Genetik yatkın bireylerde bağışıklık 

sistemindeki değişiklerin etkisiyle oluşan mikroflora değişikliği bağırsakta 

inflamasyona yol açabileceği düşünülmektedir. İnsanlarda hastalık etkeni olarak 

bilinen Proteobactericia ailesi İBH patogenezinde anahtar rol oynadığı ile ilgili 

raporlar gittikçe artmaktadır (Mukhopadhya I ve ark 2012). Özetle, İBH 

etiyopatogenezinin tek veya basit bir infeksiyöz ajanla oluştuğuna dair bir kanıt 

bulunamamıştır, ortak görüş intestinal mikrofloranın ya da bunlarda oluşan 

değişikliklerin genetik yatkınlığı ve diğer faktörlere sahip olanlarda hastalığın ortaya 

çıkışına ek katkı yaptığıdır. 

2.3.4. İmmunolojik Faktörler 

Esansiyel nutrisyonların emilimi sırasında insan bağırsağı zararsız gıda 

antijenlerini infeksiyöz ya da toksik ajanlardan ayırt etmek zorundadır. Bunun için de 

bir doğal (İnnate) bir de edinsel (adaptive, kazanılmış) immün sisteme ve etkin bir 

bariyere sahiptir. Etkin bariyer intakt intestinal epitelyuma dayalıdır (Mukus yüzeyi, 

normal peristaltizm, sayısız koruyucu faktör sekresyonu).  

Doğal immunite yabancı antijen maruziyetine karşı başlangıç yanıtını 

geliştiren, epitelyum hücreleri veya fagositler üzerindeki kalıpları tanıyan ve 

bağlayan reseptörleri, NK hücreleri ve ürünlerini içerir. 
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Kazanılmış immün sistem primer olarak B ve T lenfositlerini ve spesifik 

immüniteyi gösteren dendritik hücreleri içerir. Kazanılmış immün sistem major 

histocompatibility complex (MHC) molekülleriyle ilişki içindeki profesyonel antijen 

sunucu hücreler (APC) tarafından gösterilen yabancı antijenlere yanıt vermek üzere 

düzenlenmiştir. Hem humoral hem de hücre aracılı mekanizmalar kazanılmış immün 

sistem ile ilişkilidir. 

 

İntestinal Epitel, Permeabilite ve Mukozal Savunma 

İBH, intestinal epitel hücrelerde harabiyet ve kronik inflamasyonla seyreden 

bir hastalıktır. Genetik ve bağırsak mikroflorasındaki pro-inflamatuvar faktörlerin 

intestinal bağışıklık sistemi üzerinde yaptıkları etki sonucu hücrelerde fonksiyonel ve 

yapısal değişikliklere yol açarlar. Bu yüzden intestinal mukoza sadece yapısal bir 

bariyer dışında immunofizyolojik bir yapı olarak kabul edilir. 

İntestinal epitelyum tabakası dış ortam olan bağırsak lümeni ile mukozanın 

derin katmanları arasında koruyucu bir yapıdır. Besin ve su transportu dışında lümen 

içindeki toksinler, mikroorganizmalar ve antijenik yapılara karşı doğal immunitenin 

bir bölümünü oluşturur. İntestinal epitelyumun bariyer fonksiyonu goblet 

hücrelerinden üretilen ve yüzeyi oluşturan mukus tabakası ile başlar. Mukus tabakası 

iç ve dış tabakadan oluşur. İç tabaka da antimikrobiyal madde ve müsin yüksek, 

bakteriyal yoğunluk ise düşüktür. Dış tabakada ise müsin ve antimikrobiyal madde 

düşük, bakteriyal yoğunluk daha fazladır (Wallace KL ve ark 2014). 

Müsin üretiminden sorumlu genlerden olan Muc2 geninde bazı insanlarda 

olan varyasyon dolayı İBH’ya yatkınlık olduğu ve ayrıca Muc2 eksik olan farelerde 

spontan kolit oluştuğu gözlenmiştir. Mukus tabakasının İBH’daki rolünü gösteren 

başka bir çalışmada; CH’de goblet hücrelerinde azalma ve mukus tabakasında 

bozukluk olduğu görülmüştür. Mukus tabakasındaki anormal durumun İBH 

patogenezindeki katkısı net olarak bilinmemekle birlikte mikroorganizmaların 

intestinal epitel hücrelerle olan temas ve adezyonun artmasına bağlı olabileceği 

düşünülmektedir. İkinci hipotez olarak da mukus tabakasındaki değişiklikler sonrası 

kommensal bakteriler yerine daha patojenik bakterilerin geçmesine bağlı 

olabileceğidir (Wallace KL ve ark 2014). 
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İntestinal epitelyumda absorbsiyon, sekresyon ve sindirim gibi görevleri 

yerine getiren dört ana tip hücre vardır. Bunlar absorbsiyondan sorumlu enterositler, 

mukus üreten goblet hücreleri, hormon üreten nöroendokrin ve antimikrobiyal 

etkiden sorumlu ve büyüme faktörü sentezleyen paneth hücreleridir. 

Yüzey epitel hücrelerin apopitozisi ve sentezi bir denge halindedir. Kriptlerde 

hücreler çoğalarak yüzeye göç eder ve yüzeyden dökülürler. Böylece intestinal 

epitelyum tabakası 2-3 günde bir yenilenir (Wallace KL ve ark 2014). İntestinal 

dengenin sağlanması, korunmasında bu yenilenmenin devamlılığına bağlıdır. Bunun 

devam etmesi bazı sinyal yolaklarına bağlıdır. Bunlar arasında Wnt, TGF-Beta/BMP 

(transforming growth faktör-beta/bone morphogenetic protein), Notch, Hippo ve 

Hedgehog bulunur (Jeon MK ve ark 2013). Bu sinyal yolakların fizyolojik çalışması; 

intestinal epitel hücrelerin morfolojik ve fonksiyonel olarak gelişmesi ve 

çalışmasında önemli rol alırlar. 

İntestinal epitelyum bariyer fonksiyonu enterositler arasındaki sıkı bağlantılar 

(tight junctions) ve ara bağlantılar (adherens junctions)  içerir. Bu bağlantı proteinleri 

etkileyen faktörler içinde mukozal immun sistem önemli bir yere sahiptir. TNF-α, 

IL-17, IL-22, IFN-γ gibi sitokinler bağlantı proteinlerin düzenlenmesinde rol 

oynarlar (Xavier RJ ve ark 2007). Yapılan çalışmalarda IBH’lı hasta biyopsi 

örneklerinde bu bağlantı proteinlerinin (E-cadherin vs) azaldığı gözlenmiştir (Gassler 

N ve ark 2001). 

Herhangi bir nedenle intestinal homeostasisin bozulması epitel bütünlüğün 

kaybolmasına, böylelikle geçirgenliğin artmasına ve mikroorganizmaların, bakteriyel 

ajanların serbest geçişine yol açar. Bu da bağışıklık sisteminin aktiflenmesini 

tetikleyebilir. Ayrıca paneth hücre disfonksiyonu ile birlikte immun aşırı duyarlılık 

gibi faktörlerin etkileşimiyle de intestinal inflamasyonun gelişebileceği 

düşünülmektedir.   
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Şekil 2. İntestinal epitelyum hücreleri 

İntestinal kök hücrelerinin farklılaşmasıyla farklı görevleri olan intestinal epitelyal hücreler gelişir. 
Bunlar absorbsiyondan sorumlu enterositler, mukus üreten goblet hücreleri, hormon üreten 
nöroendokrin(enteroendokrin) ve antimikrobiyal etkiden sorumlu ve büyüme faktörü sentezleyen 
paneth İntestinal kök hücrelerinin farklılaşmasıyla farklı görevleri olan intestinal epitelyal hücreler 
gelişir. Bunlar absorbsiyondan sorumlu enterositler, mukus üreten goblet hücreleri, hormon üreten 
nöroendokrin (enteroendokrin) ve antimikrobiyal etkiden sorumlu ve büyüme faktörü sentezleyen 
paneth hücreleridir. Yeni gelişen hücreler yüzeye doğru göçederken, yüzeydeki eski hücreler 
apoptozise uğrayarak bağırsak lümenine dökülür. Bu yenilenme sürecinin normal olarak devam etmesi 
intestinal homeostasisin sağlanmasında kritik önem taşır. 

 

Doğal İmmunite 

İntestinal epitelyumun yapısal ve fonksiyonel bariyer özelliklerinin yanında, 

dentritik hücreler ve makrofajlar bağırsak mukozasının korunmasında önem arzeden 

doğal immunite hücreleridir. Sağlıklı kişilerde intestinal makrofajlar fagositik ve 

bakterisidal özellikler gösterirken kontrolsüz inlamatuvar yanıt oluşturmazlar 

(Smythies LE ve ark 2005). Bu makrofajlar CD14 (-) olup, IL-10 gibi 

antiinflamatuvar sitokinler ile Treg hücrelerinin farklılaşmasına neden olurlar ve 

dendritik hücrelerin uyardığı Th1 ve Th17 farklılaşmasını engellerler (Denning TL 

ve ark 2011). Böylece bağırsak patojen ajanlarına karşı doğal immunite gelişirken 

adaptif immunite gelişmesi engellenmiş olur. 
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İBH da özellikle CH’de CD14 pozitif olan ve kendine has belirteçleri olan bir 

makrofaj kümesi tespit edilmiştir. Bu makrofajlar TNF-alfa, IL-6 ve IL-23 gibi 

proinflamatuvar sitokinler salgılamaktadır (Kamada N ve ark 2013). Böylelikle 

İBH’de bu sitokinleri hedef alan tedavilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Rutgeerts 

P ve ark 2009, Ito H ve ark 2004). 

Dentritik hücreler özelleşmiş antijen sunan hücrelerdir. Dentritik hücreler T 

hücrelerinin inflamatuvar (Th1 ve Th17) ya da regulatuar T hücre (Treg) tiplerine 

farklılaşmasında önemli rolleri vardır. Bu hücrelerin IBH’lı vakalarda ve deneysel 

kolitte intestinal mukozada artmış olduğu görülmüştür (Hart AL ve ark 2010). Bu 

bulgular ışığında dentritik hücrelerin de bağırsak inflamasyonunda rol oynadığı 

görülmektedir. 

Yeni gelişmeler ışığında Natural Killer (NK) hücrelerinin de doğal lenfoid 

hücre olarak immun sistemin bir parçası olduğu anlaşılmıştır. Doğal lenfoid 

hücrelerin özellikleri lenfoid yapıya sahip olmaları ve T ve B lenfositlerin 

karakteristik reseptörlerinden yoksun olmalarıdır (Spits H ve ark 2011). 

Doğal lenfoid hücreler fonksiyon ve fenotip özelliklerine göre 3 alt grupta 

toplanır (Spits H ve ark 2011). 

a)Grup 1:ILC1 ve NK hücreleri  

b)Grup 2:ILC2 hücreleri 

c)Grup 3:ILC3 ve LTi-lymphoid tissue inducer hücreleri 

Bu üç grup hücre intestinal mukoza korunmasında önemli rol oynarlar. Grup 

1 hücreler (ILC1, NK) IFN-γ (Th1 sitokini); Grup 2 hücreler IL-5 ve IL-13 (Th2 

sitokinleri) üretirler. Grup 3 hücreler ise; Th17 ve Th22 gibi lenfositlerin ürettiği IL-

17 ve IL-22 sitokinleri üretir (Spits H ve ark 2011). Yakın zamanda yapılan 

çalışmalar ışığında doğal lenfoid hücrelerin özellikle grup 3 hücrelerin İBH 

patogenezinde rol oynayabileceği düşünülmüştür. Yapılan fare deneylerinde İBH 

patogenezinde ILC3 hücrelerinin ve IL-23’ün rol oynadığı gösterilmiştir (Wallace 

KL ve ark 2014). 
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Adaptif (Edinsel, Kazanılmış) İmmunite 

Adaptif immün sistem primer olarak B ve T lenfositlerini ve karakteristik 

immüniteyi gösteren dendritik hücreleri içerir. Kazanılmış immün sistem major 

histocompatibility complex molekülleriyle ilişki içindeki profesyonel antijen sunucu 

hücreler (APC) tarafından gösterilen yabancı antijenlere yanıt vermek üzere 

düzenlenmiştir. Hem humoral hem dehücre aracılı mekanizmalar ile ilişkilidir. 

Humoral immün sistem bağırsakta IgA sınıfı olan antikor sekrete eden B 

hücreleri aracılığıyladır. Dimerik sekretuar IgA antikorları yabancı antijenlerle temas 

için lümene özel taşıyıcılarla taşınırlar. 

Hücresel immün sistem T hücre aracılığıyla (CD4+ helper T-cells, CD8+ 

(cytotoxic) ve regulatory T-cells) oluşur. Bunlar APC, MHC class I-II molekülleri, 

CD4+helperT-cells (Th1cells, Th2cells) den sentezlenen interferon-gamma (IFN-g), 

tumor necrosis factor-alpha (TNF-a), interleukin (IL)-2, IL-12 (Th1 hücrelerinden 

hücresel immünite) ve IL-4, IL-5 ve IL- 13 (Th2’den salınan B hücre aracılı) ve 

ayrıca IL-10 ve TGF-ß gibi spesifik sitokinleri TH3, Trl, CD4+ ve CD25+ 

(Regulatory T-cells) gibi bir çok önemli görevliyi içerir. Bu hücreler müşterek olarak 

gut-associated lymphoid tissue (GALT) olarak bilinir ve lamina propriaya 

dağıtılmıştır. 

Kazanılmış immun sistem antijenik uyarıya karşı spesifik yanıt geliştiren T 

hücrelerine bağlı bir sistemdir (Şekil 3). 

IL-12 tarafından uyarılan Th1 hücreleri IFN-γ, Th2 hücreleri ise IL-4, IL-5 ve 

IL-13 sentezler. Bunun dışında Th1 hücreleri TNF-α ve IL-12 salgılarlar. CH’de 

anormal Th1 cevabın inflamasyonda rol oynadığı gözlenmiş olmakla birlikte ön 

planda IL-2 ve IFN-γ sentez ettikleri gösterilmiştir. ÜK’de ise IL-5’in arttığı ve 

atipik NK hücrelerin Th2 sitokini olan IL-13 sentezlediği gözlenmiştir (Wallace KL 

ve ark 2014). Bu gözlemler ışığında CH’nin Th1 ile ilişkili, ÜK’nin ise Th2 ile 

ilişkili immun yanıttan kaynaklandığı düşünülmüştür. Ancak yapılan yeni çalışmalar 

da ÜK ve CH’de de benzer sitokinlerin varlığı bu immunopatogenezin tekrardan 

gözden geçirilmesine yol açmıştır (Wallace KL ve ark 2014, Zhang YZ ve ark 2014). 
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Antijen sunan hücrelerden IL-6 ve TNF-α ile birlikte salınan IL-12 ve IL-23 

doğal immunitenin kazanılmış immuniteyi uyaran anahtar sitokinleridir. IL-12 daha 

çok Th1 hücreleri uyarırken, IL-23 ise Th17 ilişkili immun yanıtı uyarır. Doğal 

lenfoid hücreler de IL-23’ün Th17’yi uyarmasında rol oynarlar. IL-23 hem doğal 

hem de edinsel immun sistemin anahtar sitokinlerinden olup, mikroorganizmalara 

karşı erken immun cevapta önemli rol alır. IL-23R polimorfizmi İBH patogenezinde 

rol oynadığını gösteren çalışmalar olmakla beraber bu sitokinin kronik inflamasyona 

yol açtığı düşünülmektedir (Zhang YZ ve ark 2014). 

Th17 hücreleri T helper (yardımcı T hücreleri) hücrelerinin bir alt tipidir. IL-

6 ve TGF-ß tarafından aktive edilir, IL-23 ile de prolifere olurlar. Th 17 hücreleri 

spesifik olarak IL-17A, IL-17F, IL-21 ve IL-22 üretirler (Wallace KL ve ark 2014). 

Yapılan çalışmalar sonucunda İBH immunopatogenezinde; IL-17A mukozal 

inflamasyon için koruyucu, IL-17F ise mukozal inflamasyon için indükleyici 

özellikler göstermiştir. Ayrıca Th17 hücreleri IL-2 ile ilişkili IL-21 adında bir 

sitokinide üretir. Bu sitokinin İBH sahip hastaların mukozasında arttığı gösterilmiştir 

(Wallace KL ve ark 2014, Zhang YZ ve ark 2014). 

Bağırsak mukozasında antijenik yapılara karşı immun yanıt inflamatuvar-

antiinflamatuvar denge içinde olması intestinal homeostasisin sağlanması için çok 

önemlidir. 

İnflamasyonun kontrolü 3 ana mekanizma sayesinde olur. 

1-Regulatuvar T hücreleri 

2-Sekretuvar Ig-A 

3-Antiinflamatuvar sitokinler (TGF-ß, IL-10 gibi) 

Regulatuvar T hücrelerin farklılaşması çevresel etkenler, diyet, 

antiinflamatuvar ve inflamatuvar sitokinlerin etkisi altındadır. Böylece T öncül 

hücrelerin hangi yönde farklılaşacağı kontrol edilir. Örneğin IL-6 gibi inflamatuvar 

sitokin etkisinde T hücreleri Th17 gibi inflamatuvar T hücrelerine farklılaşır. Yapılan 

fare deneylerinde regulatuvar T hücre disfonksiyonu sonrası intestinal inflamasyon 

geliştiği gözlenmiştir (Kaser A ve ark 2010). 
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Sekretuvar Ig-A intestinal mukozal savunmada rol oynar. İBH’da ise 

bakteriyel antijenlere karşı baskın olan sekretuvar IgA yerini sekretuvar IgG’ye 

vermiştir. 

Sonuç olarak intestinal mikroflora öncül olmakla beraber çevresel faktörlere 

cevap olarak gelişen mukozal immunitenin hücreleri tarafından üretilen pro-

inflamatuvar ve anti-inflamatuvar sitokinler İBH patogenezinde önemli rol oynarlar. 

Ayrıca genetik faktörler de immun sistemin bu etkenlere karşı nasıl ve hangi şiddetle 

cevap vereceğini belirler. Genetik ve çevresel etkenlerin altında kalan immun sistem 

bileşenleri (dentritik hücreler, nötrofiller, makrofajlar, NK hücreleri, intestinal 

epitelyal hücreler, doğal (ILC1, ILC3) ve kazanılmış immunite hücreleri (Th1, Th2, 

Th17) mukozal inflamasyona neden olan sitokinleri sentezlerler. Neticede pro-

inflamatuvar ve anti-inflamatuvar sitokinlerin dengesinin inflamasyon lehine 

bozulması ÜK ve CH gelişimine ve inflamasyonun devam etmesine yol açar (Şekil 

3). 

 

 
Şekil 3. İntestinal mikroflora, intestinal mukoza ve sitokinler 

İnflamatuvar bağırsak hastalığı patogenezinde bağırsak mikroflorası, intestinal mukoza ve sitokinlerin 
kontrolündeki immun sistemin etkileşimi 
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2.4. KLİNİK ÖZELLİKLER 

Ülseratif Kolit (ÜK) akut alevlenme ve remisyonla seyreden kronik bir 

inflamatuvar bağırsak hastalığıdır. Etyoloji tam bilinmemekle beraber genetik, 

çevresel, enfeksiyöz ve immünolojik faktörler rol oynamaktadır. 

ÜK kolon mukozasının yaygın yüzeyel inflamasyonu ile karakterizedir. Bu 

inflamasyon genellikle rektumdan başlar ve proksimale doğru yayılır. Normal 

şartlarda ince bağırsak mukozası tutulmaz, ancak ara sıra distal ileumda yüzeysel 

inflamasyon görülebilir (Ordás I ve ark 2012). 

Hastalığın başlangıcı genellikle yavaş ve sinsidir. Bazen hasta doktora 

başvurmadan haftalar veya aylar öncesinde başlamış olabilir. Semptomlar ile tanı 

koyma arasında geçen zaman ortalama 4,5-9 aydır (Pimentel M ve ark 2000, Vind I 

ve ark 2006). 

Kanlı ve mukuslu ishal, tenesmus, rektal kanama, ani dışkılama hissi ve 

kramp şeklinde karın ağrısı en sık görülen semptomlardır (Aktan H 1970).Şiddetli 

seyreden vakalarda ateş ve kilo kaybı da görülebilir. Olguların %75 ‘inde ishal ve 

kanama, %15’inde sadece rektal kanama, %10’unda ya sadece ishal ya da ne ishal, 

ne kanama vardır. 

Hastalığın klinik aktivitesini değerlendirmede kullanılan en pratik indeks 

‘Truelove-Witts’klinik aktivite indeksidir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Truelove-Witts’in klinik aktivite indeksi 

Hafif 

<4 dışkı/gün, kansız yada çok az miktarda kanama 

Ateş yok 

Taşikardi yok 

Orta derecede anemi 

ESR<30 mm/saat 

Orta 

Hafif ve şiddetli arasında (intermediate) 

Şiddetli 

>6 dışkı/gün, sıklıkla kanlı 

Ateş>37.5 C 

Kalp hızı >90 atım/dk 

Anemi(Hemoglobin düzeyi normal değerinin <%75 ile ) 

ESR>30 mm/saat 

*Adapted from Truelove SC, Witts LJ. Br Med J 1955; 
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Tablo 5. Ülseratif Kolit klinik aktivite indeksi 

SKOR KRİTER 

dışkılama sıklığı 

0 Normal 

1 1-2 dışkı/gün>normal 

2 3-4 dışkı/gün>normal 

3 >4 dışkı/gün>normal 

Rektal kanama 

0 Yok 

1 Çizgi şeklinde(çizgilenme) 

2 Bariz kan 

3 Çoğunlukla kan 

Mukozal Görünüm(kolonoskopik) 

0 Normal 

1 Hafif frabilite 

2 Orta frabilite 

3 Eksudasyon,spontan kanama 

Doktor  Global değerlendirme(FM) 

0 Normal 

1 Hafif 

2 Orta 

3 Ciddi 

*From Sutherland LR, Martin F, Greer S, etal. gastroenterology 1987 

(0-4:inaktif remisyon 5-10:Hafif aktivasyon 11-17:Orta aktivasyon  >18:Şiddetli )  
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Tablo 6. ÜK’de Rachmiwitz Endoskopik Aktivite İndeksi 

Granülasyon Yok 

Var 

0 

2 

Vaskularite Normal 

Azalmış 

Kaybolmuş 

0 

1 

2 

Frajilite Yok 

Dokunma ile 

Spontan 

0 

2 

4 

Mukozal Hasar 

(mukus, fibrin, eksuda, 

Erozyon, ülser) 

Yok 

Hafif 

Belirgin 

0 

2 

4 

(Remisyon:<4                     Aktivasyon:>4) 

 

Klinik bulgular kolonun tutulum yerine ve inflamasyonun şiddetine göre 

değişkenlik gösterebilir. Tutulum yerine göre hastalık proktit, distal tip 

(rektosigmoid), sol kolon tip ve pankolit olarak sınıflandırılabilir. 

Ülseratif proktit, ÜK’nin en sık görülen ve en iyi seyir gösteren formudur. 

Yaklaşık olarak %30 sıklıkla görülür. Olgular sıklıkla hematokezya, urgency ve 

kabızlık ile başvururlar. Bu olgularda hastalık daha çok rektumla sınırlı olmasına 

rağmen proksimal kolona doğru yayılabilir (Farmer RG ve ark 1993, Langholz E ve 

ark 1996, Schumacher G ve ark 1994) 

Proktosigmoidit (sol kolon tip) olguların yaklaşık %40’ını oluşturur. Hastalar 

genellikle diyare ve kabızlıkla beraber rektal kanama, tenezm ve acil dışkılama hissi 

ile gelebilirler. Bu formda sol alt kadran ağrısı daha sık görülür. 

Pankolitte (ekstensif kolit) ise transvers veya sağ kolon tutulumu görülür. 

Hastalar bu form da daha çok emilim kapasitesinin azalmasıyla ishal şikâyeti ile 

başvururlar. Beraberinde kanama, tenesmus, urgency ve kramp tarzında karın ağrısı 
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olabilir. Ayrıca kilo kaybı, anemi semptomları ve ekstra intestinal belirtiler bu form 

da daha sık görülür. 

ÜK’nin en şiddetli semptomları ise toksik megakolon geliştiğinde görülür. Bu 

durumdaki hastalar karında hassasiyet, peritonit bulguları, ateş ve şiddetli karın ağrısı 

ile karşımıza çıkar. Şiddetli ÜK’de sistemik semptomlar da görülebilir. Bulantı, 

kusma, iştahsızlık hatta şiddetli ataklar sırasında ateş de gözlenebilir. 

Karın ağrısı, sol tutulumlu ÜK’te ağrı genellikle sol alt kadranda bölgeseldir. 

Yalnız pankolit de ise ağrı tüm karın kadranlarında görülebilir. Kramp tarzında karın 

ağrısı şiddetli ÜK’de görülür. Bu ağrının patolofizyolojisi tam olarak bilinmese de 

kolonun proksimal ve distal segmentleri arasında bozulmuş motilite ve kolon 

duvarında olan muskuler kontraksiyonlar sonucu oluşan lümen içi basınç artışına 

bağlı olduğu düşünülmektedir. Karında belirgin olan distansiyon, hassasiyet ve 

rebaund varlığı toksik megakolon bulgusu olabileceğinden bu hastaların yakın takibi 

gerekmektedir. 

Rektal kanama ÜK’in en sık klinik bulgularından birisidir. Gaitadan ayrı 

olmakla birlikte genellikle gaita ve mukus ile karışıktır. Bazen gaitanın üzerinde 

bulaşmış kan olarak da gözükebilir. Bu tablo daha çok hemoroid ile karışabilir. 

Yalnız ÜK’de gaita kanamayla karışıktır ve ayrı olarak mukus da vardır. Hastalık 

rektumdan proksimale ilerledikçe kan gaitayla daha karışık hale gelir ve kanlı 

mukuslu ishale dönüşür. Kan pıhtısı gibi rektal kanamalar herhangi bir kitleye ya da 

diğer patolojik durumlara bağlı olabilir. 

İshal ÜK hastaların yaklaşık %77’sinde hastalığın başlangıcında ilk semptom 

olarak görülür. Ancak proktit ve proktosigmoid tutulumlu ÜK hastalarının %30’unda 

kabızlık başlıca semptom olabilir (Rao SS ve ark 1988). Aktif hastalıkda cıvık/sıvı 

formda, sık tuvalete çıkma ve gece olan ishal görülür. Özellikle proktitte tenesmus, 

urgency ve fekal inkontinans sık gözlenir. Bu hastalarda görülen ishalin 

patofizyolojisinde;  tuz ve su emiliminin yetersiz oluşu, inflamasyona sekonder 

plazma benzeri sıvının ve kanın lümene kaçması, inflamasyonuna bağlı olarak 

rektumun rezervuar fonksiyonunun bozulması ve kolon motilitesinin bozulması rol 

oynar (Rao SS ve ark 1988, Truelove SC ve ark 1955). 
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Anemi, ÜK hastalarında sık karşılaşılan bir laboratuvar bulgusudur. Uzun 

süren intestinal kan kaybı, inflamasyona bağlı sitokinlerin ve tedavide kullanılan 

ilaçların (immünsupresif, sulfasalazin) kemik iliğini deprese etmesi aneminin 

gelişiminde rol oynayan faktörlerdir. Anemi ve hipoalbuminemiye bağlı hastada 

halsizlik, çabuk yorulma ve çarpıntı görülebilir. Ayrıca extraintestinal tutulumlara 

bağlı semptom ve bulgularda olabilir. 

Ülseratif kolit fizik muayene bulguları hastalığın tutulumuna ait karın 

bölgelerinde hassasiyet bulunabilir. Bağırsak sesleri genellikle normaldir. Rektal 

tuşede kanama görülebilir. Bunlara ek olarak ağızda aftöz lezyonlar, parmaklarda 

çomaklaşma ve hipoalbuminemiye bağlı olarak pretibial ödem gözükebilir. Şiddetli 

ataklarda ateş, taşikardi ve hipotansiyon bulunabilir. Toksik kolitte tabloya karın 

şişliği ve peritoneal irritasyon bulguları eklenebilir. 

 

Ülseratif kolitte seyir 

Ülseratif kolitli olguların %20-25’inde ilk atak hafif, %50-75’inde orta 

şiddette ve %10-20’sinde ağır şiddette seyreder. Çok sayıda hastayı içeren bir 

çalışmada hastalığın seyri üç alt grupta sınıflandılmıştır (Solberg IC ve ark 2009). 

1-Remisyonda kalan ya da semptomlarla seyreden olgular (%55)  

2-Kronik aktif seyreden olgular (%6) 

3-Kronik intermittan (nüks-remisyon) seyreden vakalar (%37) 

 

Ülseratif Kolitte komplikasyonlar 

Lokal komplikasyonlar 

1. Perforasyon: Perforasyon genellikle toksik megakolonlu hastada gelişirse 

de, seyrek olarak toksik megakolon olmadan da gelişebilir. Perforasyon daha çok ilk 

ÜK atağında ve sol kolonda gelişir.  
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2. Striktür: Crohn hastalığının aksine ÜK’de seyrek gelişir. Remisyona 

girmeden uzun süre devam eden olgularda gelişebilir ve müsküler tabakanın 

hipertrofisi ve kalınlaşmasına bağlıdır. Biyopsi ile kanıtlanmayan malign lezyona 

bağlı olabilir; bu nedenle ilke olarak rezeke edilmelidir.  

3. Toksik megakolon: ÜK’nin en sık rastlanan ve en ciddi komplikasyonudur. 

Şiddetli ve yaygın hastalığı olan olgularda gelişir ve yangısal olayın submukozayı 

aşarak müsküler tabakaya dek ulaşması sonucunda gelişir. Klinik tablo hızla bozulur. 

Radyolojik olarak kolon dilatasyon ve distansiyonuna ek olarak ateş, taşikardi, 

lökositoz ve anemi vardır. Antikolinerjikler, narkotik analjezikler ve antidiyaretikler, 

toksik megakolon gelişmesine zemin hazırlar. Kuşkulu olgularda 12-24 saat 

aralıklarla karın grafisi çekilerek hasta izlenmelidir. Kolon dilatasyonu saptanır; çapı 

6 cm’yi geçer. 

4. Kolon kanseri: ÜK’nin komplikasyonu olarak kolon kanseri gelişmesi uzun 

süreden beri bilinir. Erken yaşta başlayan ve uzun süre devam eden yaygın ÜK’li 

olgularda gelişir. Başlangıcından beri 20 yıl geçmiş olan olguların % 7,2’sinde, 30,8 

yıl geçmiş olanların %16,5’inde kolon kanseri geliştiği görülmüştür. Erken tanı 

güçlüğü vardır zira kolon kanserinin klinik belirtileri ÜK belirtileri ile maskelenir. 

Periyodik ciddi kolonoskopi incelemesi yapılması ve multipl biyopsiler alınması 

gerekir. Literatürde seyrek de olsa ÜK’nin böbrek hücreli karsinom ile birlikteliğine 

rastlanmaktadır.  

5. Masif kanama ve psödopolipozis gelişebilir. 

Sistemik Komplikasyonlar 

A- Beslenme bozuklukları sonucunda; 

Kilo kaybı (kronik hastalık, anoreksia) 

Hipoalbuminemia (protein kaybı) 

Fe eksikliği anemisi (hasta mukozadan kan kaybı) 

Folik asid yetmezliği (tedavide kullanılan sulfasalazine folat emilimini 

engeller) 
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Hipokalemi (diyare)  

B- Ekstraintestinal manifestasyonlar:  

Bazı küçük farklılıklar dışında hem ÜK hem de CH’de görülürler. Pankolitiste ve 

ağır aktivasyonlu olgularda daha sık gözlenmektedir. 

 

2.5. EKSTRAİNTESTİNAL BULGULAR 

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında 1/3 hastada kas iskelet sistemi, deri, 

göz, karaciğer, safra yolları, akciğer ve daha birçok sistemi etkileyen ekstraintestinal 

tutulumlar görülebilir. Romatolojik tutulum en sık periferal ve aksiyel artrit şeklinde; 

deri tutulumu en sık eritema nodosum ve piyoderma gangrenozumla; göz tutulumu 

ise en sık episklerit ve üveit şeklinde olur. Daha nadir olarak akciğer tutulumu, 

primer sklerozan kolanjit (PSK), hiperhomosisteinemi, nefrolitiyazis ve osteomalazi 

görülür. 

Ekstraintestinal bulgular hastalık aktivitesi ile bağlantılı olabilir. Ayrıca 

bağırsakemilim bozukluğu sonrası oluşan malnütrisyona bağlı olabilir ya da 

tamamen bağırsak hastalığı aktivitesinden bağımsız gelişebilirler. İBH’ın 

ekstraintestinal tutulumun patogenezi net olarak bilinmemektedir. Bağırsak 

bakterilerinin hedef organda hasarı başlattığı, bağırsakta aktive olmuş immün ya da 

mezenkimal hücrelerin hedef organa migrasyonu sonucu ekstraintestinal 

bulgularayol açtığı düşünülmektedir. 

Romatolojik Tutulum 

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında periferal ve aksiyel artropati görülme 

sıklığı %20’dir. Bu tutulumlar İBH’den önce görülebileceği gibi intestinal tutulumla 

birlikte ortaya çıkabilir (De Vos M ve ark 2011). Sıklıkla hastalığın şiddetiyle 

ilişkilidir ve intestinal inflamasyonun tedavisiyle düzelir. Periferal artropati 

genellikle diz, dirsek ve el bileği gibi büyük eklemleri tutar ve çoğunlukla eklemde 

hasar oluşturmaz. Ankilozan spondilit ve sakroileit tablosu çoğu zaman HLA-B27 

pozitiflğiyle birliktedir. Diğer artropatilerin aksine hastalığın gidişatı intestinal 

inflamasyon şiddetiyle korelasyon göstermez (Madsen KB ve ark 2010). 
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Periartiküler doku tutulumu, entesopatiler, tendonit, periostit ve eklemlerin 

granülomatöz lezyonları şeklinde tutulumlar görülebilir. 

Osteoporoz ve osteomalazi İBH’ye sekonder ya da verilen tedavilere bağlı 

olarak ortaya çıkabilir. Sjögren sendromu, romatoid artrit, inflamatuvar miyopati ve 

takayaşu arteriti daha az sıklıkta görülebilen romatolojik hastalıklardır. Romatolojik 

tutulumların tedavisi sülfasalazin, mesalamin, fizik tedavilerle birlikte NSAI, lokal 

steroid, kalsiyum ve D vitamini verilmesini içerir. Bazen biyolojik ajanlar ve 

immünsüpresif tedaviler de verilebilir (Rodríguez-Bores L ve ark 2007). 

 

Mukokutanöz Tutulum 

Hafif semptomatik oral aftöz lezyonlar İBH’da sık görülür. Bu lezyonların 

aktivitesi mevcut intestinal inflamasyon şiddetiyle koreledir. Mevcut intestinal 

inflamasyonun tedavisi bu lezyonların da düzelmesini sağlar. Eritema nodozum 

ekstremitelerin ekstensör yüzlerinde morumsu 1-3 cm çapında ağrılı, inflamatuvar 

ovoid nodüllerdir. İntestinal inflamasyon şiddetiyle eritema nodozumun semptomatik 

oluşu arasında ciddi bir ilişki mevcuttur. Piyoderma gangrenozum ise sıklıkla ÜK ile 

birlikteliği olan ciltte derin ülserlerle seyreden bir tablodur ve bu lezyonun seyri İBH 

şiddeti ile koreledir. Piyoderma gangrenozum mevcut bağırsak hastalığının 

tedavisiyle düzelir. Yalnız ara ara lokal kortikosteroid, dapson veya klofazimin 

tedavileri gerekebilir. ÜK’de bunların dışındaki diğer cilt tutulumları daha az 

görülür. 

 

Göz Tutulumu 

İBH da oftalmolojik tutulum %2-12 arasında bildirilmiştir (Oikonomou K ve 

ark 2011). ÜK’deüveit, CH’de ise episklerit daha sık görülür (Ghishan FK ve ark 

2011). Göz bulgusu olan olguların %70’inde deri ya da eklem bulgusu da eşlik 

etmektedir. 

İBH’da görülen göz patolojileri hastalığa bağlı olabileceği gibi kullanılan 

tedavilerin yan etkileriyle de ilişkili olabilir. Oftalmolojik hastalıklara İBH 
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hastalarında %4-10 sıklıkta rastlanır ve bu hastalıkların erken tanı ve tedavisi bazı 

ciddi patolojilerin varlığında kalıcı görme kaybını önler. Göz tutulumu en sık 

konjuktivit ve blefarit şeklindedir (Yilmaz S ve ark 2007). Episklerit genellikle 

hastalığının şiddetiyle ilişkili olup fotofobi ve görme bulanıklığı yapar. Tedavide 

lokal steroidler etkindir. İritis ve uveitis sıklıkla HLA-B27 pozitifliğiyle birliktedir ve 

bağırsak hastalığının şiddetinden bağımsız bir seyir gösterir. Gözde ağrı, görmede 

bulanıklık ve baş ağrısına neden olur. Tedavide pupil dilatasyonu ve sistemik ya 

dalokal kortikosteroid kullanılır. Ancak uzun süre kortikosteroid tedavisi posterior 

subkapsüler katarakt ile sonuçlanabilir. 

 

Hepatobiliyer sistem tutulumu 

Hepatobiliyer tutulum İBH’de en sık rastlanan ekstraintestinal 

tutulumlarından biridir. Hepatobiliyer tutulum; primer sklerozan kolanjit, primer 

sklerozan kolanjit/otoimmün hepatit, küçük safra duktusu tutulumu, perikolanjit veya 

overlap tablosu şeklinde görülebilir. Bunlara ek olarak hepatobiliyer sistemde; 

kolelitiyazis, hepatik apse, portal ven trombozu, ilaçlara bağlı karaciğer toksisitesi, 

primer biliyer siroz, steatohepatit, granülomatöz hepatit, lenfoma ve amiloidozis 

şeklinde de görülebilir (Navaneethan U ve ark 2010). 

Primer sklerozan kolanjit (PSK) sıklıkla ÜK ile birliktedir ve İBH ile benzer 

patogenetik kökene sahiptir. PSK en sık hepatobiliyer tutulum şekli olarak görülür ( 

Bernstein CN ve ark 2001). PSK’lı hastalarda p-ANCA otoantikorları genellikle 

pozitiftir ve sıklıkla bakılan kan testlerinde kolestatik tipte karaciğer fonksiyon 

testlerinde yükseklik şeklinde tespit edilir. Hastalığın seyri altta yatan hastalıktan 

bağımsızdır. Total kolektomi sonrası bile devam edebilir. Karaciğer biyopsisi ve 

ERCP sırasında görülen duktuler değişikliklerin varlığıyla tanı konur. Primer 

sklerozan kolanjit tanısı konulan hastaların %70-80’ninde İBH olduğu ortaya 

konulmuştur (Broomé U ve ark 2006). Manyetik rezonans kolanjiografi (MRCP) 

sonrası, ÜK ile PSK arasındaki birlikteliğin bilinenden daha sık olduğu gözlenmiştir. 

Otoimmün hepatit de İBH ile sık görülen bir tutulum şeklidir. İzole ya da 

overlap şeklinde görülebilir. Tedavide kortikosteroidler ve diğer immünsupresif 

ilaçlar kullanılır. İBH hastalarında topluma göre daha sık izlenen diğer karaciğer 
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hastalıkları; perikolanjit ve kolelitiyazistir. İlaçlara bağlı hepatotoksisite de 

görülebilir (Navaneethan U ve ark 2010). 

 

Genitoüriner sistem tutulumu 

İBH’de genitoüriner tutulum çok az orandadır. En sık ÜK’te ürik asit taşları 

şeklinde karşımıza çıkar. Hiperkalsiüri uzun süren immobilizasyon veya steroid 

kullanımına sekonder oluşabilir. Tübülointerstisyel nefrit ve glomerülonefrit te 

görülebilir. Tedavide kullanılan aminosalisilatlara, siklosporine ve biyolojik ajanlara 

bağlı nefrotoksisite gelişebilir.  

 

İskelet sistemi tutulumu 

Osteopeni İBH’ye bağlı gelişebileceği gibi, tedavide uzun süre kullanılan 

kortikosteroidlere bağlı da gelişebilir. Kemik patolojileri ÜK ‘ye göre CH’de daha 

sık görülür. Çocukluk çağında tanı konulan İBH olgularında osteopeni daha sık 

görülür (%90) ve hastada artmış kırık riskiyle sonuçlanabilir. Osteoporoz da İBH’da 

görülebilen bir diğer tablodur. Ayrıca femur başı aseptik nekrozu görülebilir. Etyolji 

net olmamakla birlikte kortikosteroid kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Kalça ve dizde 

sebat eden ağrı bu tabloyu düşündürtmelidir (Ghishan FK ve ark 2011, Aloi M ve ark 

2009). 

Akciğer tutulumu 

Pulmoner tutulum bulguları intestinal inflamasyonun şiddetinden bağımsız 

seyreder ve büyük hava yolu tutulumu, küçük hava yolu tutulumu ya da parankimal 

tutulum şeklinde olabilir. İBH ile beraber; ilaçlara bağlı pulmoner disfonksiyon, 

plörit, pnömoni, interstisyel pnömoni, granülomatöz pnömoni, eozinofilik pnömoni 

ya da pulmoner fibrozis görülebilir (Desai D ve ark 2011, Basseri B ve ark 2010). 

Kardiyovasküler tutulum 

İBH ile birlikte perikardit, endokardit, miyokardit, kardiyomiyopati ve AV-

tam blok gibi kardiyak patolojiler görülebilir (Williams H ve ark 2008). Atrial 
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fibrilasyon riskinin de normal popülasyona oranla yüksek olduğu bildirilmiştir ( 

Dogan Y ve ark 2011). Arteriyel ve venöz sistemde artmış tromboembolizm riski 

mevcuttur. İBH’de artmış tromboembolizm riski; inflamasyon varlığı, 

immobilizasyon, kortikosteroid kullanımı, sigara, santral kateterizasyon, B vitamini 

ve folat eksikliğine bağlı olduğu düşünülmüştür.  

Sonuç olarak İBH, bağırsak dışı pek çok sistemde tutulum ile seyredebilir. 

Bazen ekstraintestinal tutulum hastalığın ilk bulgusu olabilir. Ekstraintestinal tutulum 

bazen ana hastalığın tedavisi ile kontrol altında tutulabilirken bazen de İBH’dan daha 

şiddetli morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. 

 

2.6. ÜLSERATİF KOLİTTE TANI 

İBH’da tanı; anamnez, fizik muayene, laboratuvar sonuçları ve klinik 

özellikler temelinde hastalıktan şüphelenilmesi; benzer klinik tabloya yol açabilen 

hastalıkların dışlanması; hastalık tipinin belirlenmesi (ÜK veya CH gibi); hastalığın 

tutulum alanı ve yaygınlığının tespiti; extraintestinal tutulumların tanımlanmasını 

kapsar. 

Endoskopi yapılması ve biyopsi alınması İBH tanısı için temel rol oynar. Bu 

şekilde diğer hastalıkların dışlanması, CH ve ÜK arasındaki ayrım, hastalığın 

lokalizasyonu ve yaygınlığı değerlendirilebilir. 

2.6.1. Hikâye, fizik muayene bulguları ve laboratuvar özellikleri 

İBH’dan klinik semptomlarve anamnezden yola çıkılarak şüphelenilmelidir. 

Özellikle yumuşak dışkı, kanlı ishal, karın ağrısı, kilo kaybı, anemi veya artrit tanıda 

değerlendirilmesi gereken önemli semptom ve bulgulardır. Bunun yanında hastalarda 

ateş, şiddetli karın ağrısı, tenezm ve ani dışkılama hissi gibi semptom ve bulgular 

gözlenebilir. 

Fizik muayene bulguları hastalığın tutulum yerine göre değişiklik gösterebilir. 

Rektal tuşede kanama görülebilir. Bunlara ek olarak ağızda aftöz lezyonlar, 

parmaklarda çomaklaşma ve hipoalbuminemiye bağlı olarak pretibial ödem 
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gözükebilir. Şiddetli ataklarda ateş, taşikardi ve hipotansiyon bulunabilir. Toksik 

kolitte tabloya karın şişliği ve peritoneal irritasyon bulguları eklenebilir.  

Anemi, artmış lokosit ve trombosit sayıları, artmış sedimentasyon ve CRP 

düzeyleri, düşük albümin düzeyi ve dışkıda kan ve lökosit görülmesi İBH’ı 

destekleyen bulgulardır. Bununla birlikte, normal laboratuvar testleri İBH tanısını 

dışlamaz (Mack DR ve ark 2007). 

CRP’e bu isim Streptococcus pneumoniae’nın C-polisakkaridini presipite 

edebildiği için verilmiştir. CRP, herbiri 206 aminoasitten oluşan ve non-kovalent 

bağlarla birbirine bağlanan, beş alt birimden oluşan, “pentraxin ailesine” ait bir 

proteindir. Yapısı belli düzeyde “serum amyloid A” gibi diğer akut faz proteinlerinin 

yapısınabenzemektedir. Ortalama sağlıklı bir kişide CRP seviyesi <3-5 mg/L 

sınırındadır. Normal değerler deneyin yapıldığı laboratuvardan laboratuvara az da 

olsa farklılık gösterebilir. Birçok mikroorganizmanın kapsüler polisakkaridi ve çoğu 

biyolojik zarın yapısal bileşeni olan fosfokolin, fofaditilkolin ve nükleik asitler gibi 

polianyonlara kalsiyum aracılı bağlanma kapasitesine sahiptir. Kalsiyum iyonları 

yokluğunda histonlar gibi polikatyonlara bağlanabilir. Bu şekilde sanki bir 

antikormuş gibi davranır. Ligandlarına bağlı CRP kompleksinin kompleman Clq 

tarafından tanınması, C3 konvertaz oluşumunu sağlar ve böylece klasik kompleman 

yolu aktive olur. Klasik yolun aktivasyonuyla, fosfokolin içeren 

mikroorganizmaların, ölü ve hasarlı hücrelerinin fagositozuna yol açar. CRP’in 

patojenleri tanıması, onların klasik kompleman yolu ve fagositik hücreler ile etkisiz 

hale getirilmesini sağlaması, doğal konak savunmasının ilk hattını oluşturur. Ayrıca 

nekrotik ve apoptotik doku hücrelerininin temizlenmesini sağlayarak, hasarlı 

dokunun işlev ve yapısının onarımına katkı sağlamaktadır. Ancak bağışıklığın diğer 

elemanları gibi faydalı etkilerininin yanı sıra zararlı etkileri de vardır. Bundan dolayı 

CRP, son zamanlarda aterogenez ve miyokard infarktüsünde doku hasarı ile ilişkili 

olduğu ileri sürülmektedir. 

CRP, ilk olarak 1930’lu yıllarda non-spesifik bir akut faz reaktanı olarak 

tanımlanmıştır. 1970’li yıllardan sonra, klasik kullanım alanı olan enfeksiyon ve 

inflamatuvar hastalıkların takibinde kullanmak için daha güvenilir olan immünassay 

tekniklerinden olan nefelometrik ve türbidimetrik yöntemler geliştirilmeye 

başlanmıştır. Serum düzeyi inflamasyonun başlamasından 3-6 saat sonra yükselmeye 
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başlar, 24-72 saat içinde en yüksek değerine ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık 18-19 

saat arasında olup inflamasyon sonlandıktan sonra ortalama 3-5 gün içinde normale 

döner. Binlerce kat artabilmesi, hızlıca eski seviyelerine inmesi, diürnal varyasyon 

göstermemesi, yaş, cinsiyet ve ırk farkı göstermediği için ırk ve cinsiyetler arasında 

farklı “cut-off” noktalarının kullanılmasına gerek olmaması avantajları arasındadır. 

Ölçümünde serum veya plazma kullanılabilmektedir. 

Kanda CRP seviyesi pek çok durumda yükselebildiğinden, tek hastalığa özgül 

bir laboratuvar bulgusu değildir ve tanı koyma amaçlı kullanılmaz. CRP seviyesi bağ 

dokusu hastalıkları, iltihabi bağırsak hastalıkları, sistemik lupus eritematozus (SLE), 

romatoid artrit (RA), vaskülitler, kanser, tüberküloz ve infiltratif hastalıklar gibi daha 

pek çok hastalıkta yükselebilir. İnflamasyon ne kadar şiddetli ise CRP o oranda fazla 

yükselir. 

Bu tahlilin sonuçları klinik şüpheleri destekleyici olarak veya tanısı konulmuş 

çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır. Çok basitleştirirsek, CRP seviyelerinin 

azalmasının da iltihabi reaksiyonun veya enfeksiyonun azalmaya başladığına işaret 

ettiğini söylemek mümkündür. Yarı ömrü 19 saat olduğundan, inflamatuvar neden 

ortadan kalkmışsa, CRP düzeyinin ertesi gün belirgin olarak azalması beklenir.  

Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH); akut faz cevabını ölçmek için kullanılan, 

basitçe yapılabilen ve yaygın olarak kullanılan bu test Westergren tarafından 1926 

yılında tarif edilmiş bir metottur. Bu yöntem için 1,6 mL kan alınıp 0,4 mL %3,8’lik 

sodyumsitrat solüsyonu (antikoagulan) ile karıştırılmakta ve 200 mm’lik özel 

pipetine çekilip, pipet dik olacak şekilde oda sıcaklığında bir saat bekletilir. 

Eritrositler plazmadan daha fazla özgül ağırlığa sahip olduklarından yer çekimi etkisi 

ile aşağı doğru çöker ve plazma ile şekilli elemanların sınırındaki milimetre olarak 

ölçülen değer ESH’yi verir. Son yıllarda Westergren standart yönteminden daha hızlı 

ve güvenilir sonuç veren, hızlı ESH ölçme yöntemi de kullanılmaktadır. Klinik 

kullanım için bir saatlik değer önemlidir.  

ESH inflamasyonun başlangıcından 24 saat sonra yükselir ve düzelmesi 1 ay 

kadar sürebilir. Eritrositlerin çeperleri normal olarak negatif yüklüdür ve birbirlerini 

itmektedir. Fibrinojen başta olmak üzere artan alfa-2, beta ve gama globulinlerin 

serum düzeyleri, eritrositlerdeki negatif yükleri değiştirir ve eritrositlerin birbirlerini 
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çeker duruma gelmesiyle ESH hızlanır. Normal ESH erkekler için < 15 mm/saat, 

kadınlar için < 20 mm/saattir. Bu değerler yaşlanma ile daha da yükselir. Yaştan 

başka, ESH’nin 23°C’den yüksek sıcaklıktaki ortamda bakılması, sitrat oranının 

fazla olması gibi teknik nedenlerle ve ayrıca anemi, gebelik, azotemi ve kolesterol 

yüksekliği gibi durumlarında inflamatuvar bir olay olmadan da yükselebilir. Ancak 

bu nedenler için bir düzeltme skalası yoktur. Polisitemi, eritrosit morfolojisi, 

monoklonal gamapatiler, kriyoglobülinemi, cinsiyet, azda olsa tokluk ESH’yi etkiler. 

İnflamatuvar hastalıklarda kısmen fibrinojen seviyelerindeki artış nedeniyle ESH 

fazlaca yükselmektedir. İnflamasyonda fibrinojen düzeyinin yavaşça artması 

nedeniyle ESH diğer akut faz reaktantlarına göre geç yükselmekte ve inflamasyon 

sonlandıktan sonra bir süre daha yüksek kalmaktadır. Orak hücreli anemi, anizositoz, 

sferositoz, polisitemia vera ve kalp yetmezliğinde ESH azalabilir. 

Erirosit sedimantasyon hızı daha çok kronik inflamatuvar hastalıkların 

takibinde yararlıdır ancak hiç bir hastalık için spesifik değildir. Tinetti ve ark. 

yaptıkları bir çalışmada, sağlık durumu bozulan yaşlı hastalarda, yüksek ESH’nın 

altta yatan nedeni bulma girişimine yönlendirebileceğini ifade etmişlerdir. Temporal 

arterit ve polimyaljiya romatika (PMR) tanısında güvenilir olduğu rapor edilmiştir. 

Bridgen ve ark. asemptomatik kişilerde 100 mm/saat üstündeki ESH değerinin yeteri 

kadar duyarlı, özgül ve anlamlı olduğu ve %90 olasılıkla altta yatan ciddi bir 

hastalığa bağlı olduğunu belirtmişleridir. Yani asemptomatik bir kişide aşırı yüksek 

ESH varlığında genellikle birkaç basit testle sonuca ulaşılabilir, eğer ulaşılamıyorsa 

çok ayrıntılı ve pahalı tetkiklere başlamadan önce birkaç ay bekleyip testin tekrar 

edilmesi önerilmektedir. ESH’nın malign hastalıkların taranmasında rutinde 

kullanılacak bir test olarak kullanımının uygun olmadığı bilinmelidir. Çünkü Monig 

ve ark. ESH değeri yüksek hastalarda malignite prevalansının düşük olduğunu, ESH 

yüksekliğinin habasetin erken bir bulgusu olmadığını ve tümörü düşündürecek 

belirtileri olmayan hastada, sadece ESH yüksekliği nedeniyle ayrıntılı inceleme 

yapılmamasını önermişlerdir. 

Solid tümörlü hastalarda ESH değerinin 100 mm/saatin üstünde olması 

genellikle metastaz işareti olarak kabul edilir. Bu nedenle asemptomatik kişilerde 

tarama amacıyla değil, sadece semptomatik hastalarda kılavuz test olarak 

kullanılmalıdır.  
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İBH’da serolojik testler; İBH patogenezinde, İBH tanısında, ÜK ve CH 

ayırıcı tanısında, hastalığın prognozu hakkında bilgi verebilir. Ancak serolojik testler 

İBH tanısında endoskopi ve diğer inflamatuvar belirteçlerin yerini tutamazlar. Ayrıca 

hastalığın tanı ve takibinde kullanılmaları uygun değildir. Periferik antinötrofil 

stoplazmik antikor (p-ANCA) ve anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) testinin 

tanısal değerinin araştırıldığı bir çalışmada p-ANCA pozitifliğinin ÜK tanısındaki 

sensitivitesi %55,3, spesifitesi ise %85,5 olarak rapor edilmiştir (Reese GE ve 

arkadaşları). p-ANCA(+)/ASCA(-) olan ÜK, p-ANCA(-)/ASCA(+) olan hastalar da 

CH profiline uygun bulunmuştur. Tüm bu özelliklerine rağmen serolojik testler İBH 

kesin tanısı için gerekli ve yeterli değildir. 

Ayırıcı tanı için gaita kültürü (salmonella, shigella, yersinia vb) gaitanın 

mikroskobik incelenmesi (lökosit, eozinofil, parazit vb), gaitada clostridium difficile 

toksini tayini yapılabilir. 

Bunun yanında İBH’da fekal belirteçlerin kullanılması, bu hastalığa benzer 

semptomlara sahip fonksiyonel bağırsak hastalığından ayırt edebilir. Fekal belirteçlar 

bağırsaktaki inflamasyonda arttıkları için inflamasyonun belirlenmesive takibinde 

önemli rol oynar. Serum inflamatuvar belirteçlerde inflamasyonda artar, yalnız fekal 

belirteçler kadar spesifik değildir. Bunlar arasında fekal kalprotektin (intestinal 

inflamasyon, bağırsağa nötrofil göçü, relaps göstergesi), laktoferrin (intestinal 

inflamasyon) önemlidir. Laktoferrin düzeyleri ÜK ve CH’de hastalık aktivitesinde 

%93 korelasyon gösterir. Bunun yanında irritabl bağırsak sendomunun (İBS) 

dışlanmasında laktoferrinin %100’lük doğruluk payı vardır. 

Fekal belirteçler mukozal iyileşme, endoskopik ve klinik aktivite ile uyum 

gösterirler. Aktif ve inaktif ÜK olguları da ayırt edebilirler. Ayrıca tedaviye yanıt ve 

postoperatif dönemde poş inflamasyonun değerlendirilmesinde kullanılabilirler. 

Tedavi sonrası fekal kalprotektin düzeyleri normale gelirken relapslarda ise yükselir 

(Tibble JA ve ark 2001). Fekal belirteçler İBH dışında bazı enfeksiyöz intestinal 

enfeksiyonlarda, divertikülit, gastrointestinal malignitelerde, ilaç kullanımlarında 

(NSAI, PPI) ve diğer gastrointestinal hastalıklarda (GÖRH, çölyak hastalığı, kistik 

fibrozis, mikroskobik kolitis, gıda allerjisi, karaciğer sirozu, otoimmun enteropati, 

juvenile polipozis vb.) artış gösterebilir. 
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2.6.2. Endoskopi, histopatoloji ve radyolojik görüntüleme 

Endoskopi 

Klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak İBH’dan şüphelenilen hastalarda 

kolonoskopi ve biyopsi hastalığın kesin tanı ve şiddeti konusunda bilgiler verir. 

Endoskopi İBH’nın tanı ve yaklaşımında yönlendirici temel tetkiktir. İBH tanısı, 

temelde mukozanın direkt incelenmesi ve biyopsilerin patolojik değerlendirilmesi ile 

konulmaktadır (Leighton JA ve ark 2006). Endoskopi ayrıca hastalığın şiddeti, 

lokalizasyonunun belirlenmesi, tedaviye yanıt ve ameliyat sonrası hastalığın 

değerlendirmesinde önemli bilgiler sağlamaktadır (Hamilton MJ 2012). 

İBH şüphesi olan hastalarda başlanngıçta yapılan kolonoskopik tetkikte 

ileumun değerlendirilmesi de şarttır. İleumun incelenmesinden önce mukozal 

erozyon, ülser ve striktürler için ileoçekal valfin dikkatle incelenmesi gereklidir 

(Zwas FR ve ark 1994). 

ÜK’de, kolonoskopi ile hastalığın şiddeti ve yaygınlığı değerlendirilir ve 

hastalık kolonoskopik bulgulara göre sınıflandırılır. Hastalık genellikle rektumdan 

başlayarak proksimale doğru mukozayı kesintisiz etkilemektedir (Silverberg MS ve 

ark 2005). Bununla birlikte bazen yeni tanı ÜK’te ya da medikal tedavi altında 

yamalı tutulum görülebilir. Nadiren bu bulgular CH bulguları ile karıştırılabilir 

(Glickman JN ve ark 2004). Benzer olarak şiddetli ÜK’li hastalarda CH’nı 

düşündürebilecek derin, fissüre ülserler, yamalı tutulum ve ileal tutulum gibi 

kolonoskopik bulgular gözlenebilir (Nasseri Y ve ark 2010). 

ÜK’te kolonoskopi, inflamasyonun şiddetiyle ilgili önemli bilgiler verir. 

Hafif şiddette inflamasyonda; vasküler yapıların kaybolması, eritem ve mukozada 

granüler görünüm olur. Orta şiddetli inflamasyonda; erozyonlar, dokunmayla kolay 

kanama, eritem ve ödem görülür. Şiddetli hastalıkta ise ülserler, eksudalar ve spontan 

kanama odakları gözlenir (Schroeder KW ve ark 1987). 

Proktit (rektuma sınırlı hastalık), sol kolon tutulumlu hastalık (splenik 

fleksuraya kadar uzanan hastalık) ya da yaygın (extensif, pankolit) kolit (splenik 

fleksuranın proksimaline doğru yayılan hastalık) şeklinde sınıflandırılmaktadır 

(Silverberg MS ve ark 2005). Hastalık yalnızca kolonu tutup çekuma kadar yayılırsa, 
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backwash ileit olarak isimlendirilir. Bu tabloda ileumda eritemli ve erozyone 

mukozal alanlar görülebilir. ÜK’te ileal tutulum %17 oranında görülür. Bunların 

yaklaşık %94’ü pankolitli hastalardır (Haskell H ve arkadaşları). Yine de ileal 

tutulumlu hastalarda zamanla tanının CH olarak değişebileceği unutulmamalıdır. 

Sadece kolonu etkileyen bir hastalık olan ÜK’te nadiren de olsa duodenal 

inflamasyonun gözlenebildiği bildirilmiştir (Valdez R ve ark 2000). 

Birçok merkezde İBH’lı hastalarda üst GİS semptomları olmasa da özefago-

gastroduodenoskopiyi rutin olarak yapmaktadır (Lemberg DA ve ark 2005). 

Endoskopide gastrik ve duodenal bulgular hem ÜK’de hem de CH’de gözlenebilir. 

Gastritin CH’ında %92, ÜK’te ise %69 oranında, duodenitin ise CH’ında %33 ve 

ÜK’te %23 oranında görüldüğü bildirilmiştir.  

Çift balonlu enteroskopi (double balon enteroskopi), endoskopik olarak ince 

bağırsak lezyonlarının değerlendirilmesi ve histopatolojik değerlendirme için biyopsi 

alınmasına olanak sağlamaktadır. Bununla aynı zamanda endoskopik tedavi de 

yapılabilmektedir (Yamamoto H ve ark 2005). Enteroskopinin en önemli kullanım 

alanı radyografik ya da kapsül endoskopi ile daha önce belirlenen lezyonların 

değerlendirilmesi ve biyopsi alınmasıdır. İşlemin uzun sürmesi ve hastanın 

rahatsızlık duyması enteroskopinin dezavantajlarıdır (Yamamoto H ve ark 2005). 

İBH’da ilk tanı konarken yapılan endoskopik inceleme sonrasında dagerekli olabilir.  

Tedaviye dirençlilik, tedavi altında relaps, demir eksikliği anemisinin 

ağırlaşması, yeni olan kanama, kilo kaybı, nedeni bilinmeyen ateş gibi bulgular, hem 

nedenlerin ortaya konabilmesi ve hem de tedavinin yeniden planlanması amacıyla 

endoskopik değerlendirmeyi gerektirir. ÜK ya da CH’de cerrahi planlanıyorsa 

cerrahi öncesinde ileokolonoskopi yapılması, cerrahinin tipi ve yaygınlığı konusunda 

cerraha yardımcı olabilir (Hamilton MJ 2012). Cerrahi tedavi sonrası özellikle 6-12. 

aylarda yapılacak olan endoskopi, relaps riskinin değerlendirilmesi ve aggresif 

tedavinin gerekliliği açısından da yol gösterici olur (Rutgeerts P ve ark 2008). Ayrıca 

endoskopi operasyon sonrası poş inflamasyonunun değerlendirilmesinde de önemli 

bir yere sahiptir (Shen B ve ark 2005). Endoskopi aynı zamanda İBH’lı hastalarda 

kanser taraması için de kullanılmakta olup, özellikle kromoendoskopi konvansiyonel 

endoskopiye göre displaziyi tanımlamada daha duyarlı bulunmuştur (Itzkowitz SH ve 

ark 2005, Subramanian V ve ark 2011). 
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Kapsül endoskopi 

Güncel pratik hayatta gerek kapsül endoskopi gerekse de enteroskopi CH’nin 

tanısında ancak belli koşullarda kullanılacak yöntemlerdir. 

Kapsül endoskopi, güncel kılavuzlarda ileokolonoskopi bulgularının negatif 

olduğu ve obstrüksiyonun olmadığı CH şüphesi olan hastalarda bağırsağın 

değerlendirilmesi için ilk seçenek olarak önerilmiştir (Annese V ve ark 2013). Fakat 

aynı kılavuzda CH tanısı olan hastalarda bağırsağın değerlendirilmesi için MR veya 

BT enterografiyi kapsül endoskopiye tercih edilmesi gerektiği bildirilmektedir. 

Histopatoloji 

İBH tanısı klinik bulgular, endoskopik, histolojik veriler, laboratuvar ve diğer 

görüntüleme yöntemlerinden elde edilen sonuçların bir arada değerlendrilmesiyle 

konulması gereken klinik bir tanıdır (Seldenrijk CA ve ark 1991). İBH’ın 

histopatolojik özelliklerinin standardizasyonunu sağlayabilmek amacı ile çeşitli 

uluslararası çalışmalar yapılmış, en yeni olarak da Avrupa Crohn ve Kolit 

Organizasyonu (European Crohnn’s and Colitis Organisation, ECCO) ve Avrupa 

Patoloji Derneği (European Society of Pathology, ESP) ortak çalışma 

gerçekleştirmiştir. 

Makroskopik incelemede; ÜK nedeniyle yapılan rezeksiyonlarda klasik 

olarak rektumu tutan ve rektum proximaline doğru şiddeti azalan şekilde yayılan, 

yaygın, ara vermeksizin devamlılık gösteren kronik inflamatuvar patoloji klasik 

bulgular olarak kabul edilir. Normal mukoza ile tutulan mukoza arasında geçiş 

genellikle keskin sınırlıdır. Mukoza frajil, granüler özellikte ve yüzeysel ülserler sık 

görülür. İnen kolon ve sigmoid kolonda daha sık olmak üzere psodopolipler 

görülmektedir. Bazen makroskopik olarak rektal tutulum olmadığı halde, çekal 

‘patch’ ve terminal ileum tutulumu ‘backwash ileitis’görülebilir. 

ÜK’nin histolojik tanısı için mukozal yapının özellikleri, lamina propriadaki 

selülerite, nötrofil infiltrasyonu ve epitelyal değişikliklerin birlikte değerlendirilmesi 

gerekir (Magro F ve ark 2013,  Langner C ve ark 2014). ÜK’de inflamasyon mukoza 

ile sınırlıdır. Yalnız ülserli sahalarda inflamasyon submukozaya ilerleyebilir. 

İnflamasyon rektuma doğru şiddeti artacak şekilde atlamasız ve devamlılık gösterir. 
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İnflamatuvar hücreler lamina propriada homojen şekilde dağılım gösterdiğinden 

transmukozal terimi kullanılır. Plazma hücreleri kript bazalinde daha belirgin izlenir. 

Bu bulgu özellikle enfeksiyöz kolit ile ÜK ayırımında ÜK lehineyken; CH ile ÜK 

birbirinden ayırt edemez. Hastalığın aktivitesini gösteren nötrofiller lamina 

propriada, yüzey epitelinde ve kript epitelini infiltre etmiş (kriptit) halde 

görülmektedir. Hastalığın şiddeti arttıkça kript parçalanır lümene doğru ilerler ve 

kript absesi gelişimine sebebiyet vermektedir. Kript abseleri ÜK’de CH’de daha sık 

gözlenir. Granülom ÜK’de izlenmezken, bazen rüptüre olan kriptlerdeki musine ve 

yabancı cisme karşı granülom izlenebilmektedir (Magro F ve ark 2013, Tanaka M 

2012). Mukozadaki yapısal değişiklikler kronik inflamatuvar hasara karşı 

gelişmektedir. Normalde kalın bağırsakta kriptler bazali muskularis mukoza üzerine 

oturmuş, biribirine paralele ve düz yerleşimlidir. Bu yapının bozulması (kript 

distorsiyonu, kript dallanması ve kript atrofisi) İBH’da görülen temel bozukluktur. 

Kript yoğunluğunda azalma, yüzeyinin düzensizliği de kronik mukozal hasar 

bulgularıdır. ÜK’de mukozal hasar bulguları daha belirgin izlenir. Yüzey epitel 

düzensizliği, erozyon ve ülser gelişimi daha çok hastalığın aktivasyonu ile ilişkilidir. 

Hastalığın dönemlerine göre bulgular farklılık gösterir. Erken dönemde bazal 

plazmasitoz (olguların yaklaşık %40’ında) en değerli tanısal bulgudur (Schumacher 

G ve ark 1994). Erken dönemde kript yapıları korunması, inflamasyonun transmural 

olmaması ÜK’yi ekarte ettirmez. Böyle bir durumda en erken 6 hafta sonra 

biyopsinin tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir. Geç dönemde kronik hasar 

bulguları ve lamina propriada inflamatuvar hücreler artmış olarak izlenir. Yalnız 

tedavi alan vakalarda tedaviye bağlı olarak kolondaki tutulum azalmakta bazen 

rektum tamamıyla düzelmektedir (Odze R ve ark 1993). İnaktif dönemde ise 

mukozal hasar bulguları korunurken inflamasyon düşük yoğunlukta tabloya eşlik 

eder (nötrofiller belirgin olarak azalırken, eozinofil sayısı korunabilir). 

Sonuç olarak; ÜK’yi destekleyen histopatolojik özellikler; mukozal ve 

submukozal inflamasyon, kriptit ve kript apsesi, yapısal bozulma, bazal lenfoid 

agregatlar ve kolonda Paneth hücresi varlığıdır. Lamina propriada artmış hücre 

sayısı, bazal plazmositoz, bazal lenfoid agregatlar, lamina propriada eozinofiller 

gözlenebilir (Stange EF ve ark 2005). 
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Radyolojik Görüntüleme 

BT ve MR gibi tetkikler, semptomlarla birlikte değerlendirilerek (primer 

sklerozan kolanjit, pankreatit, nefrolitiazis, sakroileit gibi) İBH’nın extraintestinal 

bulguları ve akut müdahale gerektiren extraluminal hastalık komplikasyonlarının 

(abse, fistül, barsak perforasyonu gibi) tespitini sağlayabilir (Baumgart DC ve ark 

2007). 

Floroskopi 

İBH’nın değerlendirilmesinde baryumlu floroskopik inceleme, intestinal 

lümen ve bağırsak mukozal paternindeki anormalliklerin görüntülenmesine dayanır. 

Yalnız floroskopi İBH’da transmural inflamasyon ve extraintestinal bulguların 

değerlendirilmesinde duyarlı değildir (Carucci LR ve ark 2002). Günümüzde İBH’lı 

hastaların değerlendirilmesinde yerini MR ve BT’ye bırakmıştır. 

Ultrasonografi 

USG, İBH’da tanıdan ziyade hastalığın aktivitesi ve komplikasyonlarının 

değerlendirilmesinde daha faydalı bilgiler sunmaktadır (Maconi G ve ark 2003, 

Borthne AS ve ark 2006). USG’de özellikle ileoçekal valf ve sigmoid kolon 

değerlendirilebilmektedir (Barreiros AP ve ark 2008). USG’nin önemli bilgiler 

sağladığı diğer durumlar ise; tedaviye yanıtın takibi ve cerrahi sonrası inflamasyonun 

değerlendirilmesidir (Paredes JM ve ark 2010). ÜK’te özellikle kolonoskopinin 

kontrendike olduğu durumlarda USG sigmoidoskopi ile birlikte hastalığın şiddeti ve 

yaygınlığı açısından fikir verebilir.  

BT Enterografi/Enteroklizis  

BT ile ince bağırsak incelemesi için intravenöz noniyonik kontrast madde; 

mukozayı, duvar patolojilerini iyi gösteren ve önemli derecede absorpsiyon 

gelişmeden rektal yolla atılan (böylece bağırsağın daha iyi distansiyonu sağlanmış 

olur) metilsellüloz (1,5-2 litre) gibi oral kontrast ajanın eklenmesi ile çekilmektedir 

(Lalitha P ve ark 2011). BT enterografi için optimalbağırsak distansiyonu gereklidir. 

Optimal bağırsak distansiyonu ise jejenum için >3 cm ve ileum içinse >2,5 cm’dir 
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(Boudiaf M ve ark 2004). Enterokliziste kontrast ajan nazojejunal yolla verilirken, 

enterografide tüp olmaksızın oral yoldan verilmektedir.  

BT Enterografinin en sık endikasyonları; CH/İnflamatuvar hastalıklar, ince 

bağırsak obstruksiyonu/darlıkları, enfeksiyöz hastalıklar, ince bağırsak neoplazileri, 

obscure GİS kanamaları, adezyonlar ve bağ dokusu hastalıklarıdır (Lalitha P ve ark 

2011). 

Aktif ve kronik CH ve komplikasyonları BT enterografi ile 

değerlendirilebilir. BT enterografi ve MR enterografi, kolonik anormalliklerin 

değerlendirilmesinde ince bağırsağın değerlendirilmesine göre daha az duyarlıdır. 

Bunda kolon lümeninin geniş ve buna bağlı olarak kolonik distansiyonun yetersiz 

olması etken olabilir (Schreyer AG ve ark 2004, Dinter DJ ve ark 2008 ). 

Radyasyona maruziyet, maliyetin yüksek olması, hasta için rahatsız edici olması, 

bazen bağırsak perforasyonu, aspirasyon ve tüp pozisyonunun her zaman iyi 

olmaması gibi problemler istenmeyen durumlardır. 

MR Enterografi/Enteroklizis  

BT, MR gibi radyolojik tetkikler semptomlarla birlikte değerlendirilerek, 

primer sklerozan kolanjit, pankreatit, nefrolitiazis, sakroileit gibi İBH’nın bağırsak 

dışı tutulumları ve akut müdahale gerektiren ekstraluminal komplikasyonları (abse, 

fistül, bağırsak perforasyonu gibi) hakkında bilgi verir (Baumgart DC ve ark 2007). 

Görüntüleme yöntemi olarak MR, radyasyon maruziyetinin olmaması ve yumuşak 

dokunun daha iyi değerlendirilebilmesine olanak sağlamasıyla öne çıkarken, çekim 

süresinin uzunluğu ve solunumla ortaya çıkan hareket artefaktları tetkikin 

dezavantajlarını oluşturur (Furukawa A ve ark 2004 ). 

MR daha çok CH’nı destekleyen fistül ve abse gibi extraluminal hastalık 

özelliklerinin tespitinde avantaj sağlar. MR kolonografinin duyarlılığının CH için 

%31,6 ve ÜK içinse %58,8 olduğu bildirilmiş olup, İBH’da kolonik inflamasyonun 

yaygınlığının değerlendirilmesinde uygun bir tetkik olmadığı düşünülmüştür 

(Schreyer AG ve ark 2004). Başka bir çalışmada ise kolonik inflamasyonun MR 

kolonografi ile değerlendirildiği (bağırsak duvarında kalınlaşma, lenfadenopati, 

haustral fold kaybı ve anormal kontrastlanma gibi bulgular ışığında) histolojik 
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bulgularla karşılaştırıldığında %100 özgül ve %87 duyarlı olarak bulunmuştur (Ajaj 

W ve ark 2005). 

İBH’da aktif hastalığın MR özellikleri; bağırsak duvarında kalınlaşma, 

bağırsak duvarı hiperintensitesi ve aşırı genişlemedir (Maccioni F ve ark 2000). 

Bağırsak duvarının katmanlarında, mukoza parlaklığında artış (inflamasyondan 

dolayı) ve submukoza yoğunluğunda azalma (ödemden dolayı) aktif bağırsak 

inflamasyonunun özel olmayan bulgularını oluşturur (Koh DM ve ark 2001, Del 

Vescovo R ve ark 2008 ). 

Sonuç olarak MR, radyasyon maruziyetinin olmaması ve yumuşak dokunun 

değerlendirilmesindeki üstünlüğü ile İBH’nın değerlendirilmesinde daha yaygın 

kullanılmaktadır. Bu özellikleri ile perianal inflamasyon ve fistül gibi bağırsak dışı 

özelliklerin tespitinde seçilmesi gereken yöntemi oluşturur. Ayrıca mural fibrozis ve 

tedavi yanıtının erken dönem değerlendirilmesi konusunda da bilgi verir. 

Endosonografi(EUS) 

EUS, CH’nın perirektal komplikasyonlarının tanısında değerlidir.  

PET/BT 

PET/BT aktif inflame bağırsak segmentlerinin tespitinde %85 duyarlı ve %89 

özgül olarak rapor edilmiştir (Neurath MF ve ark 2002 ). Ayrıca FDG tutulum 

özelliğine göre striktürlerin fibröz veya non fibröz özelliğinin de tespit edilmesine 

imkân sağlayabilir (Jacene HA ve ark 2009, Ahmadi A ve ark 2010). Bunlara rağmen 

maliyetin yüksek olması ve radyasyona maruziyet önemli dezavantajlarıdır. 

Baryumlu Grafi 

Baryumlu çalışmalarda erken fazda ödem ve granulasyon dokusuna bağlı 

yüzeyel değişiklikler gözlenir. Hastalığın ilerlemesi ile ülserlerin görünümü yaka 

düğmesine benzetilir. Bu lezyonların gösterilmesi hastalığın şiddetini belirlemesi 

açısından önemlidir. Aşınmış ve ülsere alanlar ile yalancı poliplerin izlenmesi 

inflame mukozanın artışı ile birliktedir. Hastalığın ilerlemesi ve fibrozis gelişimi ile 

kolonda kısalma, haustrasyon kaybı yanı sıra lümen daralması gözlenir. Bu görünüm 

ise bahçe hortumu ya da soba borusuna benzetilmektedir. Şiddetli hastalık 
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döneminde ve özellikle toksik megakolon varlığında baryumlu çalışma 

kontrendikedir. 

Sonuç olarak, radyolojik incelemelerdeki ilerlemelere rağmen klinik ve 

laboratuvar bulguları ile İBH şüphesi olan hastalarda tanı için altın standart 

endoskopik tetkik ve bu sırada alınan biyopsilerde histopatolojik incelemedir. Bu 

şekilde İBH ile karışabilecek birçok hastalığın da dışlanması sağlanır. Bununla 

birlikte radyolojik incelemeler özellikle CH’de bağırsak dışı tutulumların, hastalığa 

bağlı komplikasyonların, hastalığın yaygınlığı, aktivitesi ve tedaviye yanıtın 

değerlendirilmesinde önemli bilgiler sunmaktadır. 

 

2.6.3. Ayırıcı tanı  

İntestinal inflamasyonun enfeksiyöz nedenleri ÜK veya CH’na benzerlik 

gösterebilir. Benzer klinik tablolara sebep olabilen fonksiyonel gastrointestinal 

hastalıklar, iskemik kolit, radyasyona sekonder gastrointestinal hasar, divertiküler 

hastalıklar, neoplaziler, pelvik hastalıklar ve ilaçlara bağlı gastrointestinal hasar ile 

mikroskopik kolitler ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Enfeksiyöz etkenlerin dışlanması 

için dışkı örnekleri alınmalıdır. Diğer hastalıkların değerlendirilmesinde ayrıntılı 

anamnez alınmalı, muayene edilmeli, endoskopik ve radyolojik incelemeler 

yapılmalıdır (Sands BE ve ark 2010). İBH şüphesi olan bir hastada ayırıcı tanı ve 

İBH tanısının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yol endoskopi ve 

histopatolojik inceleme yapılmasıdır. Kolonoskopi ile bazı histopatolojik özellikler, 

İBH’nın diğer kolitlerden ayırt edilmesine yardımcı olabilir. 

İBH’ı taklit eden en önemli hastalık enfeksiyöz kolittir ve karın ağrısı, kanlı 

ishal ve terminal ileal hastalık gibi durumlara neden olabilir. Akut hemorajik kolit 

benzeri semptomlarla başvuran hastaların %38 kadarında enfeksiyöz kolit tespit 

edilmiştir (Tedesco FJ ve ark 1983). Klinik ve radyografik olarak İBH şüphesi olan 

hastaların %7’sinde enfeksiyöz kolit bulunmuştur (Coremans G ve ark 1984) 

Özellikle kolonoskopi ve biyopsilerde kronik bulgularının (yapısal distorsiyon, bazal 

plazmositoz, paneth hücre hiperplazisi veya pilorik gland metaplazisi) olmaması 

enfeksiyöz koliti destekler. 
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Enfeksiyöz kolit tanısında yardımcı olacak tahlillerin (dışkı kültürü ve 

C.difficile toksini dâhil) kolonoskopi öncesinde yapılması önemlidir. Özellikle 

ileumda nodüler görünüm, darlık ve/veya ileoçekal valfte karakteristik olan yapısal 

bozukluk varlığında tüberküloz düşünülmeli ve tüberküloz için ek tetkikler 

yapılmalıdır (Bhargava DK ve ark 1985). Bazı araştırıcılar gaitada kan, kilo kaybı, 

sigmoid kolon tutulumu ve fokal kolit gibi özelliklerin intestinal tüberküloz ile 

ilişkili olduğunu rapor etmişlerdir (Makharia GK ve ark 2010). Ayrıca NSAI gibi 

bazı ilaçlar endoskopide İBH’dakine (özellikle CH) benzer lezyonlar (erozyon, 

ülserler ve striktürler) oluşturabilirler (Stolte M ve ark 2010). 

 

2.7. ÜLSERATİF KOLİT TEDAVİSİ 

Ülseratif kolit (ÜK), kolon mukozasının inflamasyonu ve sonrasında gelişen 

aktivasyon ve remisyon dönemleriyle seyreden, mukozal ülserlerle karakterize, 

kronik inflamatuvar bir bağırsak hastalığıdır (Kornbluth AA ve ark 1993, Meters S 

ve ark 1989). Vakaların %95’inde rektum tutulumu olur ve proksimale doğru ilerler. 

Diğer bir inflamatuvar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığı (CH) gibi, ÜK’nin de 

nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik, çevresel, immün ve diğer mekanizmalar 

sorumlu tutulmaktadır. 

Aktivasyonlar kendiliğinden olabildiği gibi tedavi değişikliği ve/veya araya 

giren enfeksiyonlar ile de meydana gelebilir. Hastalığın etyolojisinde immun 

sistemin rol oynaması ve patogenezin daha iyi bilinmesi, ÜK tedavisinde yeni 

modalitelerin gelişmesine neden olmuştur. Ülseratif kolit için geçmişte hastalığı 

düzeltme, hastayı remisyona sokma ve remisyonudevam ettirmeyi hedef alan tedavi 

öngülürken, günümüzde ise ideal tedavi hastalığın remisyonda kalmasını sağlamayı, 

atakları önlemeyi, hastaneye yatış gereksinimini azaltmayı hedeflemektedir 

(Sandborn WJ 2008). ÜK tedavisindeki asıl gaye hastanın hayat kalitesininin 

sağlanması ve tedavinin bireyselleştirilmesidir. 

ÜK için bilinen tedaviler; aminosalisilatlar (sulfasalazin, olsalazin, balsalazid 

ve meselazin-5-ASA preparatları) kortikosteroidler, tiopürinler (azatiopürin-AZT ve 

6-merkaptopürin- 6-MP), metotreksat (MTX), siklosporin ve anti-tümör nekroz 

faktörlerini (İnfliksimab-IFX, Adalimumab, Certolizumab Pegol…) içermektedir. 
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Tedavinin şekli ve ilaç tedavisi; ÜK tanısının konulduğu zamanki hastalığın 

tutulum yeri, şiddeti ve progresyon öngörüleri ile oldukça ilişkilidir (Burger D ve ark 

2011). Ülseratif kolitli hastalarda tedavi başlangıcında veya tedavi değişikliği 

öncesinde hastalığın başlangıç yaşı, süresi, yaygınlığı (proktit, sol kolon tip kolit, 

pankolit) paterni (relaps sıklığı, hastalığın seyri)  aktivitesi (hafif, orta, şiddetli 

aktivite) belirlenmeli ve hastanın daha önceden ve şimdi kullandığı ilaçlar ve bu 

ilaçlara alınan cevap ve yan etkileri, bağırsak dışı tutulumun olup olmadığı ve 

mevcut semptomları sorgulanmalıdır. İlk tedavi ilkeleri sonrasında, hastanın 

takibinde yakınmalar nüks ederse veya başvuru sırasındaki şikâyetlerden farklı 

karakterde yakınmalar olursa hastalığın tutulumunun yeniden gözden geçirilmesi 

gerekebilir. 

Ülseratif kolitin kolon tutulum şekilleri şunlardır; (Kornbluth A ve ark 1993) 

a.Ülseratif proktit: Hastalık sadece rektumda sınırlıdır. 

b.Ülseratif proktosigmoidit: Hastalık hem rektumu hem de sigmoid kolonu tutar, 

inen kolon etkilenmez  

c.Sol taraf tutulumlu veya distal tip ülseratif kolit: Hastalık rektumdan splenik 

fleksuraya kadar olan sol kolon mukozasını tutar. 

d.Pankolit: İnflamasyon splenik fleksuradan daha proksimale uzanır, çoğu zaman 

çekuma kadar tutulum olmayacağından dolayı splenik fleksurayı aşan bu tutulum 

ekstansif (yaygın) kolit olarak da isimlendirilir. 

Tedavi sonrası veya hastalığın takibinde farklı klinik tablolar vardır; 

a.Remisyon: Semptomların tamamen gerilemesi ve endoskopik olarak da mukozanın 

iyileşmesi, 

b.Klinik yanıt ve ya klinik iyileşme: Aktivite indeksinde klinik ve endoskopik 

düzelme sağlanması, 

c.Relaps ise: Remisyonda olan hastanın semptomlarının alevlenmesi ya da 

tekrarlanması 
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Truelove ve Witts 1955 yılında, ÜK hastalarını aktivitelerine göre; hafif, orta 

ve şiddetli olarak üç gruba ayırmıştır. Truelove-Witts aktivite indeksi, ÜK’de 

hastalık aktivitesinin belirlenmesi için günümüzde en çok kullanılan indeks olmuştur 

(Trulove SC ve ark 1955). 

 

2.7.1. Hastalığın tutulum yeri ve aktivitesine göre tedavi yaklaşımları 

Hastalığın tüm lokalizasyon ve aktivitelerindeki ana tedavi hedefi; hayat 

kalitesini iyileştirmek, uzun dönem steroid kullanımını azaltmak, kanser gelişim 

olasılığını azaltmak, hastaneye yatışı azaltmak için remisyonun sağlanması ve 

devam ettirilmesidir. Klinik cevapla birlikte endoskopik mukozal iyileşmenin 

sağlanmasıyla, displazi olasığılını azaltmakta ve daha iyi uzun dönem sonuçlar 

sağlamaktadır (Rutter M ve ark 2004). 

Proktitte Tedavi Yaklaşımı 

Hastalık kalın bağırsağın son 10-15 cm’lik olan rektum bölgesini tutar ve 

olguların yaklaşık %30’u bu klinik tablo ile başvurur. Bu vakaların yaklaşık 

%50’sinde 10 yıl içinde hastalık proksimal kolona yayılır. 

Hafif ve Orta Aktiviteli Proktit Tedavisi 

Hafif ve orta aktiviteli proktit tedavisinde genellikle topikal meselamin 

ya/ya da topikal steroid preparatları kullanılır. Yalnız hasta remisyonda ise topikal 

steroidler tedavide kullanılmazlar (Kornbluth A ve ark 2010). 

Meselamin (5-ASA= mesalazin) 1 gr/gün suppozituvar (supp.) seçilen 

başlangıç tedavisidir. Çünkü uygulandıktan dört saat sonra meselamin lavmanın 

%10’undan azı ve köpük formunun da ancak %40’ı rektumda kalır (Burger D ve ark 

2011). Suppozituvar formların rektumda dağılımı ise daha etkilidir ve lavmana göre 

hastalar tarafından daha iyi tolere edilir. Meselamin 1 g/gün supp formu ile yapılan 

iki-üç haftalık tedavide, olguların %64-93’ünde remisyon sağlanır ve olguların 

yaklaşık %75’inde remisyon devam eder (Gionchetti P ve ark 1999, Sutherland L ve 

ark 2000). Steroidli rektal köpük ve suppozituvar formları da tedavide 

kullanılmasına rağmen meselamin suppozituvar tedavisi uzun dönem idame 
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tedavisinde steroidlere tercih edilir (Riley SA ve ark 1988). Meselaminin lavman 

formları da kullanılabilir. Ayrıca remisyon için ve ya sadece topikal tedaviye cevap 

alınmadığında topikal (sup. ya da lavman) tedavi oral meselamin yada topikal 

kortikosteroid ile de kombine edilebilir. Oral kortikosteroidler de kullanılabilir 

yalnız izole proktitte tek başına oral kortikosteroidlerin kullanıldığını ve etkinliğini 

gözleyen klinik çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak şiddetli proktit yada tedaviye 

dirençli ise sistemik kortikostreoidler kullanılmalıdır. 

Geceleri kullanılan 1 gr meselamin suppozituvar, etkisini iki-üç hafta içinde 

gösterir ve tedavi remisyona kadar sürdürülür, hatta illa tedavisi gerekliyse idame 

tedavisine aynı şekilde devam edilir (Campieri M ve ark 1990, D'Arienzo A ve ark 

1990). Hafif-orta aktiviteli proktitte 5-ASA tedavisine geçilmeden önce mevcut 

topikal mesalazin tedavisinin iki-üç hafta beklemek uygun olan görüştür.Medikal 

tedaviye tam cevap alındıysa ve hastanın geçirmiş olduğu ilk atağı ise idame 

tedavisi önerilmez. Hastaların çoğunluğunda relaps gözlenmemesine ragmen relaps 

olan olgularda idame tedavisine gereksinim duyulur. 

Kortikosteroidli köpük yada lavman tedavileri günlük yada günaşırı bir kez 

kullanılır ve remisyona girildiğinde ilacın dozu azaltılarak kesilir. İdame 

tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağına dair kanıt yoktur. 5- ASA tedavisi gibi 

nüksü önlediği raporlanmamıştır. Bazen hastalarda anal bölge tahrişleri hastanın 

topikal tedaviye uyumu ve toleransını azaltır. Böyle durumlarda oral tedaviler 

verilebilir ancak sadece oral meselaminin etkinliği topikal tedaviye göre daha 

düşüktür ve bu nedenle proktit tedavisinde çok tercih edilmez. 

 

Proktosigmoidit ve distal tip kolit tedavisi  

Proksigmoidit ya da distal kolitte tek başına kullanılan topikal tedaviye 

genellikle cevap alınır (Marshall JK ve ark 2010). Ancak tedavi, hastalığın aktivitesi 

ve semptomların şiddeti ile düzenlenir. Hastaların çoğunluğunda kanlı ishal ve 

kramp tarzı karın ağrıları görülür, ateş, kilo kaybı ve iştahsızlık nadir görülür. 

Şiddetli vakalar, sistemik tedavi için hastanede yatarak takip ve tedavi edilirler. 

Hafif ve Orta Aktiviteli Proktosigmoidit ve Distal Kolit Tedavisi 
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Hafif ve orta aktiviteli proktosigmoidit ve distal kolit tedavisinde oral 5-

ASA (aminosalisilatlar) topikal meselamin ve ya topikal steroid tedavileri kullanılır. 

Topikal meselamin tedavisi topikal steroid ve ya oral aminosalisilatlara daha 

üstündür. Oral ve topikal 5-ASA birlikte kullanımı tekbaşına kullanımlarına göre 

daha etkilidir. Oral aminosalisilat veya topikal kortikosteroidlere dirençli olan 

hsstalarda meselamin lavman ve suppozituvar formları kullanılabilirler. Maksimum 

dozlarda bu tedavilere cevap alınamayan hastalarda; 40-60 mg/gün oral 

kortikosteroid ya da 0. 2. ve 6. haftalarda 5 mg/kg dozunda infiklisimab(İFX) 

tedavisi verilebilir (Kornbluth A ve ark 2010). 

Remisyon devam tedavisinde ise; üç gecede bir uygulanan meselamin 

lavmanlar bayağı etkilidir. Oral 5-ASA prepartaları da remisyonda kullanılır. 

Topikal kortikosteroidlerin remisyon tedavisinde kullanılmazlar. Bu tedaviye 

ragmen remisyon sağlanamıyorsa tiopürinler ve anti TNF-alfa ajanlar kullanılabilir. 

Topikal tedavi: 

Tedaviye 5-ASA ya da hidrokortizonlu lavman ile başlanır. Topikal 

steroidlerin de sistemik steroidler gibi yan etkilerinden dolayı 5- ASA lavmanları 

kortikosteroidli lavmanlara göre daha çok tercih edilir (Marshall JK ve ark 2010). 

Geceleri rektal yoldan kullanılan tek doz 4 gr 5-ASA lavman tedavisi ile 4-6 hafta 

içinde klinik cevap alınır. Tek başına oral kullanılan meselamine göre topikal 

meselamin daha iyi klinik iyileşme sağlar (Cohen RD ve ark 2000, Regueiro M ve 

ark 2006). Gece tek doz topikal mesalazin tedavisine cevap alınmazsa, ya sabah 

dozu eklenir ya da 100 mg hidrokortizonlu lavman başlanır. Hastalık remisyona 

girdiğinde, 5-ASA lavman dozu üç günde bir olacak şekilde idame tedavisine 

geçilir (Miner P ve ark 1994). Topikal kortikosteroidlerin remisyon idamesinde yeri 

yoktur. 

Budesonid ise sıklıkla karaciğerde ilk geçişe uğradığı için sistemik etkisi ve 

yan etkisi daha az olan bir glukokortikoiddir. Budesonid lavmanlar da distal kolit 

tedavisinde etkisi yüksek preparatlardır. Yalnız rektal 5-ASA preparatları tedavide 

daha etkin oldukları için, 5-ASA lavmanlarına yanıt alınmayan olgularda budesonid 

lavmanlarının kullanılmaları önerilir. Benzer sonuçlar oral budesonid için de 

geçerlidir. 
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Topikal tedavilerin sistemik tedaviye göre avantajları, daha çabuk etki 

göstermeleri ve günlük dozlarının oral tedaviden daha az olması ve sistemik 

absorbsiyonlarının az olmasıdır. Topikal tedavinin seçimi hastanın isteğine bağlı 

olduğu gibi, hastalığın proksimale doğru ilerleme durumuna göre ayarlanır. 

Suppozituvar formlar yaklaşık 10 cm, hidrokortizonlu köpük ve lavmanlar 15-20 

cm, lavmanlar ise splenik fleksuraya kadar etkinliklerini gösterebilmektedirler 

(Löfberg R ve ark 1996, Jay M ve ark 1986, Chapman NJ ve ark 1992). 

 

Oral tedavi 

Mesalamin (5-ASA) 

Topikal tedavilere cevap vermeyen hastalarda oral mesalamin (5-ASA) 

preparatlarına geçilmelidir. Oral ve topikal meselamin tedavisinin birlikte 

kullanımının rektal kanamayı durdurmadaki oranı (%89), yalnız rektal (%69) ya da 

yalnız oral (%46) monoterapi oranlarından daha yüksektir (Safdi M ve ark 1997). 

Aktif hastalıkta tek başına topikal tedaviye cevap alınmadığında, hastalığın 

remisyonu için öne sürülen etkin 5-ASA dozları; meselamin (mesalazin) 4,8 g/gün, 

sulfasalazine 4-6 g/gün ve olsalazin için  3 g/gün’dür ve günde 3 ya da 4 eşit dozda 

verilir. Sulfasalazine yan etkilerinden dolayı ilk ilaç olarak tercih edilmemekle 

birlikte meselamin sulfasalazinden daha etkili değildir ve daha pahalıdır (Sutherland 

L ve ark 2006). Bu üç ilaç tedavisi ile genellikle 3-6 hafta içinde remisyon sağlanır. 

Remisyon sağlandıktan sonra ise idame dozlarına düşürülür (sulfasalazin 2 g/gün, 

meselamin 1,2-2,4 g/gün, olsalazine 1 g/gün). Yalnız idame sırasında aktive olan 

hastalarda ilacın dozları artırılır. Sülfalazin tedavisinin uzun sürdüğü vakalarda 

sülfazalinin folat emiliminin inhibisyonundan dolayı hastalara folik asit (1 mg/gün) 

desteği verilmelidir 

 

Glukokortikoidler 

Oral ya da topikal 5-ASA tedavisine yanıt vermeyen şiddetli kolitlerde oral 

prednizolon kullanılır. Genellikle hastanın kilosu ve göz önüne alınarak 40-60 
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mg/gün dozunda başlanır. 10-14 gün içinde etkinliği gözlendikten sonra haftada 5 

mg doz azaltılarak kesilir. Prednizolon uzun dönem komplikasyonlarından dolayı 

idame tedavisinde yeri yoktur (Lindgren S ve ark 2002). 

Budesonid sistemik kortikosteroidlere göre daha az yan etkileri olan bir 

ajandır. Uzun süreli kullanımı steroid yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur ve 

hiçbir zaman idame tedavisinde kullanılmamalıdır. Etkinliği konvansiyonel 

steroidlere göre daha az olup, tedavi süresinin 24 hafta ile sınırlandırılması 

gerekmektedir ve tedavinin 3.ayından itibaren doz düşürülerek kesilmesi yan 

etkilerinin görülmesini azaltacaktır. Tedaviye 9 gr/gün olarak başlanır, üç ay sonra 6 

gr/gün düşürülmelive doz azaltarak maksimum 6 ayda tedavi kesilmelidir (Seow 

CH ve ark 2008). 

İmmünmodülatör terapi 

Kortikosteroid tedavisinin azaltılmasıyla beraber klinik semptomları tekrar 

alevlenen hastalara eş zamanlı AZT veya 6-MP (6-merkaptopuriin) başlanabilir 

(Regueiro M ve ark 2006). 6-MP’in biotransformasyonunda rol alan enzim tiopürin 

metiltransferaz enzimidir (TPMT). Bu enzim polimorfizm gösterebildiğinden ilaç 

başlanmadan önce eğer mümkün olabiliyorsa aktivitesi ölçülmelidir. 6-MP ve 

AZT’nin ÜK tedavisindeki dozları sırasıyla 1-1,5mg/kg/gün ve 2-3 mg/kg/gün’dür. 

AZT (Azatiopurin) ve 6-MP tedavisi başlandıktan 3-4 ay sonra etkinlikleri başlar. 

AZT ve 6-MP’in ÜK’in remisyon idamesinde ne kadar süreli kullanılacağı hala 

bilinmemektedir. 

 

Metotreksat: 

MTX folik asidin yapısal analoğudur. Dihidrofolat reduktaz enzimini inhibe 

eder. Genellikle azatiopurinin yan etkilerinden dolayı kullanılamadığı durumlarda 

tercih edilir. Haftada 25 mg intramuskuler (İM) kullanımı remisyon induksiyonu 

için etkin dozdur. MTX kullanan hastalara folik asit desteği verilmelidir. Böbrek 

yetmezliği ve kronik hepatitlerde dikkatli kullanılmalıdır. Sebebi bilinmeyen 

sitopenilerde kullanılmamalıdır. 
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Hafif ve Orta Aktiviteli Ekstansif ve Pankolit Tedavisi 

Hafif ve orta aktiviteli ekstansif ya da pankolitli  hastaların tedavisi 4-6 

g/gün sulfasalazine veya 4,8 g/gün 5- ASA ile başlanmalıdır. Yalnız aminosalisilat 

tedavi kombinasyonlarına dirençli olan vakalarda ve hastalığa bağlı klinik 

semptomlardan rahatsız olan hastalara oral steroid tedavisi düşünülebilir. Tiopürin 

tedavisi ise oral steroid tedavisine cevap vermeyen ve hafif şiddette hastalığı olup 

intravenöz tedavi ihtiyacı olmayan hastalarda etkilidir. Steroid tedavisine yanıtsız 

ve bağımlı veya yeterli doz ve sürede tiopurin tedavisine yanıt alınamayan, tedaviyi 

tolere edemeyen hastalarda İFX tedavisi etkili bir tedavidir. İFX tedavisinin 

remisyon indükleyici dozu 0, 2, 6. haftalarda 5 mg/kg’dır. Aktif ya da latent 

tüberkülozu, demiyelizan hastalığı, optik nöriti, hafif ve ciddi kalp yetmezliği 

ve/veya malignitesi olan olgularda İFX kullanımı kontrendikedir (Kornbluth A ve 

ark 2010). Ekstansif ya da pankolit hastalarında tedavi hastalığın şiddetine göre 

değişiklik gösterebilir. İnflamasyon proksimal kolona doğru ilerledikçe topikal 

tedavilere ek olarak oral tedavilerin de başlanması gerekir. 

Hafif ve orta derece aktiviteli hastalarda tedavi; topikal 5-ASA ya da 

steroidli lavman ile birlikte verilen oral 5-ASA ya da sulfasalazin şeklindedir. 4-

6/gün dozunda oral tek başına sulfasalazine verildiğinde dört hafta içinde yaklaşık 

%80 oranında klinik iyileşme sağlanır. Yalnız günlük 2 gr’ın altında verilen dozlar 

ise etkisizdir (Schroeder KW ve ark 1987). Kombinasyon tedavisi ile de yaklaşık 6-

8 haftada %64   oranında remisyon sağlanır (Marteau P ve ark 2005). 

Orta şiddetli pankolitte ise meselamin dozu 2,4 g/gün den 4,8 g/gün dozuna 

arttırıldıkça klinik iyileşme daha iyi olmaktadır. Yalnız yapılan çalışmalarda doz 

artışı ile tam remisyon (klinik ve endoskopik olarak) arasında anlamlı fark 

bulunanamıştır (Hanauer SB ve ark 2007). Hastalığın remisyona girmesiyle idame 

tedavisinde oral 5-ASA preparatları kullanılır. İdame tedavisinde ara ara topikal 5-

ASA tedavisinin eklenmesiyle de hastalığın alevlemelerini azaltır. 

Oral 5-ASA ve topikal kombinasyon tedavilere cevap vermeyen şiddetli 

pankolitli hastalarda 5-ASA/immünmodülatör tedavisine geçilir. Yalnız bu 

tedavilere ragmen relaps gösteren hastalarda oral prednizon (40-60 mg/gün) 
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başlanır. Klinik iyileşme sağlandığında steroid dozu 20 mg/güne ulaşılana kadar 7-

10 günde bir 5 mg azaltılır ve 20 mg’a gelindiğinde doz azaltımı haftada 2,5 mg’a 

düşürülürek kontrollü olarak kesilir (Lichtenstein GR ve ark 2006). Steroid 

tedavisine bağlı gelişebilecek metabolik bozukluklar (hiperglisemi, sıvı ve sodyum 

tutulumu, hipokalemi, metabolik alkaloz, hiperlipidemi, aterogenez vb.) ve sistemik 

yan etkiler (cushingoid görünüm, duygusal ve psikiyatrik bozukluklar, fırsatçı 

enfeksiyonlar, glokom ve katarakt vb.) nedeniyle inflamatuvar bağırsak hastalıkları 

tedavisinde sistemik kortikosteroidlerin kullanımı aralıksız üç ayı geçmemelidir. 

Günümüzde orta ve şiddetli ülseratif kolit hastalarında infliksimab tedavisi 

steroidlere yanıt alınamayan ya da steroidleri tolere edemeyen hastalarda tercih 

edilmektedir (Wilhelm SM ve ark 2008). Ayrıca steroid dozu azaltılırken 

aktivasyon gösteren hastaların tedavilerine azatiopürin veya 6-merkaptopürin 

eklenebilir. Tiopürinlerin, uzun dönem kullanımında İFX’a karşı gelişen 

antikorların oluşumunu azalttığı da gösterilmiştir (Baert F ve ark 2003). 

Tiopürinler (AZT ve 6-MP; 1,5-2,5 mg/kg/gün dozunda), kortikosteroid 

tedavisinin kesilebilmesini, hastane  başvurularının  ve  cerrahi  işlemlerin 

azalmasını sağlarlar ancak etki süreleri yavaş olduğu için (3-6 ay) çoğunlukla 

steroid tedavisi ile birlikte başlanmalıdır. 

Ayrıca ÜK’li hastalara kronik rektal kanamaları sonucu gelişmiş demir 

eksikliği için demir replasmanı (oral demir tedavisini tolere edemeyenlerde 

parenteral) verilmelidir. Aktif hastalık veya toksik megakolon riski taşıyan hastalar 

dışında antidiyaretik ilaçlar da hastaların yakınmalarını azaltmak amaçlı dikkatli 

olarak verilebilir. Bu ilaç grubu içinde etkili ve güvenilir olan loperamid tercih 

edilmelidir. Hafif orta şiddetli aktiviteli ÜK hastalarda remisyon sağlandıktan sonra 

idame tedavisine geçilir. Sulfasalazine ve meselamin relapsların önlenmesinde 

oldukça etkilidirler. İdame tedavisinde kronik kortikosteroid kullanımı yoktur. 

Tiopürinler remisyonun idamesinde kullanılırlar ve steroidlerin kesilmesine olanak 

sağlayıp relapsları da önlerler. İFX tedavisi ile remisyon sağlandığında ise 

remisyonun idame tedavisinde de İFX kullanılabilir. 

Akut ciddi aktiviteli kolit ya da fulminan kolit tedavi yaklaşımı 

Akut şiddetli kolit; günde 6 yada daha fazla sıklıkta kanlı dışkılama, 
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taşikardi (>90/dk), yüksek ateş (>37,8’), anemi (hemoglobin <10,5 g/dL) ya da 

yüksek eritrosit sedimantasyon hızı (>30 mm/saat) ile karakterize acil tedavi 

gerektiren bir tablodur. Şiddetli kolitli vakalar maximum dozda oral steroid, oral 

meselamin ve topikal tedavilere cevap vermiyorsa, infliksimab ile tedavi 

edilebilirler. Yalnız toksik tablo (toksik megakolon ve/veya barsak perforasyonu) 

risk taşıması sebebi ile hastaneye yatması gerekmekte ve intravenöz steroid 

başlanılması gerekmektedir. Mevcut tedavi ile 3-5 gün içinde cevap alınamayan 

hastada kolektomi yada intravenöz siklosporin (CSA) verilme endikasyonu doğar. 

Bu vakaların uzun dönem remisyonları da AZT ya da 6-MP ile sağlanabilmektedir 

(Kornbluth A ve ark 2010). 

Akut şiddetli ve fulminan kolitte, fleksible sigmoidoskopi önerilmese de 

sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonunun dışlanması için yapılabilir. Aynı zamanda 

özellikle Clostridium difficile toksini ve olası (Campylobacter, Escherichia coli 

0157, E.hystolitica) enfeksiyoz kolitler için gaita tetkikleri yapılmalıdır. Kolon 

dilatasyonu ve perforasyonun dışlanması için mutlaka ayakta direk batın grafileri 

çekilmelidir. 

Hastaneye yatan hastalarda, mikrobiyoloji sonuçları beklenmeksizin 

parenteral steroid tedavisi başlanmalı ve hastanın oral alımı azaltılarak, bağırsak 

dinlenmeye alınmalıdır. Steroid tedavisi; hidrokortizon (100 mg IV 4x1), 

prednizolon (30 mg IV 2x1) ya da metilprednizolon (16-20 mg IV 3x1) olarak 

verilebilir. Yalnız akut şiddetli ülseratif kolit hastalarında kortikosteroid tedavisine 

alınan yanıt sınırlıdır. Steroid tedavisi ile aynı anda elektrolit ve sıvı replasmanı 

yapılmalı, heparin ile de tromboprofilaksi planlanmalıdır. 

Akut şiddetli kolitte, steroid tedavisine parenteral beslenme ile 

antibiyoterapinin (vankomisin, metronidazol, siprofloksasin) eklenmesinin klinik 

sonuçlar açısından üstünlükleri gösterilememiştir (Mantzaris GJ ve ark 2001). 

Yalnız medikal tedaviye yanıt alınamayan dirençli olgularda antibiyotik tedavisi 

düşünülmelidir. Bu anlamda günümüzde daha çok tercih edilen antibiyotikler 

siprofloksasin ve metronidazol içeren rejimlerdir. C.Difficile şüphesi varsa oral 

vankomisin de tedaviye eklenmelidir. Periton irritasyon bulguları, ateş, lokositoz 

varlığı ya da megakolon şüphesi olan fulminan kolitte geniş spektrumlu 

antibiyotikler mutlaka hemen başlanmalıdır. 
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2.7.2. Siklosporin ve TNF-alfa blokerlerinin tedavideki yeri  

Siklosporin (CSA) 

Siklosporin, şiddetli aktif yada fulminant kolit hastalarında steroide cevap 

alınamadığında ve özellikle de kolektomiye psikolojik açıdan hazır olmayan 

bireylerde en uygun tedavi seçeneklerinden biridir. Çünkü akut dönemde hastayı 

kolektomiden kurtarabilmektedir (Ho GT ve ark 2004, Actis GC ve ark 2007, Arts J 

ve ark 2004, Moskovitz DN ve ark 2006). Yalnız yüksek ateşin devam etmesi, 

taşikardi, CRP yüksekliği, hipoalbuminemi ve derin kolonik ülserler; CSA ile 

tedaviye cevabın yetersiz olacağını gösteren prediktif faktörlerdir. Siklosporin 

sürekli infüzyon şeklinde (2 mg/kg/ gün) 7-10 gün verilir. CSA’nın uzun dönem 

yan etkileri mevcuttur. İstenmeyen yan etkileri nedeniyle siklosporinin kan 

seviyeleri takip edilmelidir (akut dönemde ideal kan düzeyi 300-400 ng/mL). En 

şiddetli yan etkiler; nefrotoksisite, enfeksiyon gelişimi ve epileptik nöbetlerdir. 

Daha sık görülen ancak şiddeti daha az olan diğer yan etkiler ise; paresteziler, 

hipertansiyon, hipertrikozis, baş ağrısı, karaciğer enzimlerinde yükselme, 

hiperkalemi ve gingiva hiperplazisidir (Sternthal MB ve ark 2008). CSA infuzyon 

tedavisine ragmen 7-10 gün içinde hasta ve klinik semptomlarda düzelme 

görülmezse cerrahi tedavi önerilmelidir. 

IV CSA tedavisine cevap veren ve daha önceden AZT yada 6-MP tedavisi 

almayan immünmodülatör-naiv hastalarda 7-10 gün içinde oral CSA tedavisine 

geçilir. Bu tedavi yaklaşık 3-4 ay sürer (8 mg/kg/gün-kan seviyesi 150-300 ng/mL). 

Aynı zamanda tiopürin (AZA veya 6-MP) tedavisi de başlanır. Eğer hasta daha 

önceden AZT yada 6-MP almakta ise oral siklosporin tedavisine geçildiğinde bu 

ilaçlar kesilmemelidir. Yalnız bu hastalarda tedaviye klinik yanıt sağlandığında 

CSA daha kısa sürede kesilebilir (Kornbluth A ve ark 2010). Üçlü immünsüpresyon 

alan hasta gruplarında (steroid, tiopürin ve CSA), Pneumocystis jiroveci (carinii) 

profilaksisi için trimetoprim/sulfometoksazol (TMP/SMZ) veya dapson tedavisi de 

önerilmektedir.CSA gibi diğer bir kalsinörin inhibitörü olan Takrolimusun ÜK’de 

kullanımı hakkında çok az çalışma bulunmaktadır. ÜK’de kullanılacak optimum 

doz, süre ve hasta takibi için yeterli veriler olmadığından Takrolimusun ÜK’de 
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kullanımı çalışma amaçlı olmaktadır. 

 

TNF-alfa blokerleri 

İBH tedavisinde kullanılan anti-TNF ajanlar genetik mühendislik 

yöntemiyle üretilen TNF’e yönelik monoklonal antikorlardır. Bunlarda infliximab, 

kimerik monoklonal bir anti-TNF ajan olup; %25 murin, %75 insan yapısındadır. 

Adalimumab %100 (full human) insan monoklonal IgG1 antikorudur. Certolizumab 

ise %95 (humanize) insan monoklonal antikoru olup, Fab bölgesine polietilen glikol 

eklenmesi ile oluşturulan bir bileşiktir. İBH’da kullanılan anti TNF-α ajanları ile 

hem solubl, hem de hücreye bağlanmış TNF bloke edilir. Sonuç olarak; bakteriler 

yoluyla uyarılan TNF ve diğer inflamatuvar sitokinlerin üretimi ve etkileri azaltılır, 

nötrofil birikimi azalır, membranlarına TNF bağlı hücreler lizise uğratılır, T lenfosit 

apoptosisi indüklenir, adhezyon moleküllerinin sayısını azaltır, fistül kapanmasına 

ve iyileşmeye yardım eder, intestinal epitel hücrelerinin güçlendirerek bariyer 

fonksiyonlarını arttırır.  

 

İnfliksimab (IFX) 

İBH tedavisinde ilk kullanılan TNF-alfa blokeri infliksimab olmuştur. IFX 

%80 insan, %20 fare kaynaklı kimerik bir immunglobulindir. Yarılanma ömrü 7.7-

9.5 gündür. İki saatte intravenöz olarak uygulanır. İnduksiyon tedavisinde 0, 2, 6. 

haftalarda 5 mg/kg, idame tedavisinde ise aynı dozda iki ayda bir kullanılır. 

İnfliksimab 2006 yılında konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan orta ve ciddi 

aktiviteli ülseratif kolitli hastalarda remisyonu indükleyici ve idame ettirici ajan 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Gisbert JP ve ark 2007, Rutgeerts P ve ark 2005, 

Lawson MM ve ark 2006). İFX ile ilgili yapılan çalışmalarda orta ve şiddetli 

ülseratif kolitli hastalarda infliksimabın tedaviyi indüklediği ve remisyonun 

idamesini sağladığı gösterilmiştir (Rutgeerts P ve ark 2005). 

 

Adalimumab: 
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TNF-alfa’ya karşı geliştirilen rekombinat insan immunoglobulin (Ig) G1 

monoklonal antikorudur. Subkutan olarak uygulanmaktadır. 

 

Certolizumab Pegol 

TNF-alfa’ya bağlanan pegile insan Fab’dır. Pegile edilmiş bir molekül 

olduğundan uzun emilim ve eliminasyon süresi vardır. Subkutan olarak uygulanır. 

Anti-TNF ajanlar özellikle konvansiyonel tedavilere dirençli veya tolere 

edemeyen İBH hastalarının tedavisine yeni bir açılım getirmiştir. İnfliximab, 

adalimumab ve certolizumab pegol konvansiyonel tedavilere dirençli orta ve ciddi 

CH’nin indüksiyon ve idamesinde etkilidir. Bu ajanları direk karşılaştıran bir 

çalışma olmamakla birlikte yapılan çalışmalarda benzer etkinlik sonuçları elde 

edilmiştir. İnfliximab ve adalimumab konvansiyonel tedavilere dirençli ÜK 

hastalarının tedavisinde de etkilidir. Certolizumab pegolun şu an ÜK tedavisinde 

endikasyonu yoktur. Anti-TNF başlanacak hastaların tüberküloz ve viral hepatitler 

açısından değerlendirilmesi şarttır. Tedavi esnasında fırsatçı enfeksiyonlar açısından 

dikkatli olmak gerekmektedir. Yalnız aktif enfeksiyon durumlarında, hepatitlerde, 

aktif tüberkülozda, demyelizan hastalıklarda, optik nöritte, ciddi kalp 

yetmezliğinde, lenfoma öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır. Latent tüberküloz da 

proflaksi başlanmadan kullanılmamalıdır. 

 

2.7.3. Cerrahi Tedavi-Kolektomi 

IV steroid tedavisine yanıt daha çok tedavinin üçüncü gününde yapılmalıdır. 

IV steroid tedavisinin 3.gününde dışkılama sayısı hala 3-8/gün, CRP>45 mg/l ve 

toksik megakolon mevcutsa (kolonik dilatasyonun 6 cm veya üstünde olması) hasta 

kolektomi açısından genel cerrahi kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu 

vakaların %85’i kolektomi adayıdır (Seo M ve ark 2002). IV steroid tedavisinin 

üçüncü gününde de cevap alınamayan hastalar tedavinin uzatılmasından da yüksek 

olasılıkla fayda görmezler (Travis SP ve ark 2008). Bu yüzden hastalar kolektomi 

açısından bir yandan cerrahi açısından değerlendirilirken diğer yandan da 
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siklosporin veya infliksimab ile “kurtarma-rescue” tedavileri için gözden 

geçirilmelidirler. 

Şiddetli ve fulminan ÜK’de hastanın kliniğinin kötüleşmesi ya da kurtarma 

tedavileri altında 4-7 gün içinde iyileşmenin olmaması halinde kolektomi kesinlikle 

önerilir. Masif ya da devam eden rektal kanama, bağırsak perforasyonu, şüpheli 

karsinom varlığı kesin kolektomi endikasyonlarıdır. Cerrahi için diğer 

endikasyonlar ise; maksimum medikal tedaviye rağmen yanıt alınamayan toksik 

megakolon ile birlikte olan yada olmayan şiddetli kolit, inatçı semptomların varlığı 

yada tolere edilemeyen ilaç yan etkileridir. Ve unutulmamalıdır ki en kötü sonuç 

cerrahi değil, cerrahi yapılmadığında akut şiddettli ÜK’e bağlı mortalitenin 

gelişmesidir. Her türlü cerrahi endikasyon varlığında hastalara uygulanabilecek 

cerrahi tercihler sunulmalıdır. Bu seçenekler, total proktokolektomi ve kalıcı 

ileostomi veya ileal poş anal anastomoz (İPAA) şeklindedir.Cerrahi tedaviler 

arasında en sık İPAA uygulanmaktadır. IPAA yapılan hastalarda komplikasyon 

olarak; %50’sinde posit (Hueting WE ve ark 2005), %30’unda postop gelişen 

anastomoz kaçağı, pelvik sepsis/abse, anastomoz darlığı ve obstrüksiyonu nedeniyle 

reoperasyon görülmektedir (Weston-Petrides GK ve ark 2008). Kadın hastalarda 

ise, IPAA sonrası infertilite ve seksuel disfonksiyon görülebilir (Waljee A ve ark 

2006). Diğer bir cerrahi tedavi seçeneği subtotal kolektomi ve ileorektal 

anastomozdur. Yalnız bu tedaviyle kalan kolon dokusundaki nüks ya/ya da 

malignite riski mevcuttur. Bu yüzden bu cerrahi yöntem pek önerilmemektedir. 

 

2.7.4. ÜK’de diğer tedavi yaklaşımları  

Probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler 

Probiyotikler, konağın bağırsak flora dengesini iyileştiren, mukozal bariyer 

fonksiyonunu koruyan, bölgesel immün cevabı artıran, besin ya da diyet desteği ile 

alınan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotikler genellikle bakterilerden (sıklıkla 

Lactobacillus veya Bifidobacteriler) oluşurlar. En çok bilineni VSL#3’tür. ÜK’de 

poşitin önlenmesi ve antibiyotik tedavisi sonrası poşitin idame tedavisinde VSL#3 

kullanılabilir. Remisyonun idamesinde E.coli Nissle, 5-ASA’ya karşı alternatif 

olarak kullanılabilir. ÜK’de Saccharomyces boulardii ya da Bifidobacteria’nın 
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kullanımı yeterli veri olmadığından önerilmemektedir. Prebiyotikler ise farklı 

kategoride ele alınırlar. Prebiyotikler sindirilemeyen gıda parçacıklarıdır ve kalın 

bağırsakta konağa faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olurlar. Majör 

prebiyotikler oligosakkaridler, galaktosakkaridler, fruktooligosakkaridler, laktuloz 

ve inulindir. İBH’da prebiyotiklerle ilgili klinik çalışma ve veri yetersizdir. 

Probiyotik ve prebiyotik kombinasyonlarına da sinbiyotik denir (Hammer 

HF 2011,Cain AM ve ark 2011,Rogler G 2011,Guarner F 2009). 

Diğer Tedaviler  

Tablo 7. İBH tedavisinde yeni ilaçlar 

TNF-alfa blokerleri Golimumab 

İntegrin blokerleri Natalizumab, Vedolizumab 

IL-12/23 blokerleri Ustekinumab 

IL blokerleri Tocilizumab 

Janus kinaz inhibitörü Tofacinitib 

İntraseluler adezyon molekülü-1 Alicorforsen 

 

 

Anti-TNF Blokerleri: 

Golimumab 

İnsan TNF-alfa blokeridir. Subkutan olarak kullanılır. 

İntegrin Blokerleri (Anti-Adezyon Moleküller) 

Bağırsağa spesifik adezyon molekülleri inhibitörlerinin, özellikle anti-TNF 

tedavisine yanıt alınamayan CH ve ÜK hastaları için yeni bir tedavi seçeneği olarak 

düşünülmektedir 
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Natalizumab 

Lokosit adezyon molekülü olan alfa-4 integrine karşı geliştirilen recombinan 

humanize IgG4 monoklonal antikordur. Natalizumab lokositlerin damar duvarından 

dokuya adezyonu önleyerek etkinliğini gösterir. Anti-TNF tedavisine cevap 

vermeyen CH’de kullanımı onaylanan natalizumabın ÜK’deki kullanımı henüz 

onaylanmamıştır. 

Vedalizumab 

İnsan anti-α4β7-integrin antikorudur ve bağırsak spesifik Madcam-1 aracılı 

lökosit adezyonu inhibe eder. Vedolizumab ÜK için remisyon induksiyonu ve 

idame tedavisinde etkili bulunmuştur. Yalnız CH tedavisinde etkinliği 

saptanamamıştır (Gilroy L ve ark 2014). 

 

Sitaferez-Plazmaferez 

Aktif ülseratif kolit, kolonik mukozadaki lökositlerin aktivasyonu ve 

infiltrasyonu ile karakterizedir. Lökositlerden salınan sitokinlerin bu inflamatuvar 

sürecin başlatılmasında ve sürdürülmesinde önemli rolleri vardır. Lökositlerin 

kandaki miktarlarının azaltılması bu hipoteze dayanılarak tedavi edici bir ihtimal 

gibi görünmektedir (Hanai H 2008). Yapılan bir çalışmada dokuz hafta boyunca 

belli aralıklarla granülosit/monosit aferezi yapılmıştır. Hastaların iyi tolere etmesine 

rağmen remisyon indüksiyonuna aferezin üstünlüğü gösterilememiştir (Sands BE ve 

ark 2008). Yakın zamanda yapılmış olan başka bir aferez çalışmasında ise, ülseratif 

kolit hastalarının akut semptomlarının günlük granülosit ve monosit aferezi ile 

klinik iyileşme olduğu gözlenmiştir (Yamamoto T ve ark 2011). 

 

2.8. NETRİN-1 

Netrinler embriyogenez boyunca direk hücre ve akson migrasyonunu 

sağlayan ekstraselüler protein ailesindendir. UNC-6 ilk rapor edilen netrindir. Bu 

netrin bir nematod olan Caenorhabditis Elegans’ta gösterilmiş olu nöral gelişiminde 

rol oynadığı rapor edilmiştir (Ishii N ve ark 1992). Memeliler için beş çeşit netrin 
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tanımlanmıştır (1, 3, 4, G1 ve G2). Netrin 1, 3 ve 4 salgılanabilirken, G1 ve G2 

netrinleri plazma membranına karboksi-terminal glycosylphosphatidylinositol (GPI) 

kuyrukları ile bağlanır ve reseptör görevi görürler (Nakashiba T ve ark 2000) . G 

netrinlerinin netrin 1, 3 ve 4 den bağımsız geliştiği düşünülmektedir. G netrinleri 

sadece omurgalı havyan türlerinde görülmektedir.  

Netrinler laminin süper familyasının üyeleridir (Şekil 4). Laminin 1 α (mavi), 

β (yeşil), ve γ (turkuaz) zincirlerinden oluşan bir heterotrimerdir. 

Netrinler kemotropik cevap ve adeziv mekanizmaların aktivasyonu için farklı 

reseptörlere bağlanırlar. Birkaç netrin reseptörü sinyal iletim ve hücre adezyonu gibi 

olayları üstlenen büyük bir protein grubu kodlayan immunglobulin süperailesini 

içerir. Netrinler etkilerini; Deleted in Colorectal Cancer (DCC) family, Down’s 

Sendrome Cell Adhesion Molecule (DSCAM) ve UNC-5 Homolog Family 

(Uncoordinated-5 homolog, UNC-5A, B, C ve D)  reseptörleri olmak üzere başlıca 3 

reseptör üzerinden gösterirler. 

Netrinler nöral ve vasküler gelişim için önemli öncü proteinlerdir. Netrin 

ailesinin üyeleri, embriyogenezis boyunca sinir sisteminin gelişiminde direk hücre ve 

akson migrasyonunu düzenleyen yol göstericilerdir. Ayrıca sekrete edilen netrinler; 

akson rehberliği (netrin-1, 2 ve 3) doku morfogenezi ve hücre-hücre adezyonu 

(netrin-1), sinaptogenez (netrin-Gs, UNC-6), anjiogenezde (netrin-4) rol alır. 

Özetle netrin ailesi üyeleri embriyogenezis boyunca sinir sistemi gelişiminde 

direk hücre ve akson göçünde esansiyel kemotropik kılavuzluk yapar. Bunda rol 

oynayan en önemli netrin üyesi netrin-1’dir. Non-nöronal dokulardaki netrinlerin 

fonksiyonu ise; hücre migrasyonu, hücre adezyonu, hücre morfolojisinin 

düzenlenmesi, hücre yaşamı ve tümörogenezde rol oynamalarıdır. 
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Şekil 4. Netrin ailesi 
Netrin ailesi. (a) Netrinler laminin süper ailesi proteinlerindendir. İnsan protein dizilerine dayanan 

filogenetik ağaç netrin ve laminin aile üyeleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir.(b) Laminin 1 α 

(mavi), β (yeşil), ve γ (turkuaz) zincirlerinden oluşan bir heterotrimerdir.3 (kırmızı) için Netrinler 1 

amino-terminal VI,V alanları laminin 1 γ zinciri ile homologdur. Netrin 4’ün bu alanları, G1 ve G2 

laminin 1 β zincirine daha benzerdir . (c) netrin aile üyelerinin etki alanı organizasyonu. Netrinler G1 

ve G2 bir GPI bağlayıcı (kırmızı) plazma zarına bağlanmış ise, 1 ile 4 arasındaki Netrinler protein 

salgılar ve bir karboksi –terminali, C- alanını ( C) içerirler. 

 

Netrin-1, 50-75 kD ağırlığında laminin benzeri bir proteindir. Netrin 1, 2 ve 

3’ün aminoterminal dizilişinin 2/3’ü laminin-y1 zincirinde görülen amino-terminal 

dizilişine benzemektedir ve G1, G2 ve 4 netrinlerinin amino-terminal zincirleri ise en 

çok laminin- β1 zincirinin amino terminal dizilişine benzemektedir. Zincir V ve VI; 

DCC ve UNC-5 ailesi reseptörlerine bağlanır. Bunlar Netrin-1 reseptörüdürler. 

Yapılan çalışmalarda Netrin-1 özellikle civciv, rat ve farelerin spinal kordlarında 

lokalize oldukları gösterilmiş. Netrin-1embriyonik nöral tüpün ventral midline de 

özelleşmiş sekretuvar hücre grubunda ve santral sinir sisteminde myelizan hücre ve 

oligodentrositlerden sentezlenir. Ayrıca memelilerde gelişmekte olan santral sinir 

sisteminin diğer bölgelerinden -vizuel sistem, olfaktör sistem, ön beyin ve 

serebellum- salınır (Sugimoto Y ve ark 2001, Livesey FJ ve ark 1997, Shatzmiller 
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RA ve ark 2008). Netrin-1 gelişim süresince bu beyin bölgelerinde akson 

migrasyonu ve hücre regülasyonunu sağlar. Netrin-1 enterik sinir sistemi gelişiminde 

nöronal kılavuzluk yapan iyi karakterize edilmiş bir kemoatraktandır. 

Netrin-1’in nöral hücre dışında; hücre migrasyonu, hücre adezyonu, hücre 

morfolojisinin düzenlenmesi, hücre yaşamı, tümörogenez, vaskuler ve meme gelişimi 

için rolleri vardır (Kennedy TE ve ark 1994). Netrin-1 tümörogeneziste anti-

apipitotik yaşam faktörü olarak tanımlanmıştır (Mehlen P ve ark 2005). 

ÜK ve CH; intestinal epitelyal bariyer harabiyeti ve intestinal lamina 

propriada aberran lökosit toplanmasıyla mukozal hasarın olduğu inflamatuvar 

bağırsak hastalıklarıdır (Rosenberger P ve ark 2009). Deneysel İBD süresince 

mukozal inflamasyon; intestinal lamina propriaya uygunsuz lokosit toplanması ve 

intestinal epitelyal bariyer fonksiyon harabiyeti ile karakterizedir (Scharl M ve ark 

2012). İntestinal lumenin fiziki bariyeri, intestinal epitelyum hücre katmanı mukozal 

immun cevapta dinamik kuvvet olarak bilinir (Wells JM ve ark 2011). Epitelyal 

hücreler kemokin salınımı yoluyla intestinal inflamasyon bölgesine lokosit 

toplanmasında rol oynar (Papadakis KA ve ark 2004, Collins CB ve ark 2011). 

Ancak inflamasyonun hafifletilmesine dengeleyici cevapta intestinal epitelyal 

hücrelerin aracılık ettiği gösterilmiştir. Hipoksi bağımlı sinyal yolakları 

intestineumda epitelyal aracılı koruyucu cevaptaki rolleri yapılan çalışmalarda 

vurgulanmıştır (Hart ML ve ark 2011, Morote-Garcia JC ve ark 2009, Synnestvedt K 

ve ark 2002, Karhausen J ve ark 2004). Orjinal çalışmalarda hipoksik epitelyum 

hücrelerden anti-inflamatuvar faktörlerin salınabileceği gösterilmiş olup bunlardan 

biri nöronal kılavuz molekülü olan netrin-1’dir. Netrin-1 periferal organlarda hücre 

gelişimini sağlar, hücre migrasyonu azalttır (Glover LE ve ark 2011). Güncel 

çalışmalar ek olarak periferal organlarda inflamasyonun hafifletilmesinde netrin-1’in 

rolünün olduğunu gösterilmiştir (Rosenberger P ve ark 2009, Ly NP ve ark 2005, 

Mirakaj V ve ark 2010). Çalışmalar göstermiştir ki IBD’de gözlendiği gibi intestinal 

inflamasyon boyunca netrin-1 akut inflamatuvar cevabın dengelenmesinde anahtar 

rol oynar (Aherne CM ve ark 2012). 

Yapılan DSS (Dekstan sülfat sodyum)-kolitli fare modeli çalışmalarda; 

parsiyel netrin-1 eksikliği olan fareler ile wild-tip netrin-1’e sahip fare modelleri 

karşılaştırılmış (Carol M Aherne ve ark 2011 ) ve parsiyel netrin-1 eksikliği olan fare 
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modeline eksojen netrin-1 verilmiştir. Bu çalışmada yapılan moleküler, flow 

sitometrik ve immunhistokimyasal sonuçlarına göre; i)İntestinal inflamasyon 

süresince netrin-1 expresyonun arttığı gösterilmiş. DSS-kolit boyunca intestinal 

myenterik sinir hücrelerinde ve intestinal epitelyal hücrelerde netrin-1’in lokalize 

arttığı gözlemlenmiş. Daha önce yapılan çalışmalarda da inflamasyonun netrin-1’in 

expressyonunu regule ettiği gösterilmiş (Schulzke JD ve ark 2006 ). ii)Parsiyel 

netrin-1eksikliği olan farelerde netrin-1ekspresyonun azaldığı gösterilmiş ve 

deneysel kolitte normal enterik nöronal anatominin korunduğu gösterilmiş. iii) 

Parsiyel netrin-1eksikliği olan deneysel kolit modelinde hastalık aktivitesinin 

kötüleştiği gözlemlenmiş. Çalışmada netrin-1 eksik deneysel fare modellerinde wild-

tip kontrol grubuna göre hastalığın şiddetinde artış gözlenmiştir. Kilo kaybı, hastalık 

aktivite indeksinde artış, kolonik kısalma ve histolojik hasarda artış görülmüş. DSS-

kolitli fare modellerinde yapılan güncel çalışmalarda parsiyel netrin-1 eksikliğinin 

inflamatuvar cevabı kötüleştirdiği gözlemlenmiş (Scharl M ve ark 2012, Morote-

Garcia JC ve ark 2009, Synnestvedt K ve ark 2002). ıvi)Parsiyel netrin-1 eksikliği 

deneysel kolitte kolonik inflamasyon artışı ile sonuçlandığı gözlemlenmiş. Erken ve 

aktif ÜK’de lamina propriada nötrofil artışı anahtar bir özelliktir. DSS kolitte insan 

hastalık modeliyle benzer şekilde lamina propriada hızlı nötrofil toplanmasıyla 

karakterizedir. Netrin-1 eksik ve wild tip fareler DSS kolit modellerinde; 3 ve 

7.günleri takip eden flow sitometrik çalışmalar dentritik hücrelerde, natural killer 

hücrelerde, eozinofil, makrofaj, CD4 T hücreleri, CD4 T-regulatuvar, CD8 T 

hücrelerve CD8 T supressör hücrelerde anlamlı değişiklikler gösterilememiştir. 

Ancak DSS –koliti takip eden 3-7.günlerde netrin-1 eksik ve wild tip fare modellerin 

intestinal lamina propriasında dramatik ve sürekli olan bir nötrofil artışı 

gözlemlenmiş. Ek olarak netrin-1 eksik fare modellerinde DSS-koliti takip eden 7 

günde TNF-alfa ve İL-1beta gibi pro-inflamatuvar sitokin düzeylerinde önemli artış 

gözlemlenmiş ve bu farelerde artmış inflamatuvar cevap görülmüş. vi)Netrin-1 

tedavisi deneysel kolit süresince hastalığın şiddetini azalttığı görülmüş. Araştırmada 

netrin-1 eksikliğinin DSS-kolitisi kötüleştiği gösterilmiş. Rekombinant fare netrin-1 

tedavisi ile plesabo tedavisi karşılatırılmış ve 7 gün netrin-1 tedavisi alan modellerde 

kilo kaybı, hastalık aktivitesi, histolojik hasar ve kolonda kısalmanın plesaboya göre 

azaldığı görülmüştür. Böylece deneysel kolitte eksojen netrin-1 tedavisinin koruyucu 

bir etkisinin olduğunu gösterilmiş. Netrin-1 tedavisi boyunca TNF-alfa ve IL-1 
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beta’nın kolonik expresyonunda azalması yoluyla inflamasyon azalmıştır. vıi)Netrin-

1’in epitelyal bariyer fonksiyonu etkilemedği gösterilmiş. ÜK’de epitelyal bariyer 

disfonksiyonu anahtar bir özelliktir ve DSS-kolitin majör komponentidir (Papadakis 

KA ve ark 2004). İntestinal epitel, intestinal homeostasiz ve inflamasyonda 

dinamik bariyer olarak aktif bir rol oynar. İBH mukozal inflamasyon ile 

karakterizedir. Bu mukozal inflamasyon hastalık süresince intestinal epitelyal bariyer 

fonksiyon harabiyeti ve intestinal lamina propriada lokosit toplanmasıyla ilişkilidir. 

Lokositlerden salınan çeşitli kemokinler sonrası intestinal inflamasyon devam eder. 

Erken ve aktif ÜK’de lamina propriada nötrofil artışı anahtar bir özelliktir. DSS 

kolitte insan hastalık modeliyle benzer şekilde lamina propriada hızlı nötrofil 

toplanmasıyla karakterizedir. Çalışmada fare kolon mukozası lamina propriaya 

nötrofil girişi -özellikle erken başlangıçlı DSS-kolitte - netrin-1eksik modellerde wild 

tip modellere göre daha belirgin olduğunu gösterilmiş. Daha önceki çalışmalarda 

netrin-1’in intestineal epitelyum hücrelerde apopitozu inhibe ederek özellikle akut 

kolitte koruyucu bir rol aldığı gösterilmiş. Yalnız bu çalışmada DSS kolit boyunca 

netrin-1 tedavisi ile apopitotik epitelyel hücrelerin yüzdesinin değişmediği 

gözlemlenmiş. Ayrıca netrin-1 eksik fare modeli ile wild tip farelerde epitelyal 

permeabilitede fark bulunmamış. Çalışmaların hepsi birlikte ele alındığında deneysel 

kolit boyunca endojen veya eksojen netrin-1 yoluyla koruma; epitelyal hücre 

apopitozu veya intestinal bariyer fonksiyonunun modülasyonunu kapsamadığı yani 

netrin-1’in direk olarak intestinal epitelyal bariyer fonksiyonunu etkilemediği 

düşünülmüş. vııi)Netrin-1’in deneysel kolitte kolonik lökosit infiltrasyonunu 

sınırlandırarak inflamasyonu azalttığı gözlemlenmiş. Epitelyal bariyerden nötrofil 

göçü ÜK için morfolojik bir işarettir (Hermanowicz A ve ark 1985, Yan Y ve ark 

2009). DSS kolitte insan hastalık modeliyle benzer şekilde lamina propriada hızlı 

nötrofil toplanmasıyla karakterizedir. Önceki çalışmalarda DSS kolitte netrin-1 eksik 

fare modelinde lamina propriada artmış nötrofil infiltrasyonun olduğu gösterilmiş 

(Scharl M ve ark 2012, Collins CB ve ark 2011). Yeni çalışmalar ile birlikte netrin-

1’in lokosit transmigrasyonu düzenlediğini gösterilmiş. Çalışmalar açığa vurmuştur 

ki; netrin-1 kemo-attraktant bağımlı insan nötrofil göçünü suprese eder. Flow 

sitometrik çalışmalar DSS boyunca eksojen netrin-1 tedavisi ile plesabo 

karşılaştırıldığında; netrin-1 tedavisi alan modelde lamina propriada nötrofil sayısı ve 

sıklığında önemli ölçüde azalma olduğu gösterilmiş. Böylece endojen netrin-1’in 
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kolonik epitelyumda öncelikli olarak akut inflamasyonda nötrofil doku infiltrasyonun 

sınırlandırılmasına katkıda bulunacağı düşünülmüş. vıııi)Purinerjik sinyalizasyon 

yolakları deneysel kolitte netrin-1 aracılı korumaya katkıda bulunduğu gösterilmiş. 

Önceki çalışmalarda akut inflamasyonlu modellerde netrin-1’in koruyucu etkisine 

aracılık ettiği lökositlerde bulunan UNC5B ve Adora2b (A2B adenozin reseptör) 

reseptörlerin aşırı expresse olduğu gösterilmiş (Scharl M ve ark 2012, Collins CB 

ve ark 2011, Morote-Garcia JC, Karhausen J ve ark 2009). Bu çalışmada ise 

netrin-1’in DSS kolitteki koruyucu rolunü önceki çalışmalar ile bağlantılı olarak DSS 

kolit boyunca adenozin reseptörleri üzerinde olduğu gösterilmiş. Özetle bu çalışmada 

DSS-kolitli parsiyel netrin-1 eksikliği olan farelerde hastalığın şiddetinde artış 

gösterilmiş. Normal wild tip fareler ile netrin-1 eksik olan fare modellerin 

karşılaştırılmasında kolonik lamina propriada nötrofil infiltrasyonu ve doku sitokin 

düzeylerinde önemli miktarda artış gözlenmiştir. Aynı zamanda eksojen netrin-1 

verilmesiyle kilo kaybında azalma, doku histolojisinde iyileşme ve kolonik 

inflamasyonda gerileme izlenmiştir. Ayrıca mekanik çalışmalar netrin-1’in nötrofil 

doku infiltrasyonu üzerine olan etkisinin intestinal bariyer fonksiyonun iyileşmesi ve 

intestinal epitelyal hücre apopitozunun azaltılması üzerine olan etkisinden daha fazla 

olduğu göstermiştir. Tüm bu veriler birlikte ele alındığında netrin-1’in İBD’de de 

intestinal inflamasyonu suprese eden bir rolünün olduğu gözlenmiştir (Carol M 

Aherne ve ark 2012). Ayrıca bu çalışmada DSS-kolit süresince mRNA düzeyleri ve 

intestinal epitelyumda netrin-1expressyonun arttığı gösterilmiş. İHC analizlerinde 

DSS boyunca kolonik myenterik nöronal hücrelerde netrin-1 expresyonu açığa 

çıkarmıştır. Bir başka çalışmada da netrin-1 expresyonu artışı CH ve ÜK gibi 

hastaların intestinal epitelyumunda gözlenmiştir (Ly NP ve ark 2005). 

Yapılan çalışmalarda netrin-1’in anti-inflamatuvar etkisi akut inflamasyonlu 

fare modellerinde gözlenmiştir (Scharl M ve ark 2012, Collins CB ve ark 2012, 

Morote-Garcia JC ve ark 2009, Karhausen J ve ark 2004). Netrin-1 LPS-

indüklediği sepsis boyunca lökosit migrasyon inhibisyonu ile inflamasyonu 

hafiflettiği gösterilmiştir (Collins CB ve ark 2011). Böbrek iskemi -reperfuzyon 

hasarı (HartML ve arkadaşları), hipoksi-indüklediği inflamasyon (Scharl M ve ark 

2012), akut akciğer hasarı (Morote-Garcia JC ve ark 2009, Moore SW ve ark 2007) 

ve peritonit (Synnestvedt K ve ark 2002) için yapılan çalışmalar inflamasyon 

supresyonu yoluyla netrin-1’in doku koruyucu rolünün olduğu gösterilmiştir. 
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Ayrıca yapılan çalışmalarda netrin-1 aracılı doku koruyucu sinyal yolakları 

gösterilmiş. Transmembran netrin-1 reseptörleri; DCC, UNC5A-D ve A2B adenozin 

reseptörüdür (ADORA2B/adora2b). Çalışmalarda lökositlerde UNC-5B ve Adora2b 

expresyonun netrin-1’in doku inflamasyonu inhibisyonunda sorumlu olduğu 

gösterilmiş. Netrin-1’in akut ınflamasyonda lökosit toplanmasının inhibisyonunu 

UNC5B ve Adora2b reseptörleri üzerinde yaptığı gözlemlenmiş. 

Ek olarak netrin-1 reseptörleri intestinal epitelyumda apopitotik cevaba da 

aracılık ettiği gözlemlenmiş. İntestinal epitelyumda netrin-1’in zorunlu expressyonu 

epitelyal apopitozu azaltır ve APC mutasyonu ile tümör formasyonunda artışa neden 

olur (Mathias JR ve ark 2006). Bununla birlikte netrin-‘in DCC reseptörlerinin 

blokajı ile tümör hücrelerinin ölümü gözlenmiştir (Ly NP ve ark 2005). İntestinal 

epitel hücre apopitozu; epitelyal tight junction formasyonu değişimi ile birlikte 

mukozal hasar İBD’li hastalarda merkezi rol oynar. Benzer olarak epitel hücre 

apopitozu ve tight junction bozulması DSS kolitis için anahtar özelliklerdendir. 

Yalnız invitro ve invivo çalışmalar göstermiştir ki; netrin-1 aracılı DSS-indüklenmesi 

epitelyal bariyer harabiyetini etkilemez ve doğrudan intestinal epitelyal hücre 

apopitozu üzerinde etkisi yoktur. Epitelyal bariyer hasarı, erken ve persistant lamina 

propriadaki kript absesine nötrofil infitrasyonu insan ve fare kolitlerinde anahtar 

özelliktir. DSS-kolit boyunca nötrofillerin rolü halen tartışmalıdır. Uzmanlar 

makrofajların nötrofil infiltrasyonunu sınırlayıcı yoluyla koruyucu etki yaptığı ve 

bununda DSS kolitin anahtar düzenleyicisi olduğunu belitirler (Frick JS ve 

arkadaşları). İlginçtir ki; bir çalışmada nötrofil azalması DSS kolit süresince 

hastalığın kötüleşmesine yol açmıştır (Koeppen M ve ark 2012). Nötrofil blokajı 

DSS boyunca hoş bir durum değildir, yalnız nötrofillerin lamina propriada 

toplanmasının sınırlandırılması hastalığın şiddetini kontrol altına alabilir. Bununla 

birlikte granulosit ve monosit doku infiltrasyonun azaltılması terapötik faydalı 

olabilir. Yapılan çalışmalar netrin-1’in direk olarak nötrofil transitini sınırlayarak 

DSS-koliti iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca netrin-1’in kolonik lamina propriada 

monosit/makrofaj toplanması üzerine görülebilir bir etkisi yoktur. Böylece bu 

çalışmalar ışığında netrin-1’in DSS kolit boyunca nötrofil toplanmasını sınırladığı ve 

bu bilgiler duğrultusunda bunun akut kolitlerde yeni bir tedavi stratejisi olabileceği 

düşünülmüştür (Mirakaj V ve ark 2011). Özetle yapılan çalışmalar sonucunda netrin-

1 expresyonunun deneysel kolitte endojen doku koruyucu olduğu ve DSS-kolitte 
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aşırı intestinal lökosit toplanmasının tedavisinde netrin-1’in hedef olması durumunda 

yararlı olabileceği gösterilmiştir. 

İntestinal epitelyum intestinal homeostazisi sağlamada ve inflamasyonda 

dinamik bir bariyer görevi görür. İnflamatuvar bağırsak hastalığı boyunca intestinal 

bariyer fonksiyonu disreguledir. İntestinal epitelyal hücreler bu anlamda rol oynar. 

Bu mukozal inflamasyon hastalık süresince intestinal epitelyal bariyer fonksiyon 

harabiyeti ve intestinal lamina propriada lokosit toplanmasıyla ilişkilidir. 

Lokositlerden salınan çeşitli kemokinler sonrası intestinal inflamasyon devam eder. 

Netrin-1 lökosit migrasyonunda en önemli role sahip molekül olarak gösterilmiştir. 

Netrin-1 lokositlerin direk migrasyonunda önemli rolü gösterilen nöronal rehber 

molekülüdür. Bundan önceki çalışmalarda netrin-1’in İBD’deki potansiyel rolü 

yetersiz karakterize edilmiş. Yalnız daha sonra yapılan çalışmada intestinal 

epitelyumdan sentezlenen protein netrin-1’in akut koliti hafifletilmesinde nötrofil 

toplanmasını sınırlayacak yeteneğe sahip olduğunu belirlenmiş. İntestinal 

epitelyumdan salınan faktörlerin akut inflamasyon boyunca immun cevapta sorumlu 

olduğunu gözlemlenmiş. 

IBD (İBH) boyunca mukozal inflamasyon intestinal epitel bariyer fonksiyon 

harabiyeti ve intestinal lamina propriaya lökosit toplanması ile karakterizedir (Scharl 

M ve ark 2012). IBD boyunca immunolojık disfonksiyon ve epitelyal bariyer 

mekanizmaları önemli çabalar sonucu anlaşılmıştır. İntestinal epitel hücre tabakası 

direk mukozal immun cevaplarda dinamik bir kuvvet olarak bilinir (Glover LE ve 

ark 2011, Wells JM ve ark 2011).  Kemokinler yoluyla lökositlerin inflame 

bağırsakta toplanmasına epitelyal hücreler rol oynar (Papadakis KA 2004). Ancak 

burada ilginç olan intestinal epitelyal hücrelerin inflamasyonun azaltılmasında karşı 

cevap oluşmasına aracılık ettiğidir (Collins CB ve ark 2011).  

IBD boyunca koordine edilmiş lökosit migrasyonu hastalığın patogenezinde 

anahtar özelliktir (Papadakis KA ve arkadaşları). İnvitro ve invivo yapılan 

çalışmalarda endojen intestineumdan salınan netrin-1’in akut ınflamasyon boyunca 

lokosit migrasyonu inhibe ettiği gösterilmiştir (Aherne CM ve arkadaşları).  

Ayrıca yapılan çalışmada netrin-1 expresyonu kolon myenterik nöral 

ünitlerde ve intestinal epitel hücrelerde predominant olarak gözlemlenmiş (Aherne 
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CM ve ark 2012). Netrin-1 enterik sinir sistemi gelişiminde önemli rol oynadığını 

fare bağırsak çalışmalarında gözlemlenmiştir (Jiang Y ve ark 2003, Ratcliffe EM ve 

ark 2006).  Farelerde yapılan diğer bir çalışmada enterik sinir sisteminin netrin-1 

sentezi ve expresyonda rol oynadığı görülmüş (Ratcliffe EM ve ark 2006 Aherne CM 

ve ark 2012).  

İntestinal epitelyal hücreler; mukoza inflamasyonu, intestinal bariyer 

fonksiyonu ve mikrobiyal invazyon kontrolü gibi çevresel etkenlere hızlıca cevap 

verir. Bu lokal cevapların kontrolü için kemokinler, sitokinler ve diğer faktörlerin 

sekresyonunu sorumlu tutulurlar (Glover LE ve ark 2011, Wells JM ve ark 2011,  

Papadakis KA ve ark 2004). Yapılan çalışmalarda akut kolitte endojen koruyucu 

cevap; intestinal epitelyum tarafından salınan netrin-1 gösterilmiştir (Aherne CM ve 

ark 2012). İnvitro çalışmalarda İBD akut dönemde intestinal epitelyal hücrelerden 

netrin-1 salınımının arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucu elde edilen 

bulgularda İBD’li hastalarda kontrol grubuna göre mukozal epitelyal hücrelerde 

netrin-1 salınımı dramatik bir şekilde artmıştır (Paradisi A ve ark 2009). Bu grupda 

epitelyal netrin-1 salınımının artışı epitelyal hücrelerde apopitozu azalttığı ve 

farelerde kolon tümörleri gelişimini uyardığı gösterilmiştir (Mazelin L ve ark 2004). 

Epitelyal hücrelerde apopitoz artışı ve intestinal epitelyal bariyer fonksiyonu İBD’de 

anahtar özelliktir (Schulzke JD ve ark 2006, Araki Y ve ark 2010). Epitelyal hücre 

apopitozunu önleme tedavisi akut kolitte fareleri inflamasyondan koruduğu 

gözlemlenmiştir (Tambuwala MM ve ark 2010). Yapılan fare çalışmalarında 

rekombinant netrin-1 tedavisinin akut kolit seyri boyunca koruyucu rol oynadığı 

gösterilmiştir (Aherne CM ve ark 2012). Bu bulgular eşliğinde netrin-1’in epitelyal 

hücre apopitozu kontrol altına alınabileceği hipotez olarak düşünülmüştür. Yalnız 

netrin-1 eksik farelerde histolojik hastalık ve inflamatuvar hücre infiltrasyonu 

kötüleştirmesine rağmen; akut kolitte kontrol grubuna göre epitelyal apopitozu ya da 

epitelyal bariyer disfonksiyonu arttırmadığı gözlemlenmiş (Aherne CM ve ark 2012). 

Benzer olarak netrin-1’in invitro veya invivo epitelyal bariyer fonksiyonu ile ilişkisi 

gösterilmemiştir. Netrin-1’in uzun dönemde apopitozu engelleyerek kolorektal 

kanserlere yol açtığına dair çalışmalar olmasına rağmen bu çalışmada İBD gibi akut 

inflamasyon boyunca netrin-1’in bariyer disfonksiyonu veya intestinal epitelyal 

hücre apopitozunu düzenleyici önemli rol oynamadığı görülmüştür. Kronik netrin-1 

elevasyonu intestinal epitelyumda apopitotik sinyalleri inhibe eder (Mazelin L ve ark 
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2004). Çalışmalar göstermiştir ki; netrin-1’in persistant artışı epitelyal hücre 

hiperplazisine yol açarak kontrol grubuna göre yüksek grade adenom sıklığı artışına 

yol açmıştır. DSS modellerde yapılan çalışmalarda 10 hafta boyunca netrin-1 

blokajının yüksek grade adenom sıklığının azaldığı görülmüştür (Paradisi A ve ark 

2009).  

Birçok çeşitli sinyal molekülleri ve yolaklarıyla hasar alanında ve 

inflamasyonunda lökosit migrasyonu kompleks bir fenomendir. İBD’de olduğu gibi 

inflamasyon boyunca intestinal epitelyal hücreler yoluyla lökosit toplanmasından 

sorumlu kemoatraktanlar sorumludur. Araştırmalar göstermiştir ki netrin-1 akut 

inflamasyon boyunca lökosit migrasyonunu inhibe eder (Ly NP ve ark 2005). 

Periferal inflamasyonun modellerinde netrin-1 nötrofil ve makrofaj migrasyonunu 

inhibe eder. Böylece doku inflamasyonu ve hasarını inhibe eder. Çalışmalardaki kolit 

modellerinde kolonik lamina propria içine nötrofil infiltrasyonu anahtar bir özelliktir 

(Yan Y ve ark 2009). Akut kolit boyunca nötrofillerin koruyucu rolü halen 

kuşkuludur. Akut intestinal hasar boyunca nötrofiller yaşamsal koruyucu bir rol 

oynar ve inflamasyon rezülasyonuna yardım edebilir. Buna rağmen inflamasyon 

alanında persistant nötrofil aktivasyonu İBD ve intestinal hasar seyrine zarar 

verebilir. Nötrofilik cevap kaybı deneysel kolit vakalarında kötü sonuçlara yol açtığı 

gözlemlenmiştir (Zhang R ve ark 2011, Kühl AA ve ark 2007). Bunun aksine nötrofil 

infiltrasyon supresyonu İBD modellerinin bir kısmında efektif terapötik olduğu 

gösterilmiştir (Farooq SM ve ark 2009, Bento AF ve ark 2008).  Bu çalışmaların 

sonuçları birlikte ele alındığında komple nötrofil cevabını bloke etmek zararlı 

olabilir. Yalnız aşırı aktif cevabı suprese etmek İBD’de yararlı olabilir. Kolitlerde 

yapılan çalışmalar sonucunda netrin-1’in akut inflamasyon boyunca nötrofil ve 

makrofaj migrasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Flow sitometrik analizler 

göstermiştir ki; netrin-1 eksik farelerde kolit boyunca lamina propriada persistan ve 

artmış nötrofil sayısı gözlemlenmiştir (Aherne CM ve ark 2012). Bu bulgu netrin-1 

tedavisi ile tersine çevrilmiştir. Yapılan analizler sonucunda netrin-1’in inflame 

kolonda nötrofil toplanmasını sınırladığı gözlemlenmiştir. Yalnız monosit ve 

makrofaj toplanması ile önemli bir ilişkisi bulunmamıştır. Çoğu sinyal molekülleri 

İBD’de gözlemlendiği gibi inflamasyon boyunca lökosit toplanmasında 

tanımlanmışlardır. Netrin-1 İBD’de olduğu gibi akut mukozal inflamasyonunda 

nötrofil toplanmasını sınırlar. Önemli olan netrin-1 tedavisinin nötrofil cevabını 
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komple bloke etmediğidir. Netrin-1 ekspresyonu İBD’de over nötrofil cevabını 

kırdığı tahmin edilmektedir.  

                  Netrin-1 DCC, UNC5A-D, neogenin ve A2B adenozin reseptör 

(Adora2b) gibi hücre yüzey reseptörlerine bağlanır (Moore SW ve ark 2007). 

Adora2b kolitiste ve akut doku inflamasyonu boyunca koruyucu sinyal yolağı olarak 

tespit edilmiştir. Önceki bulgular göstermiştir ki; UNC5B artışı netrin-1’in granülosit 

ve lenfosit migrasyonunu inhibe eder (Ly NP ve ark 2005). Benzer olarak 

nötrofillerde Adora2b artışı ve bu reseptör sinyalizasyonu ile nötrofil migrasyonunu 

invitro ve invivo inhibe eder (Wakai A ve ark 2001, Koeppen M ve ark 2012, Eckle 

T ve ark 2007). Netrin-1’in indüklediği intraselüler sinyal yolakları Adora2b 

üzerinden etki ederek nötrofil migrasyonunu inhibe eder. Netrin-1 intestinal 

epitelyumda nötrofil toplanmasını engelleyen endojen bir moleküldür. Yeni 

çalışmalarda da netrin-1’in nötrofil ve makrofaj migrasyonunu inhibisiyonla doku 

inflamasyonu ve hasarını önemlice azalttığı gösterilmiştir. Lamina propriada nötrofil 

infiltrasyonu deneysel kolitte anahtar özelliktir. Akut kolit boyunca nötrofillerin 

kesin rolü halen tartışmalıdır. Akut intestinal hasar boyunca nötrofiller yaşamsal 

koruyucu rol oynar ve inflamasyonu çözülmesine yardımcı olur. Buna rağmen 

persistan nötrofil aktivasyonu intestinal hasar ve IBD boyunca zararlı olabilir. 

Nötrofil cevap kaybı deneysel kolitte daha zararlı sonuçlara yol açmıştır (Zhang R ve 

ark 2011, Kühl AA ve ark 2007). Bunun tersine, birçok IBD modellerinde nötrofil 

infiltrasyonu supresyonu effektif terapötik etki göstermiştir (Farooq SM ve ark, 

2009, Bento AF ve ark 2008). Böylelikle nötrofillerin tamamen blokajı zararlı, yalnız 

aşırı aktif cevabın baskılanması yararlı olabilir. Flow sitometri çalışma detaylarına 

göre netrin-1 eksik farelerde lamina propriada kolit boyunca persistan ve spesifik 

nötrofil artışı mevcuttu (Bento AF ve ark 2008). Bu durum eksojen netrin-1 

tedavisiyle tersine çevrilmiştir. Analizlerde netrin-1’in monosit ve makrofaj 

toplanması üzerinde herhangi bir önemli etkinliğinin olmadığı gözlenmş. Yalnız 

netrin-1’inakut mukozal inflamasyonda (inflame kolonda) nötrofil artışının 

sınırladığını gözlemlenmiş. Bu çalışmada önemli olan kısım netrin-1 tedavisinin 

tamamen nötrofil blokajının yapmadığıdır. Deneysel modeller ve IBD’de gözlenen 

kronik inflamasyon lenfositler ile ilişkilidir (Collins CB ve ark 2012). Bundan dolayı 

netrin-1 için hedefliliği kronik inflamasyon ile akut inflamasyonda da farklı olabilir. 
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2.9. Ülseratif Kolit ve Sitokinler 

ÜK Th2 atipik immun cevap ile karakterizedir. IL-1,IL-6 ve TNF-α gibi 

sitokinler ÜK patogenezinde rol oynarlar. Bunun yanısıra anahtar rol oynayan IL-10 

ve IL-13 ve daha az etkili IL-4 ile komplex bir ilişki içerinde olduğunu 

gözlemlenmiş. 

Ülseratif kolitteki inflamasyonun patogenezinde, immünolojik mekanizmalar 

rol oynamakta, hem humoral hem de sellüler mekanizmalar devreye girmektedir. 

İmmün hücrelerin aktivasyonu, aşırı miktarda sitokin ve inflamatuvar mediyatör 

salınımına yol açar, bu da doku hasarına aracılık eder ve daha fazla inflamasyona 

neden olur. Aktif ülseratif kolitli hastaların inflame kolonundaki makrofajlar, 

interlökin-1beta, TNF-alfa ve interlökin-6 sentezler ki, bunlar ateş ve akut faz 

cevabının stimülasyonuna yol açar (Funakoshi ve ark 1998). Bağırsaklardaki 

epitelyal hücre permeabilitesi, interferon-gama tarafından değiştirilir, kollajen sentezi 

transforming growth faktör-beta (TGF-beta), interlökin-1 ve interlökin-6 tarafından 

stimüle edilir, endotelyum ise interlökin-1, TNF-alfa, interlökin-6 ve interferon-gama 

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. 

Funakoshi ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; interlökin-1beta, interlökin-6, 

TNF-alfa’nın ülseratif kolitteki mukozal lezyonlarda artmış ekspresyonunun, 

ülseratif kolitin patogenezinde bu inflamatuvar sitokinlerin önemli rol oynadığını 

göstermişlerdir (Funakoshi K ve ark 1998). Guimbaud ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada; ülseratif kolitte 4 proinflamatuvar sitokinin (interlökin-1beta, TNF-alfa, 

interlökin-6 ve interlökin-8) üretiminde artma olduğunu tespit etmişlerdir (Guimbaud 

R ve ark 1998). Melgar ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada; ülseratif kolitli 

hastaların bağırsakları boyunca İnterlökin-10 üreten CD4(+) T hücrelerde yaygın bir 

aktivasyon olduğunu bulmuşlardır (Melgar S ve ark 2003). Murata ve arkadaşları; 

interlökin-10’nun artmış üretimi tarafından down regüle edilen, interlökin-6 ve 

interlökin-8 gibi proinflamatuvar sitokinlerin artmış üretimi ve İnterlökin-2 ile 

İnterferon-gama’nın azalmış üretimi, ülseratif kolit patogenezinde önemli bir rol 

aldığını göstermişlerdir (Murata Y ve ark 2005). Funakoshi ve arkadaşları yaptıkları 
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başka bir çalışmada; kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, Crohn’lu ve ülseratif 

kolitli hastalarda interlökin-1beta, interlökin-6, interlökin-8 ve TNF-alfa mRNA’nın 

artmış ekspresyonunu bariz olarak göstermişlerdir. Keza başka bir çalışmada; 

Masuda ve arkadaşları inaktif ülseratif kolitte bile interlökin-8, TNF-alfa ve 

interferon-gama mRNA’nın artmış ekspresyonun olduğunu ve bu üç sitokinin 

ülseratif kolitin tekrarlayan inflamasyon patogenezinde önemli bir rol oynadığını 

tespit etmişler.  

Yapılan bir diğer çalışmada da İBH’da IL-2Rsp, IL-6, IL-8, IL-10 düzeyini 

kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde farklı bulunmuş yalnız IL-1beta ve TNF-alfa 

düzeyini ise kontrol grubuna göre farklı bulunmamış (Göral V ve ark 2007). 

Hastalığın aktivitesi ile doku konsantrasyonları arasında korelasyon olduğu 

gösterilen diğer mediyatörler de proinflamatuvar sitokinlerdir. Ülseratif kolit, Crohn 

hastalığı, enfeksiyöz kolit ve deneysel kolit modellerinde aktif makrofajlar tarafından 

salınan sitokinlerin (IL-1, IL-6 ve IL-8) inflamasyonlu dokuda miktarca arttığı 

bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, Crohn hastalığında, ülseratif kolitli hastalarda 

ve TNBS kolit modellerinde IL-1 üretiminin arttığı ve IL-1 ile mukoza nötrofil 

infiltrasyonu arasında pozitif korelasyon olduğu gösterilmiştir. Asetik asit kolit 

modelinde, IL-1 reseptör antagonisti ile tedavi, nötrofil infiltrasyonunu ve kolon 

hasarını belirgin bir biçimde iyileştirmiştir. Farede TNBS ile oluşturulan kolit 

modelinde ise, serum IL-6 artışı ile hasarın derecesi arasında korelasyon olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca Crohn hastalarında tümör nekroz faktör-a (TNF-a) üreten 

lamina propria hücrelerinin sayısında artış olduğu gözlenmiş ve anti-TNF-a antikor 

tedavisi ümit verici sonuçlar vermiştir. 

Sitokinler İBH’da inflamatuvar mediatörlerin üretimi, nitrik oksit, 

lokotrienler, platelet aktive edici faktör, NF-κB yolağının aktivasyonu, apopitozun 

inhibisyonu gibi birçok farklı rol oynar. Böylece sitokinler kendi kendilerine doku 

zararı ve mukozal hasardan direk sorumludur. Ancak onlardan bazıları ÜK ve CH de 

hastalık spesifik immun cevabı indükler. 
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Şekil 5. İBH’da antijenik stimülasyon sonucunda dengenin proinflamatuar sitokinler 
lehine kayması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. İBH’da sitokinler 

Sitokinler Ülseratif Kolit Crohn Hastalığı 

IL-1 Yüksek Yüksek 

IL-2 Normal/Düşük Yüksek 

IL-3 Düşük Düşük 
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IL-4 Yüksek Normal/Düşük 

IL-6 Yüksek Yüksek 

IL-8 Yüksek Yüksek 

IL-10 Yüksek Normal 

TNF-α Yüksek Normal/Yüksek 

IFN-γ Normal/Düşük ?/Yüksek 

 

 

2.10. TNF-α   

TNF-α 185 aminoasitten oluşan bir glikoproteindir. Baskın olarak aktive 

edilmiş makrofaj ve T-lenfositten 26 kDa protein (pro-TNF) olarak plazma 

membranından salınır. Bu matriks metalloproteinaz tarafından hücre dışı olarak 

parçalanabilen çözünür bir 17 kDa biçiminde serbest bırakılması ile sonuçlanır. TNF-

α monosit ve T hücre deriveli bir sitokindir. İlk defa 1975’de tanımlanmış olup 

endotoksin salınımını indükleyen bri glikoproteindir. Çoğu hücrede üretilir ve in vivo 

monosit, fibroblast ve endotel hücrelerini stimule eder. TNF-α birçok gram negatif 

ve pozitif bakteri ve stimulasyonla makrofajlar,T hücreleri,B lenfositler, NK 

hücreleri, granulosit,düz kas hücreleri,eozinofiller,kondrositler,osteoblastlar,mast 

hücreleri,glial hücreler, intestinal epitel hücreleri ve keratonisitler TNF-a üretir. 

TNF-α  inflamatuvar, enfeksiyöz ve malign durumlarda farklı oranlarda 

arttığı gösterilmiştir. Önemli olan ise onun inflamasyonda anti-TNF antikorları ya da 

soluble TNF reseptörleri uygulaması ile mevcut inflamatuvar durumun kontrolünün 

sağlanmasıdır. 

TNF-α, reseptöre bağlanarak etki gösteren bir sitokindir. Bu reseptörler 2 adet 

olup TNFR-1 (p55) birçok hücre yüzeyinde, TNFR-2 ise özellikle lökosit ve endotel 

hücreleri üzerinde eksprese olurlar. TNF-α çok yönlü aktif bir biyolojik molekül 

olup, immün yanıtta önemli roller üstlenir. Örneğin; hücre içi transkriptör faktörlerin 

aktivasyonu (NFkβ) proinflamatuvar sitokin salınımını arttırır. Adhezyon 

moleküllerinin “upregulation”u inflamatuvar hücrelerin toplanması (Nötrofiller vb) 

ve hücre trafiğinde artışa yol açar. TNFR-1 üzerinden apoptosisi kolaylaştırır. 

Granülom oluşumuna neden olur. “Fibroblast growth factor”ü uyarır, Matriks 
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metalloproteinazlarında (MMPs) artışa neden olur. “Ceratinocyt growth factor”ü 

uyarır. Genel olarak TNF-α Th1 aracılıklı immün yanıtta kofaktör olarak rol oynar. 

 

TNF-α ve inflamasyon 

TNF-α inflamasyon, proliferasyon, diferansiyasyon ve kanser gelişimi ile 

ilişkili olarak bilinir. T hücreleri, adiposit, platelet, makrofaj ve monosit hücrelerinde 

TNF-α gen transkripsiyonu aktivasyonu TNF- α sekresyonu ile sonuçlanır. Çözünür 

TNF-α multiple biyolojik etkilerden sorumlu iki reseptörüne bağlanır. Böylece 

makrofaj aktivasyonu, T hücre cevabında artış, adezyon moleküllerin artışı, 

inflamasyon bölgesinde lokal nötrofil artışı ve granulom formasyonu 

indüklenmesiyle sonuçlanır. 

Çoğu in vitro ve in vivo çalışmalar; çeşitli pulmoner hastalıkları, inflamatuvar 

bağırsak hastalıkları, romatoid artrit ve aterosklerozu içeren çoğu hastalığın 

patogenezinde yüksek TNF-alfa düzeylerinin prooksidatif cevapları ve inflamasyonu 

arttırdığını göstermiştir. 

Klasik proinflamatuvar sitokinlerin yanı sıra- IL-1, IL-6, ve TNF-α gibi- ÜK 

patogenezinde bu Th2 sitokinleri, IL-10 ve IL-13, önemli rol oynadığı karmaşık bir 

ağ gösterilmiş. Dahası TNF-α nötrofil ve makrofajları aktive eder, B hücrelerini 

stimule eder ve T hücreleri yoluyla IFN-γ’nın üretimini artırır. 

 

TNF-α ve İBH 

Birkaç çalışmada İBH’de özellikle de CH’de mukozal biyopsilerde TNF-α ve 

mRNA seviyelerinin arttığı gösterilmiş. Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) özellikle 

CH gelişiminde anahtar bir sitokin olup, İBH immünopatogenezinde merkezi bir role 

sahiptir.  TNF-α İBH’nin patogenezinde multiple proinflamatuvar sinyal aracılığıyla 

merkezi bir rol oynar. İnflamasyon bölgesinde nötrofil artışı, koagulasyon-fibrinoliz 

aktivasyonu ve granulom formasyonu gibi. TNF-α İBH’lı hastaların serum,gaita ve 

intestineal dokularında bulunmuştur. Yalnız özgüllük net olmamakla birlikte 

inflamasyonun diğer şekillerinde de benzer olabilir. CH’li hastalarınlamina propria 
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ve bağırsak mukozasında TNF-α sekrete eden hücreler gözlenmiştir. CH’li dokularda 

TNF-α pozitif hücreler submukoza ve derin lamına proprida bulunmasına rağmen 

ÜK’de çoğunlukla submukozal makrofajlarda bulunur. 

Nukleer faktör kappa beta (NF-κβ) adezyon molekülleri, enzimler, çoğu 

sitokin ekspresyon artışında esas bir transkripsiyon faktörüdür. TNF-α NF-κβ-

bağımlı yolak aktivasyonuyla matrix metalloproteinazların serbetleşmesi yoluyla 

mukozal bozulma ve ülsere katkıda bulunarak inflamasyonu uzatır. ÜK ve CH 

hastalarının her ikisinde lamina propriadaki mononükleer hücrelerde artmış TNF-α 

üretimi ve NF-κβ nukleer translokasyonu not edilmiştir. Lipopolisakkarit uyarılı 

TNF-α faktör-bir transkripsiyon faktör-insan makrofajlarında TNF-α gen ve 

promotor TNF-α’ya bağlanır. ÜK ve CH’li hastaların her ikisinin makrofaj ve 

kolonik dokusunda gösterilmiş. TNF-α  diğer IL-6 ve IL- 1β gibi proinflamatuvar 

mediatörlerin upregulasyonunu sağlar ve böylece inflamatuvar kaskadın erken 

dizilerini amplifiye eder. 

TNF-α ekspresyon artışı CH ve ÜK hastalarının her ikisiyle sağlıklı 

kontrollerle karşılaştırmalı yapılan çalışmalarda intestinal biyopsilerde gösterilmiş. 

Ek olarak etkilenen bölgelerde mukozal biyopsiler makroskopik etkilenmemiş 

bölgelerden alınan mukozal biyopsilere göre anlamlı olarak daha yüksek seviyelerde 

gösterilmiş. Bu veriler inflamasyon ile TNF-α arasında direk korelasyon olduğunu 

göstermiştir. Sonuç olarak serum TNF-α düzeyleri ile hastalığın aktivitesinin 

laboratuvar ve klinik göstergeleri arasında ESR, CRP ve hastalığın aktivite indeksi 

gibi korelasyonu vardır. 

TNF-alfa netrin-1 üretimini modüle eder ve kolorektal karsinogenezi 

indukler.  Enterekok faecalis kolonize farelerde makrofajlar TNF-alfa üretir ve 

netrin-1’i indukler. Ayrıca TNF-alfa da netrin-1 üretimini indükler. Bu da epitelyal 

hücrelerde netrin-1 artışına neden olur. Netrin-1 IBD’li hastalarda kolorektal 

kanserlerin %70’inde overexpresyonuyla ilişkili, yaklaşık %25 oranında sporadik 

kanserlerde de netrin-1 overexpresyon mevcuttur (Paradisi A ve ark 2009). 

TNF-alfa nötrofil bağımlı etkenlerden sorumlu bir mediatördür. Bu 

inflamatuvar sitokinler E.faecalis tarafından tetiklenir ve netrin-1’in anti-apopitotik 

aktivasyonuyla kolonik epitelyal hücrelerde proliferasyona izin verir (Mehlen P ve 
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ark 2005). Netrin-1 Tnfrsf1b reseptör sinyalizayon ve NF-kB aktivasyonu ile up 

regule olur. Netrin-1 antiapopitotik ligandları (DCC ve UNC5H ailesi reseptör 

bağımlı) ile kolon adenomların kolon kanserlerine progresyonu sağlar (Mazelin L ve 

ark 2005, Paradise A ve ark.2005). Yapılan çalışmalarda TNF-alfa yolağı 

aktivasyonu sonrası netrin-1 üretim artışı, epitelyal hücre artışı, kript hiperplazisi ve 

epitelyal hücre apopitoz azalmasına yol açar. 

 

 

2.11. IL-6 

IL-6 akut faz cevabı boyunca üretimi indüklenen tipik proinflamatuvar 

sitokindir. Çok geniş sayıda hücreden sentezlenir, bağırsaktaki kaynağı 

makrofajlardır. IL-6 proinflamatuvar etkisini göstermek için çözünür 

reseptörüne(sIL-6R) bağlanır. 

IL-6 ÜK hastalarının inflamasyon alanında predominant sitokin olarak 

bulunmuştur ve konsantrasyonu Mayo endoskopik skoru ile karakteristik olarak 

korele bulunmuştur. Th-2 ilişkili sitokinler de, IL-4 ve IL-7 gibi, inflame alanında 

artmış, yalnız onların konsantrasyonu IL-6 ve Th-1 ilişkili sitokinler ile düşük 

korelasyon gösterilmiş. 

IL-6, ÜK hastasının immun disregülasyonun yanıtında merkezi bir rol oynar. 

Artmış IL-6 düzeyleri ÜK ve CH’de biyopsi örnekleri ve serumda 

gösterilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda; Anti-IL-6’nın ÜK hastalarından alınan biyopsi 

kültürüne eklenmesiyle IL-6 bloke edilmiştir. ÜK den inflamasyonlu bölgede artmış 

sitokinler biyopsi kültürü inkubasyonunda anti-IL-6 varlığında azalmış seyir 

göstermiştir. Benzer bulgular ÜK’li hastaların inflame olmayan bölgelerden alınan 

kültürlerinde gösterilmiştir. Tüm bu bulgular ÜK’li hastaların inflamasyonlu 

alanlarında çözünür IL-6 ‘nın merkezi bir role sahip olduğunu göstermiştir. 

3.0. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi: 
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Ülseratif kolitli hastalarda netrin-1 düzeyinin hastalığın klinik aktivitesindeki 

önemini, bunun diğer proinflamatuvar sitokinler olan IL-6 ve TNF-alfa ile arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı hedefledik. Çalışma vaka kontrol tipi analitik bir araştırmadır. 

3.2. Araştırmanın yapıldığı yer ve evreni: 

Çalışmaya 15.05.2015 - 01.01.2016 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji polikliniğine veya acil servisine 

başvuran akut atağı olan ve atak sonrası (remisyon) rutin kontrole gelen 67 Ülseratif 

Kolitli hasta ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iç hastalıkları 

polikliniğine nonspesifik semptomlarla başvuran ve hastanede çalışan gönüllü 50 

kontrol grubu alındı. Hastalardan hastalığın tipi, süresi, tutulum yeri, kullandığı 

ilaçları içeren anamnez alındıktan sonra; Ülseratif Kolit için; Truelove-Witts 

kriterleri ve Klinik Kolit Aktivite İndeksi (her ikisi de non-invaziv olarak 

semptomların sorgulanması ve bunlara verilen puanlamaya dayanır) içeren form 

dolduruldu. Ayrıca hastalardan ve kontrol grubundan gönüllü onam formu alındıktan 

sonra, başvuru sırasında ve rutin kontrole gelen hastalardan rutin biyokimyasal testler 

sırasında alınan biyokimya kanlarının kullanıldıktan sonra kalan 2 cc’lik kısmından 

biyokimya laboratuvarında Netrin-1, IL-6, TNF-alfa çalışıldı. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji 

polikliniğine, Genel Dahiliye Polikliniği veya Acil Servisi Kliniğine müracaat eden 

hastalardan ve sağlıklı bireylerden rutin amaçlı olarak brakial veninden jelli 

biyokimya tüplerine alınan kan örnekleri 30 dakika oda ısısında bekledikten sonra 

3000 rpm de 10 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrası elde edilen serum 

örneklerinden rutin tetkikler yapıldı. Rutin tetkikler sonrası artan serum ve plazma 

örnekleri eppendorf tüplere porsiyonlanarak çalışma gününe kadar numuneler -80°C 

saklandı. Çalışma günü numuneler oda ısısında çözdürüldükten sonra vortekslenerek 

çalışmaya başlandı. 

Netrin 1; Mybiosource MBS044526 ( USA) marka ticari kitler kullanılarak, 

kit çalışma prosedürlerine uygun olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Araştırma Laboratuvarında bulunan Rayto-2100C Microplate Reader (India) 

cihazında, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) yöntemi ile analiz edildi. 

Birimler pg/ml dir. 
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IL-6; Ebioscience (USA) marka ticari kitler kullanılarak, kit çalışma 

prosedürlerine uygun olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Araştırma 

Laboratuvarında bulunan Rayto-2100C Microplate Reader (India) cihazında, 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) yöntemi ile analiz edildi. Birimi 

pg/ml olarak kabul edildi. 

TNF-α; Ebioscience (USA) marka ticari kitler kullanılarak, kit çalışma 

prosedürlerine uygun olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Araştırma 

Laboratuvarında bulunan Rayto-2100C Microplate Reader (India) cihazında, 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) yöntemi ile analiz edildi. Birimi 

pg/ml olarak kabul edildi. 

Hemogram; Hastalardan rutin amaçlı alınan EDTA kan örneklerinden Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan Abbott CELL-DYN 

3700 System (Germany) cihazında analiz edildi. 

Sedimantasyon (ESR); Hastalardan rutin amaçlı alınan EDTA kan 

örneklerinden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan 

Alifax Live T3 Module (Italy) cihazında analiz edildi. 

C-reaktif protein (CRP) ; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’nda yapıldı. C-reaktif protein, BNII DadeBehring (Almanya) marka 

cihazla, nefelometrik yöntemle yapıldı. 

3.3. Araştırmaya Alınma Kriterleri 

1) 15. 05. 2015 – 01. 01. 2016 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Polikliniği/İç Hastalıkları 

Polikliniği veya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise Ülseratif 

Kolit tanısıyla ile başvuran hastalar ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç 

Hastalıkları polikliniğine non-spesifik semptomlarla başvuran ve hastanede çalışan 

gönüllü kontrol grubu 

2) 18-75 yaş arası olmak, 

3) Çalışmaya katılmayı kabul etmiş olmak. 
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3.4. Araştırmaya Alınmama Kriterleri 

1-Malignite varlığı 

2-Aktif enfeksiyon varlığı 

3-Diyabetes Mellitus 

4-Periferik Damar Hastalığı 

5-Aterosklerotık Kalp Hastalığı 

6-Hiperlipidemi 

7-Hipertansiyon 

8-Böbrek Yetmezliği 

9-Diyabetik Nefropati 

10-Sigara içmek 

11-Çalışmaya katılmayı kabul etmemek 

 

3.5. Araştırma Başladıktan Sonra Çıkarılma Kriteri 

1-Çalışmadan çıkmayı istemek 

 

3.6. İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21,0 programı 

kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma 

kullanıldı. Kategorik verilerin sıklık dağılımları verilerek gruplar arasında Chi-squre 

testi kullanıldı. İki ayrı grubun belli bir değişkene ait ölçümlerini karşılaştırmak için 
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normal dağılan gruplar için Student-t testi, normal dağılmayan gruplar için Mann-

Whitney U testi kullanıldı. Çoklu grupların karşılaştırılması normal dağılan veriler 

için One-Way ANOVA testiyle birlikte Tamhane’s T2, post hoc tukey testi yapıldı. 

Çoklu grupların karşılaştırılması için normal dağılmayan veriler için Kruskal-Wallis 

testi kullanıldı ve alt gruplar arasında anlamlılık değerlendirilirken Bonforoni 

düzeltmesi kullanıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede normal 

dağılan gruplar için Pearson korelasyon analizleri, normal dağılmayan gruplar için 

Spearman Testi kullanıldı. Korelasyon katsayısı (r); 0,000-0,249 arası zayıf; 0,250-

0,499 arası orta; 0,500-0,749 arası güçlü; 0,750-1,000 arası çok güçlü ilişki olarak 

değerlendirildi. Önemlilik düzeyi olarak p<0,05 alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. BULGULAR 
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Çalışmamıza 36 aktif, 31 remisyonda toplam 67 ÜK hastası ve 50 ÜK 

olmayan sağlıklı kontrol alındı. Hasta grubu  ÜK TW. Klinik Aktivite İndeksine göre 

hafif, orta ve şiddetli aktivasyon olarak derecelendirildi. 

Aktif hasta grubunun yaş ortalaması 45,77±13,84, remisyon grubunun yaş 

ortalaması 43,83±12,65 ve kontrol grubunun yaş ortalaması 42,56±16,64’idi ve 

istatistiksel açıdan gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,612).  

Aktif hasta grubunun VKİ ortalaması 25,67±4,03; remisyon grubunun VKİ 

ortalaması 26,93±4,28 ve kontrol grubunun VKİ ortalaması 26,27±3,96’ idi. 

İstatistiksel açıdan gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,452). 

 Aktif hasta grubunun %33,3’i  (n=12) kadın, %66,7’si (n=24) erkek; 

remisyon grubunun  %41,9’u  (n=13) kadın, %58,1’i (n=18) erkek ve  kontrol 

grubunun %42’si  (n=21) kadın, %58’i (n=29) erkek idi ve istatistiksel açıdan 

gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,677) (Tablo 10). 

 

Tablo 9. Gruplar arasında demografik özellikler 

 

 

 

 Aktif Hasta 

(n=36) 

Ort±SS 

n             % 

Remisyon 

(n=31) 

Ort±SS 

n              % 

 

Kontrol  

 

 

 

(n=50) 

Ort±SS 

n              % 

 

 

x2/f 

 

 

p 

Yaş(Yıl) 45,77±13,84 43,83±12,65 42,56±16,64   0,493 0,612 

 

VKİ(kg/m2) 25,67±4,03 26,93±4,28 26,27±3,96’ 0,799 0,452 

 

Cinsiyet   

Kadın 12 33,3 13 41,9 21         42 0,780 0,677 

Erkek 24 66,7 18 58,1 29         58   

        

Toplam  36 100,0 31 100,0 50       100,0   
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Hasta grubu ile kontrol grubunun biyokimyasal parametreleri Tablo 11’de 

gösterilmiştir.  Tabloda görüldüğü üzere hasta grubu ile kontrol grubu arasında; 

Netrin-1, IL-6, TNF-alfa, CRP, ESR, WBC, Nötrofil, Platelet arasında istatiksel 

olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Yalnız hasta grubu ile kontrol grubu arasında 

HGB, Lenfosit ve RBC arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).  

 

Tablo 10. Hasta-Kontrol grubu arasındaki biyokimyasal parametreler 

 

 

 

Kontrol 

(n=50) 

Ort±SS 

 Hasta 

 (n=67) 

Ort±SS 

 x2/f p 

Netrin-1 71,00±35,46 91,87±51,98 10,09 0,011 

 

IL-6 

 

4,28±1.45 7,45±12,08 10,501 0,036 

TNF-α  

 

7,36±8,88 20,02±9,16 0,886 0,000 

ESR 

 

16,48±13,29 25,68±18,75 8,54 0,002 

CRP 

 

4,72±4,05 9,90±14,93 13,84 0,008 

HGB 

 

13,40±2,40 13,24±1,94 0,689 0,701 

WBC 

 

6,90±1,54 8,18±2,80 13,31 0,002 

Nötrofil 

 

3,94±1,20 5,31±2,44 16,32 0,000 

Lenfosit 

 

2,19±0,58 1.99±0,67 0,455 0,088 

Platelet 

 

244,11±64,55 286,97±82,97 0,833 0,002 

RBC 4,79±0,48 4,73±0,54 0,389 0,518 

TNF-α :Tümör Nekroz Faktörα   IL-6:İnterlökin 6  HGB: Hemoglobin ESR: Eritrosit Sedimentasyon 
Hızı RBC:Red Blood Cell WBC:Whight Blood Cell CRP:C-Reaktif  Protein   
Netrin-1:pg/ml, IL-6: pg/ml, TNF-alfa:pg/ml, CRP:mg/L ESR:m/h , RBC:10e6/uL  WBC:K/uL PLT: 
K/uL Neu: K/uL    Lenfosit: K/uL HGB:g/dL 
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Aktif hasta grubu, remisyon grubu ve kontrol grubunun biyokimyasal 

parametreleri  Tablo 12’de gösterilmiştir. 

 Netrin-1’in aktif hasta grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,001) ve  aktif 

hasta grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,009) istatiksel açıdan anlamlı farkı 

vardı. Yalnız netrin-1’in remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,99) 

istatiksel açıdan anlamlı farkı yoktu.  

IL-6’nın aktif hasta grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,003) ve  aktif hasta 

grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,008) istatiksel açıdan anlamlı farkı vardı. 

Yalnız IL-6’nın remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,10) istatiksel açıdan 

anlamlı farkı yoktu. 

 TNF-α’nın aktif hasta grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,000) ve aktif 

hasta grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,000) istatiksel açıdan anlamlı farkı 

vardı. Yalnız TNF-α’nın remisyon grubu ile aktif grubu arasında (p=0,826) istatiksel 

açıdan anlamlı farkı yoktu. 

 CRP’nin aktif hasta grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,001) ve  aktif 

hasta grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,005) istatiksel açıdan anlamlı farkı 

vardı. Yalnız CRP’nin remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,957) istatiksel 

açıdan anlamlı farkı yoktu.  

ESR’nin aktif hasta grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,000) ve aktif hasta grubu 

ile remisyon grubu arasında (p=0,000) istatiksel açıdan anlamlı farkı vardı. Yalnız 

ESR’nin remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,537) istatiksel açıdan 

anlamlı farkı yoktu.  

 Ayrıca HGB, WBC, Nötrofil, Platelet ve RBC değerlerinin aktif hasta grubu 

ile remisyon ve kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlı farkı vardı (p<0,05). 
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Tablo 11. Aktif Hasta-Remisyon-Kontrol grubu arasındaki biyokimyasal 
parametreler 
 
 

 

 

Kontrol 

(n=50) 

Ort±SS 

Remisyon 

(n=31) 

Ort±SS 

Aktif 

(n=36) 

Ort±SS X2/ F p 

Netrin-1 71,00±35,46 75,61±48,57 105,86±51,36 a,b 7,029 0,001 

IL-6 3,59±1,79 4,28±1,45 10,78±15,72 a,b 7,395 0,001 

TNF-α 7,36±8,88 18,47±7,17 a 24,57±10,50 a 29,04 0,000 

ESR 16,48±13,29 13,12±8,83 36,50±18,34 a,b 28,841 0,000 

CRP 4,72±4,05 5,06±3,20 14,07±19,32 a,b 8,525 0,000 

HGB 13,40±2,40 14,23±1,36 12,38±1,97 b 6,954 0,001 

WBC 6,90±1,54 7,39±1,78 8,86±3,31 a,b 7,914 0,001 

Nötrofil 3,94±1,20 4,50±1,37 6,00±2,93 a,b 12,025 0,000 

Lenfosit 2,19±0,58 2,05±0,60 1,94±0,74 1,667 0,193 

Platelet 244,10±64,55 258,51±55,45 311,47±94,94 a,b 9,252 0,000 

RBC 4,79±0,48 4,92±0,49 4,57±0,53 b 4,296 0, 016 

TNF- α :Tümör Nekroz Faktör-α, IL-6:İnterlökin-6  HGB: Hemoglobin ESR: Eritrosit Sedimentasyon 
Hızı RBC:Red Blood Cell WBC:Whight Blood Cell CRP:C-Reaktif  Protein. (Netrin-1:(pg/ml), IL-6: 
(pg/ml), TNF-alfa: (pg/ml) CRP:mg/L ESR:m/h , RBC:10e6/uL  WBC:K/uL PLT: K/uL Neu: K/uL  
Lenfosit: K/uL HGB:g/dL) 
a Kontrol grubu ile arasında anlamlı fark vardır (p<0,05)  
b Remisyon grubu ile arasında anlamlı fark vardır (p<0,05) 
 
Netrin-1:ap=0,001  bp=0,009 

IL-6: ap=0,003  bp=0,008 

TNF-alfa:ap=0,000  

ESR: ap=0,000  bp=0,000  

CRP:ap=0,001  bp=0,005 
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ÜK TW. klinik aktivite indeksine göre remisyon, hafif, orta, şiddetli 

aktivasyon grupları ile sağlıklı kontrol grubunun biyokimyasal parametreleri Tablo 

13’te gösterilmiştir.  

Netrin-1’in; şiddetli aktivasyon grubu ile hafif aktivasyon grubu arasında 

(p=0,037); şiddetli aktivasyon grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,001) ve 

şiddetli aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,002) istatiksel açıdan 

anlamlı farkı vardı.Yalnız şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu 

arasında (p=0,054) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Ayrıca netrin-1’in orta 

aktivasyon grubu ile hafif aktivasyon grubu arasında (p=0,045);orta aktivasyon 

grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,004) ve orta aktivasyon grubu ile kontrol 

grubu arasında (p=0,026) istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. Netrin-1’in hafif 

aktivasyon grubu ile remisyon grubu (p>0,9) ve hafif aktivasyon grubu ile kontrol 

grubu arasında (p=0,096) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Netrin-1’in remisyon 

grubu ile kontrol grubu arasında (p>0,9) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. 

 IL-6’nın şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu (p=0,000), hafif 

aktivasyon grubu (p=0,000), remisyon grubu (p=0,000) ve kontrol grubu arasında 

(p=0,000) istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. Ayrıca IL-6’nın orta aktivasyon  grubu 

ile hafif aktivasyon grubu (p>0,9), remisyon grubu (p>0,9) ve kontrol grubu 

arasında (p>0,9) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. IL-6’nın hafif aktivasyon grubu 

ile remisyon grubu (p>0,9) ve kontrol grubu arasında (p>0,9) istatiksel açıdan fark 

yoktu.IL-6’nın remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p>0,9) istatiksel açıdan 

anlamlı fark yoktu. 

TNF-alfa’nın  şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu (p>0,9); 

şiddetli aktivasyon grubu ile hafif aktivasyon grubu (p=0,640); şiddetli aktivasyon 

grubu ile remisyon grubu (p=0,621)  arasında istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. 

Yalnız TNF-alfa’nın şiddetli aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,000) 

istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. TNF-alfa’nın orta aktivasyon grubu ile hafif 

aktivasyon grubu (p>0,9) ve orta aktivasyon ile remisyon grubu arasında (p>0,9) 

istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu.TNF-alfa’nın orta aktivasyon grubu ile kontrol 

grubu arasında (p=0,000) istatiksel açıdan  anlamlı fark vardı. TNF-alfa’nın hafif 

aktivasyon grubu ile remisyon grubu arasında (p>0,9) istatiksel açıdan anlamlı fark 

yoktu.Yalnız hafif aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,000) istatiksel 
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açıdan anlamlı fark vardı. TNF-alfa’nın remisyon grubu ile kontrol grubu arasında 

(p=0,000) istatiksel açıdan anlamlı fark vardı.  

ESR’nin şiddetli aktivasyon grubu ile hafif aktivasyon grubu arasında 

(p=0,000); şiddetli aktivasyon grubu ile remisyon grubu arasında (p=0,000) ve 

şiddetli aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,000) istatiksel açıdan 

anlamlı farkı vardı. Yalnız şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu 

arasında (p>0,9) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. ESR’nin orta aktivasyon grubu 

ile hafif aktivasyon grubu arasında (p=0,020); orta aktivasyon grubu ile remisyon 

grubu arasında (p=0,000) ve orta aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında 

(p=0,000) istatiksel açıdan anlamlı farkı vardı. ESR’nin hafif aktivasyon grubu ile 

remisyon grubu arasında (p=0,002) ve hafif aktivasyon ile kontrol grubu arasında 

(p=0,013)  istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. ESR’nin remisyon grubu ile kontrol 

grubu arasında (p=0,917) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. 

CRP’nin şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu (p=0,003); 

şiddetli aktivasyon grubu ile hafif aktivasyon grubu (p=0,000); şiddetli aktivasyon 

grubu ile remisyon grubu (p=0,000) ve şiddetli aktivasyon grubu ile kontrol grubu 

arasında (p=0,000) istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. CRP’nin orta aktivasyon 

grubu ile hafif aktivasyon grubu (p>0,9); orta aktivasyon grubu ile remisyon grubu 

(p=0,53) ve orta aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,359) istatiksel 

açıdan anlamlı fark yoktu. CRP’nin hafif aktivasyon ile remisyon grubu (p=0,981) 

ve hafif aktivasyon grubu ile kontrol grubu arasında (p>0,9) istatiksel açıdan anlamlı 

fark yoktu. Ayrıca remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p>0,9) istatiksel 

açıdan anlamlı fark yoktu. 
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Tablo 12. ÜK.TW.aktivite indeksine göre tüm grupların biyokimyasal parametreleri 

 

 

 

Remisyon 

(n=31) 

Ort±SS 

Hafif 

aktivasyon 

(n=21) 

Ort±SS 

Orta 

aktivasyon 

(n=6) 

Ort±SS 

 

Şiddetli 

aktivasyon 

(n=9) 

Ort±SS 

 

Kontrol 

(n=50) 

Ort±SS 

 

p 

Netrin-1 75,15±41,15 75,61±48,57 100,35±49,5a,b,d 139,21±48,09 a,b,d 71,00±35,46 0,011  

IL-6 4,28±1,45 5,51±3,49 6,95±6,95 25,61±26,41 a,b,c,d 3,59±1,79 0,001 

TNF-a 18,47±7,17 d 18,67±11,99 d 24,86±9,46 d 25,27±4,64 d 7,36±8,88 0,000 

ESR 13,12±8,83 27,66±14,62 a,c,d 46,83±15,35 a,b,d 50,22±17,10 a,b,d 16,48±13,29 0,000 

CRP 5,06±3,20 6,41±5,64 d 13,44±21,37d 32,36±27,15 a,b,c,d 4,72±4,05 0,000 

HGB 14,23±1,36 13,44±1,63 11,68±1,61a 10,38±,91a,b,d 13,40±2,40 0,000 

WBC 6,03±2,26 7,91±2,29 7,39±1,78 12,97±2,11a,b,c,d 6,90±1,54 0,000 

Nötrofil 3,69±1,76 4,50±1,37 5,12±2,01d  9,59±2,23a,b,c,d 3,94±1,20 0,000 

Lenfosit 2,05±,60 1,97±,75 1,62±,56 2,07±,81 2,19±,58 0,266 

Platelet 251,17±40,94 258,52±55,45 294,71±67,02d 390,8±128,9a,b,c,d 244,10±64,55 0,000 

RBC 4,92±,49 4,74±,45 4,38±,73a,d 4,29±,44a,b,d 4,79±,48 0,007 

TNF-α :Tümör Nekroz Faktör  α   IL-6:İnterlökin 6  HGB: Hemoglobin ESR: Eritosit Sedimentasyon 
Hızı RBC:Red Blood Cell WBC:Whight Blood Cell CRP:C-Reaktif  Protein  . (Netrin-1:(pg/ml), IL-
6: (pg/ml), TNF-alfa: (pg/ml) CRP:mg/L ESR:m/h , RBC:10e6/uL  WBC:K/uL PLT: K/uL Neu: K/uL    
Lenfosit: K/uL HGB:g/Dl 
a Remisyon aktivasyon grubu ile arasında anlamlı fark vardır (p<0,05) 
b Hafif aktivasyon grubu ile arasında anlamlı fark vardır (p<0,05) 
c Orta aktivasyon grubu ile arasında anlamlı fark vardır (p<0,05) 
d Kontrol grubu ile arasında anlamlı fark vardır (p<0,05) 
 
 
Netrin-1: ap şiddetli=0,001 ap orta=0,004; bp şiddetli=0,037 bp orta=0,045; dp şiddetli=0,002 dp 

orta=0,026  

IL-6: ap =0,000, bp =0,000,  cp =0,000, dp =0,000  

TNF-alfa: : dp şiddetli=0,000,  dp orta=0,000, dp hafif=0,000,  dp remisyon=0,000 

CRP: : ap =0,000, bp =0,000,  cp =0,003, dp =0,000 ; dp orta:0,005 dp hafif:0,035 

ESR: ap şiddetli=0,000, ap orta=0,000, ap hafif=0,002; bp şiddetli=0,000, bp orta=0,020; dp 

şiddetli=0,000, dp orta=0,000, dp hafif=0,013; cp hafif=0,020 
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Çalışmaya katılan hasta grubunda yapılan korelasyon Tablo 14 ve Tablo 14 

Devamı’nda gösterilmiştir. Netrin-1 ile ESR, TNF-alfa, HGB, RBC, Lenfosit ve 

Platelet arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05). Netrin-1 ile IL-6, CRP, 

WBC ve Nötrofil arasında pozitif yönde orta kuvvette anlamlı bir korelasyon 

saptandı (p<0,05). IL-6 ile RBC ve Lenfosit arasında anlamlı bir korelasyon 

saptanmadı (p>0,05). IL-6 ile Netrin-1, ESR, WBC, Nötrofil ve platelet arasında 

pozitif yönde orta kuvvette; CRP ile arasında pozitif yönde çok güçlü kuvvette; TNF-

alfa ile pozitif yönde zayıf kuvvette ve HGB arasında negatif yönde orta kuvvette   

anlamlı bir korelasyon saptandı (p<0,05). TNF-alfa ile Netrin-1, ESR, CRP, WBC, 

Nötrofil, Lenfosit ve platelet arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05). 

TNF-alfa ile HGB ve RBC arasında negatif yönde orta kuvvette anlamlı bir 

korelasyon saptandı (p<0,05). ESR ile IL-6 ve CRP arasında pozitif yönde orta 

kuvvette anlamlı birkorelasyon saptandı (p<0,01). CRP ile  Netrin-1 ve ESR arasında 

pozitif yönde orta kuvvette; IL-6 ile pozitif yönde güçlü kuvvette bir korelasyon 

saptandı (p<0,01) 

 

Tablo 13. Hasta grubu “sürekli değişkenlere ait” korelasyon katsayılarının (r) 
incelenmesi 

 CRP ESR TNF-α IL-6 

Netrin-1 0,400** 0,068 0,118 0,281* 

IL-6 0,756** 0,442** 0,175*  

TNF- α 0,192 0,229   

ESR 0,453**    

* p< 0.05, ** p<0.01   
TNF- α :Tümör Nekroz Faktör-α   IL-6:İnterlökin-6  ESR: Eritrosit Sedimentasyon Hızı CRP:C-
Reaktif  Protein   
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Tablo 13 Devamı. Hasta grubu “sürekli değişkenlere ait” korelasyon katsayılarının 
(r) incelenmesi 

 RBC Platelet Lenfosit Nötrofil WBC HGB 

Netrin-1 0,135 0,146 0,078 0,375** 0,386** 0,031 

IL-6 -0,122 0,302* 0,146 0,430** 0,437** -0,363** 

TNF- α -0,269* 0,176 0,057 0,112 0,133 -0,373** 

ESR -0,491** 0,323** 0,093 0,236 0,255* -0,711** 

CRP -0,106 0,427** 0,090 0,487** 0,483** -0,327** 

HGB 0,730** -0,428** -0,014 -0,187 -0,181  

WBC 0,093 0,531** 0,307* 0,953**   

Nötrofil 0,058 0,487** 0,031    

Lenfosit 0,089 0,272*     

Platelet -0,196      

* p< 0.05, **p< 0.01 
TNF-α : Tümör Nekroz Faktör-α   IL-6: İnterlökin-6 HGB: Hemoglobin ESR: Eritrosit 

Sedimentasyon Hızı RBC: Red Blood Cell WBC: Whight Blood Cell CRP: C-Reaktif Protein   

 

 

ÜK TW. Klinik Aktivite İndeksine göre hastalar remisyon, hafif aktivasyon, 

orta aktivasyon ve şiddetli aktivasyon gruplara ayrıldıktan sonra yapılan korelasyon 

incelenmesi Tablo 15’te gösterilmiştir. Netrin-1 düzeyinin hastalık aktivitesi ile 

pozitif yönde orta düzeyde bir korelasyonu mevcuttu (r=0,320 p=0,008). IL-6 ile 

hastalık aktivitesi pozitif yönde güçlü düzeyde bir korelasyonu mevcuttu (r=0,550 

p=0,000). TNF-alfa ile hastalık aktivitesi ile pozitif yönde zayıf düzeyde bir 

korelasyon mevcuttu (r=0,187p=0,034). ESR ile arasında pozitif yönde güçlü 

düzeyde bir korelasyon mevcuttu (r=0,741 p=0,000). CRP ile arasında da pozitif 

yönde orta düzeyde bir korelasyon mevcuttu (r=0,382 p=0,001). 
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Tablo 14. TW. klinik aktivite indeksine göre remisyon, hafif, orta ve şiddetli 
aktivasyon gruplarında biyokimyasal parametrelerin korelasyon katsayılarının (r) 
incelenmesi 
 
                                            r                                             p 

Netrin-1 0,320** 0,008 

IL-6 0,550** 0,000 

TNF- α                    0,187* 0,034 

ESR 0,741** 0,000 

CRP 0,382** 0,001 

HGB -0,612** 0,000 

WBC 0,314** 0,010 

Nötrofil 0,337** 0,005 

Lenfosit                   -0,049 0,693 

Platelet 0,313** 0,010 

RBC -0,420** 0,000 

* p< 0.05, **p< 0.01 

TNF-α : Tümör Nekroz Faktör-α   IL-6: İnterlökin-6 HGB: Hemoglobin ESR: Eritrosit 

Sedimentasyon Hızı RBC: Red Blood Cell WBC: Whight Blood Cell CRP: C-Reaktif Protein   

 

 

Hastaların aldığı tedavi ile Netrin-1, IL-6, TNF-α, CRP ve ESR arasında 

istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). 

 

Tablo 15.Tedavi ile Netrin-1, IL-6, TNF- α, CRP ve ESR karşılaştırılması 

 5-ASA 

(n=47) 

5-ASA+ 

Steroid 

(n=4) 

5-ASA+ 

Steroid+ 

Azatiopurin 

(n=7) 

5-ASA+ 

Azatiopurin 

(n=9) 

X2/ F p 

Netrin-1 93,53±55,80 81,77±26,60 94,98±43,72 85,25±50,63 0,118 0,949 

TNF- α 22,69±11,70 9,77±8,83 23,13±10,12 22,24±10,48 2.052 0,116 

IL-6 6,54±10,81 9,77±8,83 14,23±23,70 5,91±5,31 0,920 0,436 

ESR 22,76±15,95 32,75±21,46 28,14±21,79 35,88±26,68 1,533 0,215 

CRP 10,07±15,60 11,21±6,05 11,74±21,72 6,97±7,64 0,157

  

0,925 

5-ASA:5-Aminosalisilik Asit 
TNF- α :Tümör Nekroz Faktör-α   IL-6:İnterlökin-6  ESR: Eritrosit Sedimentasyon Hızı CRP:C-
Reaktif  Protein   
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Hastalığın tutulum yeri ile Netrin-1, IL-6, TNF- α, CRP ve ESR arasında 

istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=>0,05). 

 

Tablo 16. Hastalığın tutulum yeri ile Netrin-1, IL-6, TNF- α, CRP ve ESR 
karşılaştırılması 

 

Rektit 

(n=10) 

Distal 

Tip(Rektosigmodit) 

(n=29) 

Sol Kolon Tip 

(n=14) 

Pankolit 

(n=14) X2/ F p 

Netrin-1 82,53±31,35 81,55±55,25 110,82±54,62 100,95±51,96 1,266 0,294 

TNF- α 21,84±9,92 18,26±10,78 27,38±13,06 23,54±11,73 2,167 0,101 

IL-6 4,50±4,02 5,26±3,95 10,43±18,91 11,12±17,18 1,247 0,300 

CRP 5,19±5,67 7,62±10,29 10,96±18,01 16,93±21,78 1,663 0,184 

ESR 19,80±14,71 25,20±19,10 20,64±18,85 35,92±18,07 2,174 0,100 

TNF- α :Tümör Nekroz Faktör-α   IL-6:İnterlökin-6  ESR: Eritrosit Sedimentasyon Hızı CRP:C-

Reaktif  Protein   
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5. TARTIŞMA 

Ülseratif kolit intestinal epitelyal bariyer harabiyeti ve intestinal lamina 

propriada aberran lökosit toplanmasıyla mukozal hasarın olduğu inflamatuvar 

bağırsak hastalığıdır (Rosenberger P ve ark 2009). Patogenezi tam bilinmemekle 

beraber çevresel, genetik, enfeksiyöz ve immunoljik etkenler rol oynar. 

İmmünpatogenezinde hem humoral hem de hücresel mekanizmalar devreye girer. 

İmmun hücrelerin aktivasyonu ile ülseratif kolit hastalarında sitokinler ve 

mediyatörler (IL-1 beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2 ve INF-gama) salgılanır. Böylece hem 

sistemik akut faz cevap uyarılır hem de bağırsak mukozasında inflamasyon ve hasar 

gelişir (Scott MG ve ark 1986, Kett K ve ark 1987). İBH’da netrin-1’in rolü tam 

olarak tanımlanmamıştır. Yalnız netrin-1 ile yapılan çalışmalarda gerek inflamatuvar 

bağırsak hastalıklarında gerekse de diğer inflamatuvar olaylarda inflamasyon 

regulasyonunda rol oynadığı gösterilmiştir (Carol M ve ark 2012, Collins CB ve ark 

2011, Paradisi ve ark 2008, Rosenberger P ve ark 2009, Ly NP ve ark 2005, Mirakaj 

V ve ark 2010). 

Birçok inflamatuvar hastalıkta olduğu gibi inflamatuvar bağırsak 

hastalıklarında da sitokinlerin rolü gösterilmiş yalnız netrin-1 ile olan ilişkisi daha 

önce deneysel fare modellerinde lokal olarak araştırılmıştır (Carol M Aherne ve ark 

2012,Paradisi K ve ark 2009). Ancak sistemik olarak İBH’da netrin-1’in hastalığın 

klinik aktivitesi ve inflamatuvar sitokinlerle arasındaki ilişki net değildir. Biz de bu 

çalışmada, ülseratif kolitli hastalarda netrin-1 düzeyinin hastalığın klinik 

aktivitesindeki önemi, bunun diğer proinflamatuvar sitokinler olan IL-6 ve TNF-alfa 

ile arasındaki ilişkisini araştırmayı amaçladık.  

Aherne CM ve arkadaşlarının yaptığı deneysel fare çalışmalarında; DSS-

kolitli fare intestineum mukozası epitel hücreleri ve myenterik nöron birimlerinde 

inflamasyon boyunca netrin-1’in arttığı ve akut inflamatuvar cevabın 

dengelenmesinde anahtar rol oynadığı gösterilmiştir. Andrea Paradisi ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada 30 İBD’li hastanın (15 ÜK, 15 CH) kolonik 

mukozasında inflamasyonun olduğu epitelyal hücrelerde immunhistokimyasal olarak 

güçlü netrin-1 expresyonu gösterilmiş ve inflame mukozadaki netrin-1 düzeyleri 

normal mukozadan daha yüksek bulunmuştur. Rosenberger P ve arkadaşları da 

hipoksik bağırsak mukozal hücrelerin de netrin-1’i indüklediğini göstermişlerdir.  
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Biz de çalışmamızda netrin-1 düzeylerini hasta grubunda kontrol grubuna göre daha 

yüksek saptadık (p=0,011). Ayrıca çalışmaya katılan denekleri kontrol, remisyon ve 

aktif hasta olarak gruplara ayırdığımızda da netrin-1’in aktif hasta grubunda diğer 

gruplara göre daha yüksek olduğunu belirledik ve aralarında istatiksel açıdan anlamlı 

fark saptadık (kontrol p=0,001; remisyon  p=0,009). Yalnız netrin-1 düzeyi remisyon 

grubu ile kontrol grubunda birbirine yakındı ve aralarında istatiksel açıdan anlamlı 

fark yoktu (p>0,99). Ayrıca hasta grubunu Truelove-Witts ve Ülseratif Kolit klinik 

aktivite indeksine göre remisyon, hafif aktivasyon, orta aktivasyon, şiddetli 

aktivasyon grubu olarak sınıflandırdık ve kontrol grubunu da içerecek şekilde 

istatiksel analiz yaptık.  Netrin-1’in şiddetli aktivasyon ve orta aktivasyon grubunda 

diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu saptadık. Yapılan istatiksel çalışmalarda 

ise şiddetli aktivasyon grubu ile hafif aktivasyon grubu (p=0,037), remisyon grubu 

(p=0,001) ve kontrol grubu (p=0,002) arasında istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. 

Yalnız şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu arasında (p=0,054) 

istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Ayrıca netrin-1’in orta aktivasyon grubu ile hafif 

aktivasyon grubu (p=0,045), remisyon grubu arasında (p=0,004) ve kontrol grubu 

arasında (p=0,026) istatiksel açıdan anlamlı farkı vardı. Netrin-1’in hafif aktivasyon 

grubu ile remisyon grubu (p>0,9) ve kontrol grubu arasında (p=0,096) istatiksel 

açıdan anlamlı farkı yoktu. Netrin-1’in remisyon grubu ile kontrol grubu arasında 

(p>0,9) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Çalışmamızda netrin-1 düzeyinin orta ve 

şiddetli aktivasyon grubunda hafif ve remisyon grubuna göre daha yüksek olduğu 

ancak şiddetli aktivasyon grubunda orta aktivasyon grubuna göre netrin-1 düzeyinin 

daha yüksek olmasına rağmen istatiksel açıdan aralarında anlamlı fark olmadığını 

gözlemledik. Ayrıca çalışmamızın hastalığın klinik aktivitesi ile netrin-1 düzeyi 

ilişkisini araştıran ilk çalışma olmasından dolayı hastalığın klinik aktivitesi ile netrin-

1 ile yapılan korelasyonda aralarında pozitif yönde orta kuvvette bir ilişki mevcuttu 

ve hastalık şiddeti arttıkça netrin-1 düzeyi de artıyordu (r=0,320**  p=0,008). Daha 

önce yapılan çalışmalar sadece hastalıkta netrin-1’in arttığını göstermiş olmasına 

rağmen hastalık şiddeti ile netrin-1 düzeyi arasında bir araştırma yapılmamıştı. Biz 

bu çalışmamızda hastalık şiddeti ile netrin-1 arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 

saptadık. Böylelikle bu çalışmayla; istatiksel olarak netrin-1’in şiddetli aktivasyon 

grubu ile hafif aktivasyon ve remisyon hastalarını ayırabileceğini, yalnız şiddetli 
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aktivasyon ile orta aktivasyonu ayıramayacağını ve hafif aktivasyon ile remisyon 

grubunun da netrin-1 düzeyi ile ayrılamayacağını saptadık. 

Funakoshi ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; interlökin-1beta(IL-1beta), 

interlökin-6 (IL-6), TNF-alfa’nın ülseratif kolitteki mukozal lezyonlarda 

ekspresyonunun arttığını ve ülseratif kolitin patogenezinde bu inflamatuvar 

sitokinlerin önemli rol oynadığını göstermişlerdir. Guimbaud ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada; ülseratif kolitte dört proinflamatuvar sitokinin (interlökin-1beta, 

TNF-alfa, interlökin-6 ve interlökin-8) üretiminde artma olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca bu çalışmada İBH’de özellikle de CH’de inflame mukozal biyopsilerde TNF-

α ve mRNA seviyelerinin arttığı gösterilmiştir. Ayrıca CH ve ÜK hastalarının her 

ikisiyle sağlıklı kontrollerle karşılaştırmalı yapılan çalışmalarda intestineal 

biyopsilerde TNF-α ekspresyon artışı gösterilmiş. Ek olarak etkilenen bölgelerde 

mukozal biyopsilerde TNF-α; makroskopik etkilenmemiş bölgelerden alınan 

mukozal biyopsilere göre anlamlı olarak daha yüksek seviyelerde gösterilmiş. 

Funakoshi ve arkadaşları yaptıkları başka bir çalışmada, kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında, Crohn ve Ülseratif Kolitli hastalarda interlökin-1 beta, interlökin-

6, interlökin-8 ve TNF-alfa mRNA’nın artmış ekspresyonu gösterilmiştir. Keza 

başka bir çalışmada; Masuda ve arkadaşları inaktif ülseratif kolitte bile interlökin-8, 

TNF-alfa ve interferon-gama mRNA’nın artmış ekspresyonun olduğunu ve bu üç 

sitokinin ülseratif kolitin tekrarlayan inflamasyon patogenezinde önemli bir rol 

oynadığını tespit etmişlerdir. Meruda Y ve arkadaşlarıda IL-6 ve IL-8 artışının 

ülseratif kolit patogenezinde rol oynadığını göstermişlerdir. Vedat Göralı ve 

arkadaşlarının ÜK’de yaptığı bir çalışmada IL-1beta ve TNF-alfa düzeyi hasta 

grubunda kontrol grubuna göre farklı bulunmamış, yalnız hasta grubunda IL-2Rsp, 

IL-6, IL-8, IL-10 düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek 

saptamışlardır. Çalışmamızda bizde, ÜK hastalarında TNF-alfa ve IL-6 düzeyini 

kontrol grubuna göre daha yüksek bulduk (TNF-alfa p=0,000; IL-6 p=0,036). Ayrıca 

çalışmaya katılan denekleri aktif hasta, remisyon ve kontrol grubu olarak 

ayırdığımızda da, IL-6 düzeyini aktif hasta grubunda kontrol grubu (p=0,003) ve 

remisyon grubuna (p=0,008) göre daha yüksek bulduk. Yalnız IL-6 düzeyi remisyon 

grubunda kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen aralarında istatiksel açıdan 

anlamlı fark yoktu (p=0,10). Hasta grubunu remisyon, hafif aktivasyon, orta 

aktivasyon ve şiddetli aktivasyon grubu olarak da sınıflandırdığımızda; IL-6 
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düzeyinin şiddetli aktivasyon grubunda orta aktivasyon (p<0,001), hafif aktivasyon 

(p<0,001) ve remisyon grubuna (p<0,001) göre daha yüksek bulduk. Ayrıca hastalık 

şiddetiyle IL-6 düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişki vardı (r=0,550 p=0,000) ve 

hastalık şiddeti arttıkça IL-6 düzeyide artıyordu. Yalnız IL-6 düzeyinin hastalık 

şiddetiyle birlikte artmasına rağmen orta aktivasyon, hafif aktivasyon ve remisyon 

grubunun birbirleri arasında istatiksel açıdan anlamlı farkı yoktu (p>0,05). 

Çalışmamızda TNF-alfa’nın da hasta grubunda daha yüksek olduğunu gözlemledik 

(p<0,001). Denekleri remisyon,aktif hasta ve kontrol grubu olarak ayırdığımızda, 

TNF-alfa’nın remisyon ve aktif hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek 

olduğu saptadık (p<0,001), ancak aktif hasta grubunda remisyon grubundaki 

düzeyinden daha yüksek olmasına rağmen aralarında istatiksel açıdan anlamlı fark 

yoktu (p=0,826). Ayrica hastaları klinik aktivitelerine göre remisyon, hafif 

aktivasyon, orta aktivasyon ve şiddetli aktivasyon olarak gruplara ayırdığımızda ise; 

TNF-alfa düzeyinin hastalık şiddetiyle beraber artmasına rağmen (r=0,187 p=0,034) 

gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Yalnız hastalığın 

tüm gruplarında TNF-alfa düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksekti ve aralarında 

istatiksel açıdan anlamlı fark vardı (p<0,001). Böylelikle çalışmamız Funakoshi, 

Masuda, Guimbaud ve arkadaşlarının inflamatuvar bağırsak hastalıklarında TNF-alfa 

ve IL-6 için yaptıkları çalışmalarıyla örtüşüyordu ve ülseratif kolit hastalarında 

proinflamatuvar sitokin olan TNF-alfa ve IL-6 düzeylerini kontrol grubuna göre 

artmış olarak saptadık. Ek olarak çalışmamızda hastalığı klinik aktivitesine göre 

gruplara ayırdığımızda da IL-6 ve TNF-alfa’nın hastalık şiddetiyle pozitif yönde bir 

ilişkisinin olduğunu saptamış olduk.    

İBH’da Netrin-1’in TNF-alfa ve IL-6 ile arasındaki ilişkiyi araştıran 

çalışmalar çok az sayıdadır. Mevcut araştırmalar da daha çok deneysel hayvan 

çalışmalarıdır ve bu çalışmalarda netrin-1, IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri; 

immunhistokimyasal, moleküler, flow sitometrik ve histopatolojik olarak 

incelenmiştir. Yonghong Yang ve arkadaşları yaptıkları Enterokok faecalis ile 

enfekte kolitisli fare çalışmalarında TNF-alfa ile Netrin-1arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Bu çalışmada E. Faecalis’in, IL-6, IL-1, TNF-alfa ve interferon-

gama içeren sitokinlerin artışına yol açtığı, uzun dönem sonuçlarının inflamasyon, 

displazi ve kolorektal kanser olduğu gösterilmiş. Bu çalışmada; Enterekok faecalis 

kolonize farelerde makrofajların TNF-alfa ürettiği ve netrin-1’i indüklediği, ayrıca 
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TNF-alfa’nında netrin-1 üretimini indüklediği gösterilmiş. Carol M Aherne ve 

arkadaşlarının farelerde yaptıkları akut deneysel kolit çalışmasında ise; parsiyel 

netrin-1 eksik DSS-kolitli farelerde inflamasyondan yedi gün sonra proinflamatuvar 

sitokin olan TNF-alfa ve INF-gama düzeyi artmış. Proinflamatuvar sitokin artışı ile 

hastalık şiddetinde (kilo kaybı, klinik aktivite indeksi, histolojik hasar ve kolonik 

kısalma) artış gözlemlenmiş. Eksojen rekombinant netrin-1 tedavisi ile 3-7 gün sonra 

mevcut klinik durum düzelmiş ve TNF-alfa ve INF-gama düzeyleri düşmüştür. 

Punithavathi Ranganathan ve arkadaşlarının DSS-kolitli fare modellerinde kolon-

böbrek çapraz tutulumu ile netrin-1’in IL-6 üzerindeki etkisini araştırdıkları 

çalışmada ise; DSS kolitin akut böbrek hasarı ve inflamasyonu indüklediği, netrin-1 

over expresyonun (kolon ve böbrek epitel hücrelerinde) inflamasyonu ve 

permeabiliteyi azalttığı, netrin-1’in koruyucu etkisinin bir kısmının lökosit 

migrasyonu inhibisyonu, bir kısmının ise IL-6 üretimi ve aktivasyonun supresyonu 

yoluyla olduğunu rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise Netrin-1, IL-6 ve TNF-

alfa düzeyleri ülseratif kolit tanılı hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksekti. 

Ayrıca hasta grubunu TW. klinik aktivite indeksine göre remisyon, hafif aktivasyon, 

orta aktivasyon ve şiddetli aktivasyon grubu olarak ayırdığımızda da hastalık 

şiddetiyle beraber netrin-1, IL-6 ve TNF-alfa düzeyi de artıyordu. Ayrıca hasta 

grubunda yapılan korelasyon çalışmalarında Netrin-1 ile IL-6 arasında pozitif yönde 

bir ilişki mevcut iken (p<0,05 r=0,281), Netrin-1 ile TNF-alfa arsında herhangi bir 

ilişki saptamadık (p<0,05 r=0,118). Ayrıca TNF-alfa ile IL-6 arasında ise zayıf bir 

pozitif ilişki saptadık (p<0,05 r=0,175). Daha önceki yapılan deneysel çalışmalarda 

lokalize netrin-1artışının IL-6 ve TNF-alfa’yı suprese ettiği, başka bir çalışmada ise 

TNF-alfa’nın netrin-1’i indüklediği gösterilmiş. Bizde çalışmamızda Netrin-1 artışı 

ile beraber IL-6 artışını saptarken, Netrin-1 ile TNF-alfa arasında herhangi bir ilişki 

saptayamadık. Daha önceki çalışmalarda netrin-1 ve diğer sitokinler sadece inflame 

olan mukozadan alınan örneklerde İHC ve moleküler düzeyde çalışılmış olup 

sistemik olarak netrin-1 ve sitokin düzeyleri incelenmemiştir. Çalışmamızda ise biz 

netrin-1, IL-6 ve TNF-alfa düzeylerini periferden alınan kan örnekleri ile çalıştık. Bu 

durumun çalışmalar arasındaki farklılığın oluşmasında etkili olmuş olabileceğini 

düşünmekteyiz. Çalışmamızdaki negatif olan başka bir konu ise mevcut 

araştırmalarla ile netrin-1’in antiinflamatuvar bir etki mi yoksa proinflamatuvar bir 

etki mi gösterdiğini saptayamamızdı. Nitekim yapılan deneysel fare çalışmalarında 
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inflame mukoza histopatolojik olarak incelenmiş ve netrin-1 tedavisi ile tekrar 

biyopsi alınarak netrin-1 etkinliği araştırılmıştır ve böylelikle netrin-1’in 

antiinflamatuvar-proinflamatuvar etkinliği inflamasyonu baskıladığı yönünde olduğu 

gösterilmiştir.  

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında CRP ve ESR ile yapılan çalışmalara 

bakıldığında; Ahmet Tezel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, aktif ÜK 

hastalarındaki CRP değerinin (ort: 21,08) remisyondaki ÜK hastalarındaki CRP 

değerinden (ort: 6,12) istatiksel açıdan anlamlı (p<0,05) derecede yüksek 

bulunmuştur. Keza Ahmet E. ve arkadaşlarının ÜK hastalarında aktivasyon 

göstergelerini araştıran çalışmasında da CRP düzeylerinin aktif hastalarda, inaktif ve 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş (p<0,05). Ayrıca bu çalışmada 

ESH, CRP ve IL-1beta’nın hastalığın klinik aktivite izleminde daha yararlı olacağı 

kanısına varılmış. Nitekim Travis SP ve arkadaşlarının yaptığı şiddetli ülseratif 

kolitli hasta çalışmasında da CRP daha yüksek bulunmuş, mevcut CRP yüksekliği 

kolektomi ihtimalini ortaya çıkarmıştır. Jost Langhorst ve arkadaşlarının orta ve 

şiddetli ülseratif kolitte yaptığı prospektif bir çalışmanın post hoc analizinde; CRP’de 

akut alevlenme ile klinik remisyon arasında anlamlı farklılık gözlenmiş. Fagan EA 

ve arkadaşları CRP’nin inflamatuvar bağırsak hastalıklarında up-regüle olduğu, 

yalnız CRP’nin CH (CD) ve ÜK (UC) arasında belirgin bir farkın olmadığını 

belirtmişlerdir.  Solem CA ve arkadaşları; CRP’nin CH ile, klinik hastalık aktivitesi, 

endoskopik inflamasyon ve histolojik inflamasyon ile iyi bir korelasyon olduğu, 

yalnız bunun tersine ÜK’de ise hastalık aktivitesi ile daha az ilişkili bulunmuştur. 

Gert van Assche ve arkadaşlarının İBH’da serum belirteçleri ilgili derlemesinde; 

serum ya da dışkıda ölçülen inflamasyon biyomarkerların, IBH için şüphelenilen 

hastalarda yararlı olabileceği düşünülmüş ve CRP’nin en azından CH için tercih 

edilmesi gerektiği, yalnız aynı şeyin ÜK için düşük olasılık olduğunu belirtmişlerdir. 

Ahmet Erdil ve arkadaşlarının ÜK hastalarında aktivasyon göstergelerini araştıran 

çalışmasında; ESR düzeylerinin aktif hastalarda, inaktif ve kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak yüksek bulunmuş (p<0,05). Beattie ve arkadaşları ise İBH’lı 

çocuklarda yaptıkları çalışmada ise ESR ve CRP’nin sağlıklı kontrol grubuna göre 

daha yüksek olduklarını göstermişlerdir. Tromm A ve arkadaşlarının yaptığı 

prospektif bir çalışmada ESR, serum albümin, α1 proteinaz inhibitor, kolinesteraz, 

CRP ve hematokrit incelenmiş ve bunların endoskopik aktivite ile korelasyonu 
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araştırılmış. ESH ile IBH arasında klinik etkinlik açısından iyi bir korelasyon 

gösterilmiştir. Ayrıca Fagen ve arkadaşlarının İBH’de yaptığı çalışmada da; CRP ve 

ESR’nin hastalık aktivitesi ile iyi korele olduğu ama korelasyonun CRP için daha iyi 

olduğunu göstermişlerdir. Biz de çalışmamızda CRP ve ESR düzeylerini hasta 

grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek saptadık ( CRP p=0,008 ESR p=0,002). 

Ayrıca denekleri remisyon, aktif hasta ve kontrol grubu olarak sınıflandırdığımızda 

da ESR ve CRP düzeyi aktif hasta grubunda hem remisyon hem de kontrol grubuna 

göre daha yüksekti (p<0,01). Hastaları klinik aktivite indeksine göre remisyon, hafif 

aktivasyon, orta aktivasyon ve şiddetli aktivasyon grubu olarak da 

sınıflandırdığımızda da; CRP’nin şiddetli aktivasyon grubunda diğer gruplara göre 

daha yüksek olduğunu ve aralarında istatiksel açıdan anlamlı fark olduğunu saptadık 

(p<0,001). ESR’de ise hem şiddetli akivasyon grubu ile diğer gruplar arasında hem 

de orta aktivasyon ile hafif aktivasyon grubunun diğer gruplar arasında istatiksel 

açıdan anlamlı farkı olduğunu gözlemledik (p<0,01).  Ayrıca hastalık şiddetiyle CRP 

ve ESR arasında yapılan korelasyon çalışmasında ise hastalığın şiddetinin artışıyla 

beraber ESR ve CRP düzeyinin de arttığını saptadık (CRP için r=0,382 p=0,000; 

ESR için r=0,741 p=0,000). Netrin-1 ile CRP’nin pozitif bir ilişkisi olmasına rağmen 

(r=0,400 p<0,01), ESR ile herhangi bir ilişki (r=0,068 p>0,05) saptamadık. 

Joanna Matowicka-Karna’nın yaptığı çalışmalarda artmış lokosit ve trombosit 

sayıları genellikle inflamasyon göstergesi olarak kabul edilmiş. Bizde çalışmamızda 

hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla lökosit, nötrofil ve trombosit sayılarını daha 

yüksek saptadık (p<0,01) ve hasta grubunda hastalığın şiddeti arttıkça lökosit, 

nötrofil ve trombosit sayılarında artış gözlemledik. 

Sonuç olarak çalışmamızda; Netrin-1 düzeyinin hasta grubunda kontrol 

grubuna göre daha yüksek olduğunu ve netrin-1 düzeyinin hastalığın klinik aktivitesi 

ile doğrudan ilişkili olduğunu saptadık. Ancak şiddetli aktivasyon ve orta aktivasyon 

grubu ile hafif aktivasyon ve remisyon grubu arasında anlamlı fark saptamamıza 

rağmen, ne yazık ki netrin-1 orta aktivasyon grubu ile şiddetli aktivasyon grubunu ve 

keza hafif aktivasyon grubu ile remisyon grubunu istatiksel açıdan birbirinden ayırt 

edemiyordu. Ayrıca çalışmamızda hasta grubunda TNF-alfa ve IL-6 düzeyini kontrol 

grubuna göre daha yüksek saptadık. Hatta netrin-1 gibi TNF-alfa ve IL-6 da 

hastalığın klinik aktivitesi ile doğrudan ilişkiliydi. Ancak hastaları klinik 
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aktivitelerine göre remisyon, hafif aktivasyon, orta aktivasyon ve şiddetli aktivasyon 

olarak sınıflandırdığımızda IL-6’nın şiddetli aktivasyon grubu ile diğer gruplar 

arasında anlamlı fark olmasına rağmen TNF-alfa düzeyinin hastalık şiddetiyle 

beraber artmasına rağmen istatiksel olarak aralarında anlamlı fark saptamadık. 

Çalışmamızda TNF-alfa ile IL-6 ile arasında ve Netrin-1 ile IL-6 ile arasında pozitif 

yönde bir ilişki saptamamıza rağmen, Netrin-1 ile TNF-alfa arasında istatiksel açıdan 

anlamlı bir korelasyon saptayamadık.   

Çalışmamız ÜK’de hastalığın klinik aktivitesi ile periferik kandan alınan 

netrin-1’in birbiriyle olan ilşikisini, bunun diğer proinflamatuvarlar olan IL-6 ve 

TNF-alfa ile ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Daha önce yapılan deneysel kolit 

çalışmalarında netrin-1’in inflame mukozada expresse olduğu ve inflamasyon 

bölgesinde anti-inflamatuvar etkinliği, lokosit migrasyonu ve sitokin supresyonu ile 

olduğu gösterilmiştir. Ancak mevcut çalışmamızda netrin-1’in ÜK’de nasıl bir rol 

oynadığını (antiinflamatuvar –proinflamatuvar) saptayamadık. Bu anlamda gelecek 

çalışmalarda netrin-1 ve diğer sitokinlerin -aktivasyon ve remisyonda- hem inflame 

mukozadan hem de periferik kandan alınacak örneklerden çalışılması; netrin-

1düzeyinin endoskopik görünüm ve histopatolojik inceleme sonuçları ile olan 

ilişkisinin araştırılmasıyla daha net sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz.  
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Çalışmamıza 36’ı aktif,31’i remisyonda 67 ÜK hastası ve 50 sağlıklı kontrol 

grubu katılmıştır, toplam 117 bireyde yaptığımız çalışma sonucunda; 

1-Netrin-1’in hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, istatistiksel 

olarak anlamlı bulunduğu ve hastalığın şiddetiyle beraber netrin-1 düzeyinin 

arttığını, ancak şiddetli aktivasyon ile orta aktivasyon grubunu birbirinden ayırt 

edemediğini, 

2-Proinflamatuvar sitokinler olan TNF-alfa ve IL-6’nın hasta grubunda kontrol 

grubuna göre daha yüksek olduğu, istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu ve 

hastalığın şiddetiyle beraber TNF-alfa ve IL-6 düzeyinin arttığını, ancak IL-6’nın 

sadece şiddetli aktivasyon grubunu diğer gruplardan ayırt edebildiğini, TNF-alfa’nın 

ise hafif aktivasyondan şiddetli aktivasyona doğru düzeyi arttıkça gruplar arasında 

istatiksel fark olmadığını,  

3-Nonspesifik inflamasyon markerleri olan CRP ve ESR’nin de hasta grubunda 

kontrol grubuna kıyasla daha yüksek bulunduğu ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunduğunu hatta hastalığın şiddeti arttıkça mevcut düzeylerinin de yükseldiğini, 

4-Ayrıca hasta grubunda; Netrin-1’in IL-6 ile arasında pozitif yönde bir 

korelasyonun olduğunu, ancak TNF-alfa ile aralarında herhangi bir korelasyonun 

olmadığını saptadık.  

Netrin-1’in ÜK hastalarındaki etkinliği ve diğer proinflamatuvar sitokinlerle 

olan ilişkilerinin; daha fazla sayıda hasta grubunda -aktivasyon ve remisyonda- hem 

inflame mukozadan hem de periferik kandan alınacak örneklerden çalışılması; netrin-

1 düzeyinin endoskopik görünüm ve histopatolojik inceleme sonuçları ile olan 

ilişkisinin araştırılmasıyla daha net sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz.  

 

 

 



104 
 

7. KAYNAKLAR 

 Abbas AK, Lithman AH, Pober JS. Immunity to Microbes. I: Cellular and Molecular 
Immunology 4th edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000: 343- 467.  

 Actis GC, Fadda M, David E, Sapino A. Colectomy rate in steroid-refractory colitis initially 
responsive to cyclosporine: a long-term retrospective cohort study. BMC Gastroenterol 
2007;7:13.  

 Aherne CM, Collins CB, Masterson JC, Tizzano M, Boyle TA, Westrich JA, Parnes JA, Furuta 
GT, Rivera-Nieves J, Eltzschig HK. Neuronal guidance molecule netrin-1 attenuates 
inflammatory cell trafficking during acute experimental colitis. Gut 2012;61:695-705.  

 Aherne CM, Collins CB, Masterson JC,  Tizzano M, Boyle TA, Westrich JA, et al. Neuronal 
guidance molecule netrin-1 attenuates inflammatory cell trafficking during acute 
experimental colitis. Gut 2012; 61:695-705; PMID:21813473; http://dx.doi. 
org/10.1136/gutjnl-2011-300012  

 Ahmadi A, Li Q, Muller K, Collins D, Valentine JF, Drane W, et al. Diagnostic value of 
noninvasive combined fluorine-18 labeled fluoro- 2-deoxy-D-glucose positron emission 
tomography and computed tomography enterography in active Crohn’s disease. Inflamm 
Bowel  Dis 2010;16(6):974-81.  

 Ahuja V, Tandon RK. Inflammatory bowel disease in the Asia-Pacific area: a comparison with 
developed countries and regional differences.J Dig Dis. 2010 Jun;11(3):134-47. doi: 
10.1111/j.1751-2980.2010.00429.x. Review. PMID: 20579217  

 Aizawa Y, Sutoh S, Matsuoka M, Negishi M, Torii A, Miyakawa Y, et al. Association of 
interleukin-18 gene single-nucleotide polymorphisms with susceptibility to inflammatory 
bowel disease. Tissue Antigens 2005:65(1): 88-92.  

 Ajaj W, Lauenstein TC, Langhorst J, Kuehle C, Goyen M, Zoepf T, et al. Small bowel hydro-MR 
imaging for optimized ileocecal distension in Crohn’s disease: should an additional rectal 
enema filling be performed? J Magn Reson Imaging 2005;22(1):92-100.  

 Aktan H, Paykoç Z, Ertan A. Ulcerative colitis in Turkey: clinical review of sixty cases.Dis Colon 
Rectum. 1970 Jan-Feb;13(1):62-5. No abstract available.PMID: 5414555  

 Albert MH, Notarangelo LD, Ochs HD. Clinical spectrum, pathophysiology and treatment of the 
Wiskott-Aldrich syndrome. Curr Opin Hematol. 2011 Jan;18(1):42-8. doi: 
10.1097/MOH.0b013e32834114bc. Review. PMID:21076297  

 Aloi M, Cucchiara S. Extradigestive manifestations of IBD in pediatrics. Eur Rev Med Pharmacol 
Sci 2009;13 Suppl 1:23-32.  

 Ananthakrishnan AN, Higuchi LM, Huang ES, Khalili H, Richter JM, Fuchs CS, Chan AT. 
Aspirin, nonsteroidal antiinflammatory drug use, and risk for Crohn disease and ulcerative 
colitis: a cohort study. Ann Intern Med. 2012 Mar 6;156(5):350-9. doi: 10.7326/0003-4819-
156-5-201203060-00007. PMID: 22393130  

 Ananthakrishnan AN, Khalili H, Higuchi LM, Bao Y, Korzenik JR, Giovannucci EL, Richter JM, 
Fuchs CS, Chan AT. Higher predicted vitamin D status is associated with reduced risk of 
Crohn's disease. Gastroenterology. 2012 Mar;142(3):482-9. doi: 
10.1053/j.gastro.2011.11.040. Epub 2011 Dec 9. PMID: 22155183  

 Annese V, Daperno M, Rutter MD, Amiot A, Bossuyt P, East J, Ferrante M, Götz M, Katsanos 
KH, Kießlich R, Ordás I, Repici A, Rosa B, Sebastian S, Kucharzik T, Eliakim R; European 
Crohn's and Colitis Organisation European evidence based consensus for endoscopy in 
inflammatory bowel disease.J Crohns Colitis. 2013 Dec;7(12):982-1018. doi: 
10.1016/j.crohns.2013.09.016. Epub 2013 Nov 1. No abstract available.PMID: 24184171  

 Araki Y, Mukaisyo K, Sugihara H, Fujiyama Y, Hattori T. Increased apoptosis and decreased 
proliferation of colonic epithelium in dextran sulfate sodium-induced colitis in mice.  Oncol 
Rep 2010; 24:869-74; PMID:20811666; http://dx.doi. org/10. 3892/or.2010.869  



105 
 

 Arts J, D'Haens G, Zeegers M, Van Assche G, Hiele M, D'Hoore A, et al. Long-term outcome of 
treatment with intravenous cyclosporin in patients with severe ulcerative colitis. Inflamm 
Bowel Dis 2004;10(2):73-8.  

 Baert F, Noman M, Vermeire S, Van Assche G, D' Haens G, Carbonez A, Rutgeerts P. Influence 
of immunogenicity on the long-term efficacy of infliximab in Crohn's disease. N Engl J Med 
2003;348(7):601-8.  

 Baker KA, Moore SW, Jarjour AA, Kennedy TE: When a diffusible axon guidance cue stops 
diffusing: roles for netrins in adhesion and morphogenesis. Curr Opin Neurobiol 2006, 
16:529-534. 

  Baldassano RN, Bradfield, JP, Monos, DS, Kim CE, Glessner JT, Casalunovo T, et al. 
Association of variants of the interleukin-23 receptor gene with susceptibility to pediatric 
crohn's disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5(8):972-6.  

 Balkwill F. Tumour necrosis factor and cancer. Nat Rev Cancer. 2009; 9:361–371. [PubMed: 
19343034] 

 Barnett MP, McNabb WC, Cookson AL, Zhu S, Davy M, Knoch B, et al. Changes in colon gene 
expression associated with increased colon inflammation in interleukin-10 gene deficient 
mice inoculated with Enterococcus species. BMC Immunol. 2011; 11:39. [PubMed: 
20630110]  

 Barnich N, Carvalho FA, Glasser AL, Darcha C, Jantscheff P, Allez M, Peeters H, Bommelaer G, 
Desreumaux P, Colombel JF, Darfeuille-Michaud A. CEACAM6 acts as a receptor for 
adherent-invasive E. coli, supporting ileal mucosa colonization in Crohn disease.J Clin 
Invest. 2007 Jun;117(6):1566-74. Epub 2007 May 24. PMID:17525800  

 Barreiros AP, Braden B, Schieferstein-Knauer C, Ignee A, Dietrich CF. Characteristics of 
intestinal tuberculosis in ultrasonographic techniques. Scand J Gastroenterol 2008;43(10): 
1224-31.   

 Barrett KE, Dharmsathaphorn K. Pharmacological aspects of therapy in inflammatory bowel 
diseases: antidiarrheal agents. J Clin Gastroenterol 1988;10(1):57-63.  

 Baron JH, Connell AM, Lennad-Jones JE, Jones FA. Sulphasalazine and 
salicylazosulphadimidine in ulcerative colitis. Lancet 1962; 1(7239):1094-6.  

 Basseri B, Enayati P, Marchevsky A, Papadakis KA. Pulmonary manifestations of inflammatory 
bowel disease: case presentations and review. J Crohns Colitis 2010;4(4):390-7. 

  Baumgart DC, Sandborn WJ. Inflammatory bowel disease: clinical aspects and established and 
evolving therapies. Lancet 2007; 369(9573):1641-57.  

 Bennett CL, Christie J, Ramsdell F, Brunkow ME, Ferguson PJ, Whitesell L, Kelly TE, 
Saulsbury FT, Chance PF, Ochs HD. The immune dysregulation, polyendocrinopathy, 
enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) is caused by mutations of FOXP3. Nat Genet. 2001 
Jan;27(1):20-1. PMID:11137993 

 Bernstein CN, Blanchard JF, Rawsthorne P, Yu N. The prevalence of extraintestinal diseases in 
inflammatory bowel disease: a population-based study. Am J Gastroenterol 2001; 
96(4):1116-22.  

 Bento AF, Leite DF, Claudino RF, Hara DB, Leal PC, Calixto JB. The selective nonpeptide 
CXCR2 antagonist SB225002 ameliorates acute experimental colitis in mice.  J Leukoc Biol 
2008; 84:1213- 21; PMID:18653784; http://dx.doi.org/10.1189/ jlb.0408231  

 Bhargava DK, Tandon HD, Chawla TC, Shri- niwas, Tandon BN, Kapur BM. Diagnosis of 
ileocecal and colonic tuberculosis by colonoscopy. Gastrointest Endosc 1985;31(2): 68-70  

 Borthne AS, Abdelnoor M, Rugtveit J, Permi- now G, Reiseter T, Klow NE. Bowel magnetic 
resonance imaging of pediatric patients with oral mannitol MRI compared to endoscopy and 
intestinal ultrasound. Eur Radiol 2006; 16(1):207-14. 



106 
 

 Boudiaf M, Jaff A, Soyer P, Bouhnik Y, Hamzi L, Rymer R. Small-bowel diseases: prospective 
evaluation of multi-detector row helical CT enteroclysis in 107 consecutive patients. 
Radiology 2004;233(2):338-44.  

 Bousvaros A, Antonioli DA, Colletti RB, Dubinsky MC, Glickman JN, Gold BD, et al. 
Differentiating ulcerative colitis from Crohn disease in children and young adults: report of a 
working group of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, 
and Nutrition and the Crohn's and Colitis Foundation of America. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 2007;44(5): 653- 74.  

 Broomé U, Bergquist A. Primary sclerosing cholangitis, inflammatory bowel disease, and colon 
cancer. Semin Liver Dis 2006;26(1):31- 41.  

 Burger D, Travis S. Conventional medical management of inflammatory bowel disease. 
Gastroenterology 2011;140(6):1827-37  

  Cadwell K, Patel KK, Maloney NS, Liu TC, Ng AC, Storer CE, et al. Virus-plus-susceptibility 
gene interaction determines Crohn's disease Atg16L1 phenotypes in intestine. Cell 2010; 
141(7):1135-45. 

 Cadwell K, Patel KK, Komatsu M, Virgin HW 4th, Stappenbeck TS. A common role for 
Atg16L1, Atg5 and Atg7 in small intestinal Paneth cells and Crohn disease. Autophagy. 2009 
Feb;5(2):250-2. Epub 2009 Feb 8. PMID:19139628 

 Campieri M, De Franchis R, Bianchi Porro G, Ranzi T, Brunetti G, Barbara L. Mesalazine (5- 
aminosalicylic acid) suppositories in the treatment of ulcerative proctitis or distal 
proctosigmoiditis. A randomized controlled trial. Scand J Gastroenterol 1990;25(7):663- 8.  

 Carucci LR, Levine MS. Radiographic imaging of inflammatory bowel disease. Gastroenterol 
Clin North Am 2002;31(1):93-117. 

 Cirulli V, Yebra M. Netrins: beyond the brain. Nat Rev Mol Cell Biol 2007; 8:296-306; 
PMID:17356579; http://dx.doi.org/10.1038/nrm2142 

 Chapman NJ, Brown ML, Phillips SF, Tremaine WJ, Schroeder KW, Dewanjee MK, et al. 
Distribution of mesalamine enemas in patients with active distal ulcerative colitis. Mayo Clin 
Proc 1992;67(3):245-8. 

 Chapman RW, Selby WS, Jewell DP. Controlled trial of intravenous metronidazole as an adjunct 
to corticosteroids in severe ulcerative colitis.  Gut 1986;27(10):1210-2.  

 Cain AM, Karpa KD. Clinical utility of probiotics in inflammatory bowel disease. Altern Ther 
Health Med 2011;17(1):72-9.  

 Cohen RD, Woseth DM, Thisted RA, Hanauer SB. A meta-analysis and overview of the literature 
on treatment options for left-sided ulcerative colitis and ulcerative proctitis. Am J 
Gastroenterol 2000;95(5):1263-76. 

 Collins CB, Aherne CM, Kominsky D, McNamee EN, Lebsack MD, Eltzschig H, et al. Retinoic 
acid attenuates ileitis by restoring the balance between T-helper 17 and T regulatory cells 
Gastroenterology 2011; 141:1821-31; PMID:22027263; http://dx.doi.org/10.1053/j. 
gastro.2011.05.049 

  Collins CB, Aherne CM, McNamee EN, Lebsack  MD, Eltzschig H, Jedlicka P, et al. Flt3  ligand 
expands CD103+ dendritic cells and FoxP3+ T regulatory cells, and attenuates Crohn’s-like 
murine ileitis. Gut 2012; 61:1154-62; PMID:22068168; http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-
2011-300820  

 Cosnes J, Gower-Rousseau C, Seksik P, Cortot A.Epidemiology and natural history of 
inflammatory bowel diseases.Gastroenterology. 2011 May;140(6):1785-94. doi: 
10.1053/j.gastro.2011.01.055. PMID: 21530745  

 Coremans G, Rutgeerts P, Geboes K, Van den Oord J, Ponette E, Vantrappen G. The value of 
ileoscopy with biopsy in the diagnosis of intestinal Crohn's disease. Gastrointest Endosc 
1984;30(3):167-72. 



107 
 

 Cuthbert AP, Fisher SA, Mirza MM, King K, Hampe J, Croucher PJ, et al. The contribution of 
NOD2 gene mutations to the risk and site of disease in inflammatory bowel disease. 
Gastroenterology 2002;122(4):867-74 

  D'Arienzo A, Panarese A, D'Armiento FP, Lan- cia C, Quattrone P, Giannattasio F, et al. 5- 
Aminosalicylic acid suppositories in the maintenance of remission in idiopathic proctitis or 
proctosigmoiditis: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Am J Gastroenterol  
1990;85(9):1079-82.  

 D’Haens G, Geboes K, Peeters M, Baert F, Ectors N, Rutgeerts P. Patchy cecal inflammation 
associated with distal ulcerative colitis: a prospective endoscopic study. Am J Gastroenterol 
1997;92(8):1275-9. 

 Del Vescovo R, Sansoni I, Caviglia R, Ribolsi M, Perrone G, Leoncini E, et al. Dynamic contrast 
enhanced magnetic resonance imaging of the terminal ileum: differentiation of activity of 
Crohn’s disease. Abdom Imaging 2008; 33(4):417-24.  

 De Vos M, Hindryckx P, Laukens D. Novel development in extraintestinal manifestations and 
spondylarthropathy. Best Pract Res Clin Gastroenterol   2011;25(Suppl):19-26.  

 Denning TL, Norris BA, Medina-Contreras O, Manicassamy S, Geem D, Madan R, Karp CL, 
Pulendran B. Functional specializations of intestinal dendritic cell and macrophage subsets 
that control Th17 and regulatory T cell responses are dependent on the T cell/APC ratio, 
source of mouse strain, and regional localization. J Immunol. 2011 Jul 15;187(2):733-47. doi: 
10.4049/jimmunol.1002701. Epub 2011 Jun 10. PMID: 21666057 

  Deretic V. Links between autophagy, innate immunity, inflammation and Crohn's disease. Dig 
Dis 2009;27(3):246-51.  

 Desai D, Patil S, Udwadia Z, Maheshwari S, Abraham P, Joshi A. Pulmonary manifestations in 
inflammatory bowel disease: a prospective study. Indian J Gastroenterol 2011;30(5):225-8. 

 Dick AP, Grayson MJ, Carpenter RG, Petrie A.Controlled trial of sulphasalazine in the treatment 
of ulcerative colitis. Gut 1964;5:437- 42. 

 Dickinson RJ, Ashton MG, Axon AT, Smith RC, Yeung CK, Hill GL. Controlled trial of 
intravenous hyperalimentation and total bowel rest as an adjunct to the routine therapy of 
acute colitis. Gastroenterology 1980;79(6): 1199-204.  

 Dickinson RJ, O'Connor HJ, Pinder I, Hamilton I, Johnston D, Axon AT. Double blind controlled 
trial of oral vancomycin as adjunctive treatment in acute exacerbations of idiopathiccolitis.  
Gut 1985;26(12):1380-4. 

 Dinter DJ, Chakraborty A, Brade J, Back W, Neff KW, Singer MV, et al. Endoscopy and 
magnetic resonance imaging in patients with Crohn’s disease: a retrospective single-centre 
comparative study. Scand J Gastroenterol 2008;43(2):207-16.  

 Dogan Y, Soylu A, Eren GA, Poturoglu S, Dolapcioglu C, Sonmez K, et al. Evaluation of QT and 
P wave dispersion and mean platelet volume among inflammatory bowel disease patients. Int 
J Med Sci 2011;8(7):540- 6.  

 Dr. Ioannis E. Koutroubakis, Ioannis G. Vlachonikolis, Elias A. Kouroumalis. Role of 
appendicitis and appendectomy in the pathogenesis of ulcerative colitis: A critical review. 
Version of Record online: 14 DEC 2006 DOI: 10.1097/00054725-200207000-00007  

 Eckle T, Faigle M, Grenz A, Laucher S, Thompson LF, Eltzschig HK. A2B adenosine receptor 
dampens hypoxia-induced vascular leak. Blood 2008; 111:2024-35; PMID:18056839; 
http://dx.doi. org/10.1182/blood-2007-10-117044  

 Edward V. Loftus. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence, 
and environmental influences. 2004 American Gastroenterological Association. 
doi:10.1053/j. gastro.2004.01.063  

 Farmer RG, Easley KA, Rankin GB. Clinical patterns, natural history, and progression of 
ulcerative colitis. A long-term follow-up of 1116 patients.Dig Dis Sci. 1993 Jun;38(6):1137-
46.PMID: 8508710  



108 
 

 Farooq SM, Stillie R, Svensson M, Svanborg C, Strieter RM, Stadnyk AW. Therapeutic effect of 
blocking CXCR2 on neutrophil recruitment and dextran sodium sulfate-induced colitis. J 
Pharmacol Exp Ther 2009; 329:123-9; PMID:19131582; http:// 
dx.doi.org/10.1124/jpet.108.145862 

 Fournier BM, Parkos CA. The role of neutrophils during intestinal inflammation. Mucosal 
Immunol 2012; 5:354-66; PMID:22491176; http://dx.doi. org/10.1038/mi.2012.24  

 Franchimont D, Vermeire S, El Housni H, Pierik M, Van Steen K, Gustot T, et al. Deficient 
hostbacteria interactions in inflammatory bowel disease? The toll-like receptor (TLR)-4 
Asp299glypolymorphism is associated with Crohn's disease and ulcerative colitis. Gut 
2004;53(7):987-92  

 Frick JS, MacManus CF, Scully M, Glover LE, Eltzschig HK, Colgan SP. Contribution of 
adenosine A2B receptors to inflammatory parameters of experimental colitis. J Immunol 
2009; 182:4957-64; PMID:19342675; http://dx.doi.org/10.4049/jimmu- nol.0801324  

 Funakoshi K, Sugimura K, Anezaki K, Bannai H, Ishizuka K, Asakura H. Spectrum of cytokine 
gene expression in intestinal mucosal lesions of Crohn's disease and ulcerative colitis. 
Digestion. 1998;59(1):73-8. PMID: 9468102  

 Furukawa A, Saotome T, Yamasaki M, Maeda K, Nitta N, Takahashi M, et al. Crosssectional 
imaging in Crohn disease. Radiographics 2004;24:689-702.  

 Gahl WA, Huizing M. Hermansky-Pudlak Syndrome. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, 
Wallace SE, Amemiya A, Bean LJH, Bird TD, Fong CT, Mefford HC, Smith RJH, Stephens 
K, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-
2016. 2000 Jul 24 [updated 2014 Dec 11].PMID:20301464  

 Gassler N, Rohr C, Schneider A, Kartenbeck J, Bach A, Obermüller N, Otto HF, Autschbach F. 
Inflammatory bowel disease is associated with changes of enterocytic junctions. Am J 
Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2001 Jul;281(1):G216-28.PMID:11408275  

 Ghishan FK, Kiela PR. Advances in the understanding of mineral and bone metabolism in 
inflammatory bowel diseases. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2011;300(2):191- 
201.  

 Gilaad G Kaplan MD, MPH, Timothy Jackson MD, MPH, Bruce E Sands MD, MSc, Morten 
Frisch MD, PhD, Roland E Andersson MD, PhD and Joshua Korzenik MD. The Risk of 
Developing Crohn's Disease After an Appendectomy: A Meta-Analysis.The American 
Journal of Gastroenterology (2008) 103, 2925–2931; doi:10.1111/j.1572-0241.2008.02118.x  

 Gilroy L, Allen PB. Is there a role for vedolizumab in the treatment of ulcerative colitis and 
Crohn's disease? Clin Exp Gastroenterol. 2014 May 22;7:163-72. doi: 10.2147/CEG.S45261. 
eCollection 2014. Review. PMID: 24899819 

  Gionchetti P, Rizzello F, Venturi A, Brignola C, Ferretti M, Peruzzo S, et al. Comparison of 
meselazine suppositories in proctitis and distal proctosigmoiditis. Aliment Pharmacol Ther 
1997;11(6):1053-7. 

 Gisbert JP, González-Lama Y, Maté J.Sys- tematic review: Infliximab therapy in ulcerative 
colitis. Aliment Pharmacol Ther 2007;25(1): 19-37. 

 G L Radford-Smith, J E Edwards, D M Purdie, N Pandeya, M Watson, N G Martin, A Green, B 
Newman, T H J Florin. Protective role of appendicectomy on onset and severity of ulcerative 
colitis and Crohn’s disease. Gut 2002;51:808-813 doi:10.1136/gut.51.6.808 

 Glas J, Konrad A, Schmechel S, Dambacher J, Seiderer J, Schroff F, et al. The ATG16L1 gene 
variants rs2241879 and rs2241880 (T300A) are strongly associated with susceptibility to 
Crohn's disease in the German population. Am J Gastroenterol 2008;103(3): 682-91. 

 Glickman JN, Bousvaros A, Farraye FA, Zholudev A, Friedman S, Wang HH, et al. Pediatric 
patients with untreated ulcerative colitis may present initially with unusual morphologic 
findings. Am J Surg Pathol 2004;28(2):190-7 



109 
 

 Glover LE, Colgan SP.Hypoxia and metabolic factors that influence inflammatory bowel disease 
pathogenesis. Gastroenterology 2011; 140:1748-55; PMID:21530741; http://dx.doi.org/10. 
1053/j. gastro.2011.01.056  

 Glover LE, Irizarry K, Scully M, Campbell EL, Bowers BE, Aherne CM, et al. IFN-γ attenuates 
hypoxia-inducible factor (HIF)  activity  in  intestinal epithelial cells through transcriptional 
repression of HIF-1β. J Immunol 2011; 186:1790-8; PMID:21199896; 
http://dx.doi.org/10.4049/jimmu- nol.1001442  

 Goral V, Celenk T, Kaplan A, Sit D. Plasma cytokine levels in ulcerative colitis. 
Hepatogastroenterology. 2007 Jun; 54(76):1130-3. PMID: 17629054  

  Gradel KO, Nielsen HL, Schønheyder HC, Ejlertsen T, Kristensen B, Nielsen H. Increased short 
and longterm risk of inflammatory bowel disease after salmonella or campylobacter 
gastroenteritis. Gastroenterology. 2009 Aug;137(2):495-501. doi: 
10.1053/j.gastro.2009.04.001. Epub 2009 Apr 8. PMID: 19361507 

  Grenz A, Dalton JH, Bauerle JD, Badulak A, Ridyard D, Gandjeva A, et al. Partial netrin-1 
deficiency aggravates acute kidney injury. PLoSOne 2011; 6:e14812; PMID:21625583; 
http://dx.doi. org/10.1371/journal.pone.0014812 

 Grenz A, Dalton JH, Bauerle JD, Badulak A, Ridyard D, Gandjeva A, et al. Partial netrin-1 
deficiency aggravates acute kidney injury. PLoS One 2011; 6:e14812; PMID:21625583; 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0014812 

 Guarner F. Prebiotics, probiotics and helminths: the 'natural' solution? Dig Dis 2009;27(3):412-7.  

 Guimbaud R, Bertrand V, Chauvelot-Moachon L, Quartier G, Vidon N, Giroud JP, Couturier D, 
Chaussade S. Network of inflammatory cytokines and correlation with disease activity in 
ulcerative colitis.Am J Gastroenterol. 1998 Dec;93(12):2397-404.PMID: 9860399  

 Hamilton MJ. The valuable role of endoscopy in inflammatory bowel disease. Diagn Ther Endosc 
2012;2012:467979. Epub 2012 Feb 29. 

 Hammer HF. Gut microbiota and inflammatory bowel disease. Dig Dis 2011;29(6):550-3.  

 Hampe J, Franke A, Rosenstiel P, Till A, Teu- ber M, Huse K, et al. A genome-wide association 
scan of nonsynonymous SNPs identifies a susceptibility variant for Crohn disease in 
ATG16L1.  Nat Genet 2007;39(2):207-11. 

 Hanai H. Leucocytapheresis for inflammatory bowel disease in the era of biologic therapy. Eur J 
Gastroenterol Hepatol 2008;20(7):596- 600. 

 Hanauer SB, Sandborn WJ, Dallaire C, Archambault A, Yacyshyn B, Yeh C, et al. Delayed-
release oral mesalamine 4.8 g/day (800 mg tablets) compared to 2.4 g/day (400 mg tablets) 
for the treatment of mildly to moderately active ulcerative colitis: The ASCEND I trial. Can J 
Gastroenterol 2007;21(12):827- 34.  

 Hanauer SB, Sandborn WJ, Kornbluth A, Katz S, Safdi M, Woogen S, et al. Delayed-release oral 
mesalamine at 4.8 g/day (800 mg tablet) for the treatment of moderately active ulcerative 
colitis: the ASCEND II trial. Am J Gastroenterol 2005;100(11):2478-85.  

 Hart AL, Ng SC, Mann E, Al-Hassi HO, Bernardo D, Knight SC. Homing of immune cells: role 
in homeostasis and intestinal inflammation. Inflamm Bowel Dis. 2010 Nov;16(11):1969-77. 
doi: 10.1002/ibd.21304. Review. PMID: 20848507 

 Hart ML, Grenz A,  GorzollaI C,  Schittenhelm J, Dalton JH, Eltzschig HK. Hypoxia-inducible 
factor-1α-dependent protection from intestinal ischemia/reperfusion injury involves ecto-5'-
nucleotidase (CD73)and the A2B adenosin rereceptor. J Immunol 2011; 186:4367-74; 
PMID:21357264; http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.09036 

 Haskell H, Andrews CW, Ready SI, Dendrinos K, Farraye FA, Stucchi AF, et al. Pathologic 
features and clinical significance of ”backwash” ileitis in ulcerative colitis. Am J Surg Pathol 
2005;29(11):1472-81.  

 Hermanowicz A, Gibson PR, Jewell DP. The role of phagocytes in inflammatory bowel disease. 
Clin Sci (Lond)  1985;  69:241-9;  PMID:3905214  



110 
 

 Ho GT, Mowat C, Goddard CJ, Fennell JM, Shah NB, Prescott RJ, et al. Predicting the outcome 
of severe ulcerative colitis: development of a novel risk score to aid early selection of 
patients for second-line medical therapy or surgery. Aliment Pharmacol Ther 2004;19(10): 
1079-87. 

 Hou JK, Abraham B, El-Serag H. Dietary intake and risk of developing inflammatory bowel 
disease: a systematic review of the literature. Am J Gastroenterol. 2011 Apr;106(4):563-73. 
doi: 10.1038/ajg.2011.44. 

 Hueting WE, Buskens E, van der Tweel I, Gooszen HG, van Laarhoven CJ. Results and 
complications after ileal pouch anal anastomosis: a metaanalysis of 43 observational studies 
comprising 9,317 patients. Dig Surg 2005;22(1-2):69-79. 

 Ishii N,Wadsworth WG, Stern BD, Culotti JG, Hedgecock EM:UNC-6,a laminin –related 
protein,guides cell and Pioneer axon migrations in C.elegans.Neuron 1992,9:873-881 

  Ito H, Takazoe M, Fukuda Y, Hibi T, Kusugami K, Andoh A, Matsumoto T, Yamamura T, 
Azuma J, Nishimoto N, Yoshizaki K, Shimoyama T, Kishimoto T. A pilot randomized trial 
of a human anti-interleukin-6 receptor monoclonal antibody in active Crohn's disease. 
Gastroenterology. 2004 Apr;126(4):989-96; PMID: 15057738  

 Itoh J,Strong SA. Decreased Bax expression by mucosal T cells favours resistance to apoptosis in 
Crohn’s disease. Gut 2001; 49: 35- 4. 

 Itzkowitz SH, Present DH, Crohn's and Colitis Foundation of America Colon Cancer in IBD 
Study Group. Consensus conference: colorectal cancer screening and surveillance in 
inflammatory bowel disease. Inflam Bow Dis 2005;11(3):314-21. 

 Jacene HA, Ginsburg P, Kwon J, Nguyen GC, Montgomery EA, Bayless TM, et al. Prediction of 
the need for surgical intervention in obstructive Crohn’s disease by 18F-FDG PET/CT. J 
Nucl Med 2009;50(11):1751-9.  

 Jay M, Digenis GA, Foster TS, Antonow DR. Retrograde spreading of hydrocortisone enema in 
inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 1986;31(2):139-44. 

 Jeon MK, Klaus C, Kaemmerer E, Gassler N. Intestinal barrier: Molecular pathways and 
modifiers. World J Gastrointest Pathophysiol. 2013 Nov 15;4(4):94-9. doi: 
10.4291/wjgp.v4.i4.94. Review.PMID:24244877  

 Jiang Y, Liu MT, Gershon MD. Netrins and DCC in the guidance of migrating neural crest 
derived cells in the developing bowel and pancreas. Dev Biol 2003; 258:364-84; 
PMID:12798294; http://dx.doi. org/10.1016/S0012-1606(03)00136-2 

 Jostins L, Ripke S, Weersma RK, et all. Host-microbe interactions have shaped the genetic 
architecture of inflammatory bowel disease. Nature. 2012 Nov 1;491(7422):119-24. doi: 
10.1038/nature11582. PMID:23128233  

 Kamada N, Seo SU, Chen GY, Núñez G. Role of the gut microbiota in immunity and 
inflammatory disease. Nat Rev Immunol. 2013 May;13(5):321-35. doi: 10.1038/nri3430. 
Review. PMID: 23618829 

 Karhausen J, FurutaGT, Tomaszewski JE, Johnson RS, ColganSP, Haase VH. Epithelial hypoxia- 
inducible factor-1 is protective in murine experimental colitis. J ClinInvest2004; 114:1098-
106; PMID:15489957 

 Kaser A, Lee AH, Franke A, Glickman JN, Zeissig S, Tilg H, et al. XBP1 links ER stress to 
intestinal inflammation and confers genetic risk for human inflammatory bowel disease. Cell 
2008;134(5):743-56.  

 Kaser A, Pasaniuc B. IBD genetics: focus on (dys) regulation in immune cells and the epithelium. 
Gastroenterology. 2014 Apr;146(4):896-9. doi: 10.1053/j.gastro.2014.02.023. Epub 2014 Feb 
22. No abstract available. PMID:24566108  

 Kaser A, Blumberg RS. Paneth cells and inflammation dance together in Crohn's disease. Cell 
Res. 2008 Dec;18(12):1160-2. doi: 10.1038/cr.2008.312. No abstract available. PMID: 
19043437  



111 
 

 Kaser A, Zeissig S, Blumberg RS. Inflammatory bowel disease.Annu Rev Immunol. 
2010;28:573-621. doi: 10.1146/annurev-immunol-030409-101225. Review.PMID: 20192811 

 Kennedy TE, Serafini T, de la Torre JR, Tessier-Lavigne M: Netrins are diffusible chemotropic 
factors for commissural axons in the embryonic spinal cord. Cell 1994, 78:425-435.  

 Kim SC, Tonkonogy SL, Albright CA, Tsang J, Balish EJ, Braun J, et al. Variable phenotypes of 
enterocolitis in IL-10 deficient mice monoassociated with two different commensal bacteria. 
Gastroenterology. 2005; 128:891–906. [PubMed: 15825073]  

 Klement E, Reif S. Breastfeeding and risk of inflammatory bowel disease. Am J Clin Nutr. 2005 
Aug;82(2):486. No abstract available. PMID: 16088000  

 Koeppen M, Harter PN, Bonney S, Bonney M,  Reithel S,  Zachskorn C,  et al.  Adora2b 
signaling on bone marrow derived cells dampens myocardial ischemia-reperfusion injury. 
Anesthesiology 2012; 116:1245-57; PMID:22531331; http://dx.doi. 
org/10.1097/ALN.0b013e318255793c  

 Koh DM, Miao Y, Chinn RJ, Amin Z, Zeegen R, Westaby D, et al. MR imaging evaluation of the 
activity of Crohn’s disease. AJR Am J Roentgenol  2001;177(6):1325-32.  

 Kolodkin AL, Tessier-Lavigne M. Mechanisms and molecules of neuronal wiring: a primer. Cold 
Spring Harb Perspect Biol 2011; 3:3; PMID:21123392,http://dx.doi.org/10. 
1101/cshperspect.a001727 

  Kornbluth A, Sachar DB, Practice Parameters Committee of the American College of 
Gastroenterology. Ulcerative colitis practice guidelines in adults: American College Of 
Gastroenterology, Practice Parameters Committee. Am J Gastroenterol 2010;105(3):501- 23.  

 Kornbluth AA, Salomon P, Sacks HS, Mitty R, Janowitz HD. Meta-analysis of the effectiveness 
of current drug therapy of ulcerative colitis. J Clin Gastroenterol 1993;16(3):215-8. 

 Kornbluth A, Present DH, Lichtiger S, Hanauer S. Cyclosporin for severe ulcerative colitis: a 
user's guide. Am J Gastroenterol 1997;92(9): 1424-8. 

 Kühl AA, Kakirman H, Janotta M, Dreher S, Cremer P, Pawlowski NN, et al. Aggravation of dif- 
ferent types of experimental colitis by depletion or adhesion blockade of neutrophils. 
Gastroenterology 2007; 133:1882-92; PMID:18054560; http://dx.doi. 
org/10.1053/j.gastro.2007.08.073  

 Lalitha P, Reddy MCh, Reddy KJ, Kumari MV. Computed tomography enteroclysis: a review. 
Jpn J Radiol 2011;29(10):673-81. 

 Lampinen M, Sangfelt P, Taha Y, Carlson M. Accumulation, activation, and survival of 
neutrophils in ulcerative colitis: regulation by locally produced factors in the colon and 
impact of steroid treatment. Int J Colorectal Dis 2008; 23:939-46; PMID:18594843 ; 
http://dx.doi.org/10.1007/ s00384-008-0509-x 

  Langholz E, Munkholm P, Davidsen M, Nielsen OH, Binder V. Changes in extent of ulcerative 
colitis: a study on the course and prognostic factors. Scand J Gastroenterol. 1996 
Mar;31(3):260-6. PMID: 8833356  

 Langner C, Magro F, Driessen A,et al; European Society of Pathology; European Crohn's and 
Colitis Foundation. The histopathological approach to inflammatory bowel disease: a 
practice guide. Virchows Arch. 2014 May;464(5):511-27. doi: 10.1007/s00428-014-1543-4. 
Epub 2014 Feb 1. PMID: 24487791 

 Lawson MM, Thomas AG, Akobeng AK. Tumour necrosis factor alpha blocking agents for 
induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3): 
CD005112.  

 Leighton JA, Shen B, Baron TH, Adler DG, Davila R, Egan JV, et al; Standards of Practice 
Committee, American Society for Gastrointestinal Endoscopy. ASGE guideline: endoscopy 
in the diagnosis and treatment of inflammatory bowel disease. Gastrointestinal Endoscopy 
2006;63(4):558-65.  



112 
 

 Lemberg DA, Clarkson CM, Bohane TD, Day AS. Role of esophagogastroduodenoscopy in the 
initial assessment of children with inflammatory bowel disease. J Gastroenterol Hepatol  
2005;20(11):1696-700. 

 Lichtenstein GR, Abreu MT, Cohen R, Tremaine W; American Gastroenterological Association. 
American Gastroenterological Association Institute technical review on corticosteroids, 
immunomodulators, and infliximab in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 
2006;130(3):940-87. 

 Lindgren S, Löfberg R, Bergholm L, Hellblom M, Carling L, Ung KA, et al. Effect of budesonide 
enema on remission and relapse rate in distal ulcerative colitis and proctitis. Scand J 
Gastroenterol 2002;37(6):705-10.  

 Linden SK, Sutton P, Karlsson NG, Korolik V, McGuckin MA. Mucins in the mucosal barrier to 
infection. Mucosal Immunol. 2008 May;1(3):183-97. doi: 10.1038/mi.2008.5. Epub 2008 
Mar 5. Review. PMID:19079178 

 Livesey FJ, Hunt SP: Netrin and netrin receptor expression in the embryonic mammalian nervous 
system suggests roles in retinal, striatal, nigral, and cerebellar development. Mol Cell 
Neurosci 1997, 8:417-429.  

 Löfberg R, Danielsson A, Suhr O, Nilsson A, Schiöler R, Nyberg A, et al. Oral budesonide versus 
prednisolone in patients with active extensive and left-sided ulcerative colitis. 
Gastroenterology  1996;110(6):1713-8.  

 Ly NP, Komatsuzaki K, Fraser IP, Tseng AA, Prodhan P, Moore KJ, et al. Netrin-1 inhibits 
leukocyte migration invitro and invivo. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102:14729-34; 
PMID:16203981; http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0506233102  

 Maccioni F, Viscido A, Broglia L, Marrollo M, Masciangelo R, Caprilli R, et al. Evaluation of 
Crohn disease activity with magnetic resonance imaging. Abdom Imaging 2000;25(3): 219-
28.  

 Mack DR, Langton C, Markowitz J, LeLeiko N, Griffiths A, Bousvaros A, et al; Pediatric 
Inflammatory Bowel Disease Collaborative Research Group. Laboratory values for children 
with newly diagnosed inflammatory bowel disease.  Pediatrics 2007;119(6):1113-9. 

 Maconi G, Sampietro GM, Parente F, Pompili G, Russo A, Cristaldi M, et al. Contrast radiology, 
computed tomography and ultrasonography in detecting internal fistulas and intraabdominal 
abscesses in Crohn’s disease: a prospective comparative study. Am J Gastro- enterol  
2003;98(7):1545-55. 

  Madsen KB, Schiøttz-Christensen B, Jurik AG. Prognostic significance of magnetic resonance 
imaging changes of the sacroiliac joints in spondyloarthritis-a followup study. J Rheumatol  
2010;37(8):1718-27. 

 Magro F, Langner C, Driessen A, et al; European Society of Pathology (ESP); European Crohn's 
and Colitis Organisation (ECCO). European consensus on the histopathology of 
inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2013 Nov;7(10):827-51. doi: 
10.1016/j.crohns.2013.06.001. Epub 2013 Jul 17. PMID: 23870728  

 Makharia GK, Srivastava S, Das P, Goswami P, Singh U, Tripathi M, et al. Clinical, endoscopic, 
and histological differentiations between Crohn's disease and intestinal tuberculosis. Am J 
Gastroenterol 2010;105(3): 642-51.  

 Malvern, Pa. REMICADE[R] (infliximab) for IV injection. Prescribing information.Centocor 
Inc.; 2007. 

 Mantzaris GJ, Petraki K, Archavlis E, Amberi- adis P, Kourtessas D, Christidou A, et al. A 
prospective randomized controlled trial of intravenous ciprofloxacin as an adjunct to 
corticosteroids in acute, severe ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol 2001;36(9):971-4.  

 Mantzaris GJ, Hatzis A, Kontogiannis P, Triadaphyllou G. Intravenous tobramycin and 
metronidazole as an adjunct to corticosteroids in acute, severe ulcerative colitis. Am J 
Gastroenterol 1994;89(1):43-6. 



113 
 

 Marshall JK, Thabane M, Steinhart AH, New- man JR, Anand A, Irvine EJ. Rectal 5-
aminosalicyclic acid for iduction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst 
Rev 2010;(1):CD004115. 

 Marteau P, Probert CS, Lindgren S, Gassul M, Tan TG, Dignass A, et al. Combined oral and 
enema treatment with Pentasa (mesalazine) is superior to oral therapy alone in patients with 
extensive mild/moderate active ulcerative colitis: a randomised, double blind, placebo 
controlled study. Gut  2005;54(7):960-5.  

 Mathias JR,  Perrin BJ,  Liu TX,  Kanki  J,  Look AT, Huttenlocher A.  Resolution  of  
inflammation  by retrograde chemotaxis of neutrophils in transgenic zebrafish. J Leukoc Biol 
2006; 80:1281-8; PMID:16963624; http://dx.doi.org/10.1189/ jlb.0506346 

 Mazelin L, Bernet A, Bonod-Bidaud C, Pays L, Arnaud S, Gespach C, et al. Netrin-1 controls 
colorectal tumorigenesis by regulating apoptosis. Nature. 2004; 431:80–84. [PubMed: 
15343335]  

 Mehlen P, Delloye-Bourgeois C, Chédotal A. Novel roles for slits and netrins: axon guidance 
cues as anticancer targets? Nat Rev Cancer. 2011:188–197. [PubMed: 21326323]  

 Mehlen P, Furne C: Netrin-1: when a neuronal guidance cue turns out to be a regulator of 
tumorigenesis. Cell Mol Life Sci 2005, 62:2599-2616. 

 Melgar S, Yeung MM, Bas A, Forsberg G, Suhr O, Oberg A, Hammarstrom S, Danielsson A, 
Hammarstrom ML. Over-expression of interleukin 10 in mucosal T cells of patients with 
active ulcerative colitis.Clin Exp Immunol. 2003 Oct;134(1):127-37.PMID: 12974765 

 Meters S, Janowitz HD. The "natural history" of ulcerative colitis: an analysis of the placebo 
response. J Clin Gastroenterol 1989;11(1):33- 7. 

 Miner P, Daly R, Nester T, and the Rowasa study group. The effect of varying dose intervals of 
mesalamine enemas for the prevention of relapse in distal ulcerative colitis. Gastroenterology 
1994; 106:A736. 

 Mirakaj V, Gatidou D, Pötzsch C, König K, Rosenberger P. Netrin-1 signaling dampens 
inflammatory peritonitis. J Immunol 2011; 186:549-55; PMID:21098235; 
http://dx.doi.org/10.4049/jimmu- nol.1002671  

 Mirakaj V, Thix CA, Laucher S, Mielke C, Morote- Garcia JC,  Schmit MA,  et al.  Netrin-1 
dampens pulmonary inflammation during acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med 
2010;  181:815- 24; PMID:20075388; http://dx.doi.org/10.1164/ rccm.200905-0717OC 

 Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, Ghali WA, Ferris M, Chernoff G, Benchimol EI, Panaccione 
R, Ghosh S, Barkema HW, Kaplan GG. Increasing incidence and prevalence of the 
inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review.Gastroenterology. 2012 
Jan;142(1):46-54.e42; quiz e30. doi: 10.1053/j.gastro.2011.10.001. Epub 2011 Oct 14. 
Review. PMID: 22001864  

 Moore SW, Tessier-Lavigne M, Kennedy TE. Netrins and their receptors. Adv Exp Med Biol 
2007; 621:17-31; PMID:18269208; http://dx.doi. org/10.1007/978-0-387-76715-4_2  

 Morote-Garcia JC, Rosenberger P, Nivillac NM, Coe IR, Eltzschig HK. Hypoxia-inducible 
factor-dependent repression of equilibrative nucleoside transporter 2 attenuates mucosal 
inflammation during intestinal hypoxia. Gastroenterology 2009; 136:607- 18; 
PMID:19105964; http://dx.doi.org/10.1053/j. gastro.2008.10.037  

 Moskovitz DN, Van Assche G, Maenhout B, Arts J, Ferrante M, Vermeire S, et al. Incidence of 
colectomy during longterm follow up after cyclosporine-induced remissionos severe 
ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4(6):760-5.  

 Mukhopadhya I, Hansen R, El-Omar EM, Hold GL. IBD-what role do Proteobacteria play? Nat 
Rev Gastroenterol Hepatol. 2012 Feb 21;9(4):219-30. doi: 10.1038/nrgastro.2012.14. 
Review. PMID:22349170 

 Murata Y, Ishiguro Y, Itoh J, Munakata A, Yoshida Y. The role of proinflammatory and 
immunoregulatory cytokines in the pathogenesis of ulcerative colitis. J Gastroenterol. 1995 
Nov;30 Suppl 8:56-60. PMID: 8563892  



114 
 

 Nakashiba T, Ikeda T, Nishimura S, Tashiro K, Honjo T, Culotti JG, Itohara S: Netrin-G1: a 
novel glycosyl phosphatidylinositollinked mammalian netrin that is functionally divergent 
from classical netrins. J Neurosci 2000, 20:6540-6550 

 Nakashiba T, Nishimura S, Ikeda T, Itohara S: Complementary expression and neurite outgrowth 
activity of netrin-G subfamily members. Mech Dev 2002, 111:47-60.  

 Nasseri Y, Melmed G, Wang HL, Targan S, Fleshner P. Rigorous histopathological assessment of 
the colectomy specimen in patients with inflammatory bowel disease unclassified does not 
predict outcome after ileal pouchanal anastomosis. Am J Gastroenterol 2010;105(1):155-61. 

 Navaneethan U, Shen B. Hepatopancreatobiliary manifestations and complications associated 
with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2010;16(9):1598-619.  

 Neurath MF, Vehling D, Schunk K, Holtmann M, Brockmann H, Helisch A, et al. Noninvasive 
assessment of Crohn’s disease activity: a comparison of 18F-fluorodeoxyglucose positron 
emission tomography, hydromagnetic resonance imaging, and granulocyte scintigraphy with 
labeled antibodies. Am J Gastroenterol 2002; 97:1978-85.  

 Odze R, Antonioli D, Peppercorn M, Goldman H. Effect of topical 5-aminosalicylic acid (5-ASA) 
therapy on rectal mucosal biopsy morphology in chronic ulcerative colitis. Am J Surg Pathol. 
1993 Sep;17(9):869-75. PMID: 8352372  

 Oikonomou K, Kapsoritakis A, Eleftheriadis T, Stefanidis I, Potamianos S. Renal manifestations 
and complications of inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2011;17(4):1034- 45.  

 Okada Y, Yamazaki K, Umeno J, Takahashi A, Kumasaka N, Ashikawa K, et al. HLA- 
Cw*1202-B*5201-DRB1*1502 haplotype increases risk for ulcerative colitis but reduces 
risk for Crohn's disease. Gastroenterology 2011;141(3):864-71. 

 Okazaki T, Wang MH, Rawsthorne P, Sargent M, Datta LW, Shugart YY, et al. Contributions of 
IBD5, IL23R, ATG16L1, and NOD2 to Crohn's disease risk in a population-based case-
control study: evidence of gene-gene interactions. Inflamm Bowel Dis 2008;14(11): 1528-41. 

 Oliver J, Rueda B, López-Nevot MA, Gómez-García M, Martín J. Replication of an association 
between IL23R gene polymorphism with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2007 Aug;5(8):977-81, 981.e1-2.PMID: 17678845  

 Ordas I, Rimola J, Rodriguez S, Gallego M, Ricart E, Panes J. Imaging of the colon in 
inflammatory bowel disease: ready for prime time? Curr Drug Targets. 2012 Sep 
1;13(10):1252-60. Review. PMID: 22664082  

 Orholm M, Munkholm P, Langholz E, Nielsen OH, Sørensen TI, Binder V. Familial occurrence 
of inflammatory bowel disease. N Engl J Med 1991;324(2):84-8.  

 Papadakis KA. Chemokines in inflammatory bowel disease.  Curr Allergy Asthma Rep 2004;  
4:83- 9; PMID:14680627; http://dx.doi.org/10.1007/ s11882-004-0048-7  

 Papadakis KA, Prehn J, Zhu D, Landers C, Gaiennie J, Fleshner PR, et al. Expression and 
regulation of the chemokine receptor CXCR3 on lymphocytes from normal and 
inflammatory bowel disease mucosa. Inflamm Bowel Dis 2004; 10:778-88; PMID:15626897; 
http://dx.doi. org/10.1097/00054725-200411000-00013 

  Paradisi A, Maisse C, Bernet A, Coissieux MM, Maccarrone M, Scoazec JY, et al. NF-κB 
regulates netrin-1 expression and affects the conditional tumor suppressive activity of the 
netrin-1 receptors. Gastroenterology. 2008; 135:1248–1257. [PubMed: 18692059] 

 Paradisi A, Maisse C, Coissieux MM, Gadot N, Lepinasse F, Delloye-Bourgeois C, et al. Netrin-1 
up-regulation in inflammatory bowel diseases is required for colorectal cancer progression. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2009; 106:17146–17151. [PubMed: 19721007]. 

 Paredes JM, Ripollés T, Cortés X, Martínez MJ, Barrachina M, Gómez F, et al. Abdominal 
sonographic changes after antibody to tumor necrosis factor (anti-TNF) α therapy in Crohn’s 
disease. Dig Dis Sci 2010;55(2):404-10. 

 Paredes JM, Ripollés T, Cortés X, Reyes MD, López A, Martínez MJ, et al. Non-invasive 
diagnosis and grading of postsurgical endoscopic recurrence in Crohn’s disease: usefulness 



115 
 

of abdominal ultrasonography and (99m)Tc- hexamethylpropylene amineoxime-labelled 
leucocyte scintigraphy. J Crohns Colitis 2010; 4(5):537-45. 

 Parkes M. The genetics universe of Crohn's disease and ulcerative colitis. Dig Dis. 2012;30 Suppl 
1:78-81. doi: 10.1159/000341130. Epub 2012 Oct 11. Review. PMID: 23075873  

 Parkes M, Barrett JC, Prescott NJ, Tremelling M, Anderson CA, Fisher SA, et al; Wellcome Trust 
Case Control Consortium, Cardon L, Mathew CG. Sequence variants in the autophagy gene 
IRGM and multiple other replicating loci contribute to Crohn's disease susceptibility. Nat 
Genet 2007;39(7):830-2. 

 Peterson DA, Cardona RA. Specificity of the adaptive immune response to the gut microbiota. 
Adv Immunol. 2010;107:71-107. doi: 10.1016/B978-0-12-381300-8.00003-4. Review. 
PMID:21034971 

  Pikarsky E, Porat RM, Stein I, Abramovitch R, Amit S, Kasem S, et al. NF-κ functions as a 
tumour promoter in inflammation-associated cancer. Nature. 2004; 431:461–466. [PubMed: 
15329734]  

 Pimentel M, Chang M, Chow EJ, Tabibzadeh S, Kirit-Kiriak V, Targan SR, Lin HC. 
Identification of a prodromal period in Crohn's disease but not ulcerative colitis. Am J 
Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3458-62.PMID: 11151877  

 Plevy S. The immunology of inflammatory bowel disease. Gastroenterol. Clin. North Am. 2002; 
31(1): 77- 92 

 Podolsky DK. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med. 2002 Aug 8;347(6):417-29.PMID: 
12167685 

 Prescott NJ, Fisher SA, Franke A, Hampe J, Onnie CM, Soars D, et al. A nonsynonymous SNP in 
ATG16L1 predisposes to ileal Crohn's disease and is independent of CARD15 and IBD5. 
Gastroenterology 2007;132(5):1665-71.  

 Price WH, Clayton JF, Collyer S, De Mey R, Wilson J. Prenatal diagnosis of Turner's syndrome: 
what to tell parents. Br Med J (Clin Res Ed). 1986 Nov 1;293(6555):1174. No abstract 
available. PMID:3094827  

 Punithavathi Ranganathan, Calpurnia Jayakumar, Manicassamy Santhakumar, Ganesan Ramesh. 
Netrin-1 regulates colon-kidney cross talk through suppression of IL-6 function in a mouse 
model of DSS-colitis. American Journal of Physiology - Renal Physiology Published 1 May 
2013 Vol. 304 no. 9, F1187-F1197 DOI: 10.1152/ajprenal.00702.2012 

 Rao SS, Read NW, Brown C, Bruce C, Holdsworth CD. Studies on the mechanism of bowel 
disturbance in ulcerative colitis. Gastroenterology 1987;93(5):934-40.  

 Rao SS, Holdsworth CD, Read NW. Symptoms and stool patterns in patients with ulcerative 
colitis. Gut. 1988 Mar;29(3):342-5.PMID: 3356365  

 Ratcliffe EM, Setru SU, Chen JJ, Li ZS, D’Autréaux F, Gershon MD. Netrin/DCC-mediated 
attraction of vagal sensory axons to the fetal mouse gut. J Comp Neurol 2006; 498:567-80; 
PMID:16917820; http:// dx.doi.org/10.1002/cne.21027 

 Ratcliffe EM,  Fan L,  Mohammed TJ,  Anderson M, Chalazonitis A, Gershon MD. Enteric 
neurons synthesize netrins and are essential for the development of the vagal sensory 
innervation of the fetal gut. Dev Neurobiol 2011; 71:362-73; PMID:21485011; 
http://dx.doi.org/10.1002/dneu.20869 

 Regueiro M, Loftus EV Jr, Steinhart AH, Cohen RD; Inflammatory Bowel Disease Center. 
Clinical guidelines for the medical management of left-sided ulcerative colitis and ulcerative 
proctitis: summary statement. In- flamm Bowel Dis 2006;12(10):972-8.  

 Riley SA, Mani V, Goodman MJ, Herd ME, Dutt S, Turnberg LA. Comparison of delayed release 
5 aminosalicylic acid (mesalazine) and sulphasalazine in the treatment of mild to moderate 
ulcerative colitis relapse. Gut 1988;29(5):669-74  

 Rodríguez-Bores L, Barahona-Garrido J, Ya- mamoto-Furusho JK. Basic and clinical aspects of 
osteoporosis in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2007;13(46): 6156-65. 



116 
 

 Rodríguez-Reyna TS, Martínez-Reyes C, Yamamoto-Furusho JK. Rheumatic manifestations of 
inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2009;15(44):5517-24. 

 Rogler G. Prebiotics and probiotics in ulcerative colitis: where do we stand? Digestion 
2011;84(2):126-7.  

 Rosenberger P, Schwab JM, Mirakaj V, Masekowsky E, Mager A, Morote-Garcia JC, et al. 
Hypoxia- inducible factor-dependent induction of netrin-1 dampens inflammation caused by 
hypoxia. Nat Immunol 2009; 10:195-202;  

 Rubin, David T. Hanauer, Stephen B.Smoking and inflammatory bowel disease. European 
Journal of Gastroenterology & Hepatology: August 2000  

 Rutgeerts P, van Assche G. What is the role of endoscopy in the postoperative management of 
Crohn’s disease? Inflam Bow Dis 2008; 14(Suppl 2):S179-S80.  

 Rutgeerts P, van Assche G.Inflam Bow Dis 2008; 14(Suppl 2):S179-S80.  

 Rutgeerts P, Vermeire S, Van Assche G. Biological therapies for inflammatory bowel diseases. 
Gastroenterology. 2009 Apr;136(4):1182-97. doi: 10.1053/j.gastro.2009.02.001. Epub 2009 
Feb 26. Review. Erratum in: Gastroenterology. 2009 May;136(5):1844. PMID: 19249397 

 Rutgeerts P, Vermeire S, Van Assche G. Mucosal healing in inflammatory bowel disease: 
impossible ideal or therapeutic target? Gut 2007;56(4):453-5.  

 Rutgeerts P, Sandborn WJ, Feagan BG, Reinisch W, Olson A, Johanns J, et al. Infliximab for 
induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2005; 353(23):2462-
76 

 Rutter M, Rutgeerts P. Importance of mucosal healing in ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis 
2010;16(2):338-46.  

 Rutter M, Saunders B, Wilkinson K, Rumbles S, Schofield G, Kamm M, et al. Severity of 
inflammation is a risk factor for colorectal neoplasia in ulcerative colitis. Gastroenterology 
2004;126(2):451-9.  

 Ruuska T, Vaajalahti P, Arajärvi P, Mäki M. Prospective evaluation of upper gastrointestinal 
mucosal lesions in children with ulcerative colitis and Crohn's disease. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 1994;19(2):181-6. 

 Safdi M, DeMicco M, Sninsky C, Banks P, Wruble L, Deren J, et al. Adoubleblind comparison of 
oral versus rectal meselamine versus combination therapy in the treatment of distal ulcerative 
colitis. Am J Gastroenterol 1997;92(10):1867-71.  

  Sandborn WJ. Current directions in IBD therapy: what goals are feasible with biological 
modifiers? Gastroenterology 2008;135(5): 1442-7. Sutherland L, Roth D, Beck P, May G, 
Makiyama K. Oral 5-aminosalicylic acid for inducing remission in ulcerative colitis. 
Cochrane Database Syst Rev 2000;(2): CD000543. 

 Sands BE, Sandborn WJ, Feagan B, Löfberg R, Hibi T, Wang T, et al; Adacolumn Study Group. 
A randomized, double-blind, sham-controlled study of granulocyte/monocyte apheresis for 
active ulcerative colitis. Gastroenterology 2008;135(2):400-9.  

 Sands BE, Siegel CA. Crohn’s disease. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger 
and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2010. 
p.1941-73  

 Scharl M, Rogler G. Inflammatory bowel disease pathogenesis: what is new? Curr Opin 
Gastroenterol 2012; 28:301-9; PMID:22573190; http://dx.doi.org/10.1097/MOG. 
0b013e328353e61e  

 Schreyer AG, Seitz J, Feuerbach S, Rogler G, Herfarth H. Modern imaging using computer 
tomography and magnetic resonance imaging for inflammatory bowel disease (IBD). 
Inflamm Bowel  Dis 2004;10(1):45-54. 

 Schroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM. Co- ated oral 5-aminosalicylic acid therapy for mildly 
to moderately active ulcerative colitis: a randomized study. NEJM 1987;317(26):1625- 9.  



117 
 

 Schulzke JD, Bojarski C, Zeissig S, Heller F, Gitter AH, Fromm M. Disrupted barrier function 
through epithelial cell apoptosis. Ann N Y Acad Sci 2006; 1072:288-99; PMID:17057208; 
http://dx.doi. org/10.1196/annals.1326.027  

 Schumacher G, Kollberg B, Sandstedt B. A prospective study of first attacks of inflammatory 
bowel disease and infectious colitis. Histologic course during the 1st year after presentation. 
Scand J Gastroenterol. 1994 Apr;29(4):318-32.PMID: 8047806 

 Seldenrijk CA, Morson BC, Meuwissen SG, Schipper NW, Lindeman J, Meijer CJ. 
Histopathological evaluation of colonic mucosal biopsy specimens in chronic inflammatory 
bowel disease: diagnostic implications. Gut. 1991 Dec;32(12):1514-20.PMID: 1773958  

 Seo M, Okada M, Yao T, Ueki M, Arima S, Okumura M. An index of disease activity in patients 
with ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 1992;87(8):971-6.  

 Seo M, Okada M, Yao T, Matake H, Maeda K. Evaluation of the clinical course of acute attacks 
in patients with ulcerative colitis through the use of an activity index. J Gastroenterol. 2002 
Jan;37(1):29-34.PMID: 11824797  

 Seow CH, Benchimol EI, Griffiths AM, Otley AR, Steinhart AH. Budesonide for induction of 
remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD000296. doi: 
10.1002/14651858.CD000296.pub3. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 
2015;6:CD000296. PMID: 18646064  

 Shatzmiller RA, Goldman JS, Simard-Emond L, Rymar V, Manitt C, Sadikot AF, Kennedy TE: 
Graded expression of netrin-1 by specific neuronal subtypes in the adult mammalian 
striatum. Neuroscience 2008, 157:621-636.  

 Shaw SY, Blanchard JF, Bernstein CN. Association between the use of antibiotics and new 
diagnoses of Crohn's disease and ulcerative colitis. Am J Gastroenterol. 2011 
Dec;106(12):2133-42. doi: 10.1038/ajg.2011.304. Epub 2011 Sep 13. PMID: 21912437  

 Shen B, Fazio VW, Remzi FH, Delaney CP, Bennett AE, Achkar JP, et al. Comprehensive 
evaluation of inflammatory and noninflammatory sequelae of ileal pouchanal anastomoses. 
Am J Gastroenterol 2005;100(1): 93-101. 

 Silverberg MS, Satsangi J, Ahmad T, Arnott ID, Bernstein CN, Brant SR, et al. Toward an 
integrated clinical, molecular and serological classification of inflammatory bowel disease: 
report of a working party of the 2005 Montreal World Congress of Gastroenterology. Can J 
Gastroenterol 2005;19(Suppl A):5-36.  

 Smythies LE, Sellers M, Clements RH, Mosteller-Barnum M, Meng G, Benjamin WH, Orenstein 
JM, Smith PD. Human intestinal macrophages display profound inflammatory anergy despite 
avid phagocytic and bacteriocidal activity. J Clin Invest. 2005 Jan;115(1):66-75. PMID: 
15630445  

 Solberg IC, Lygren I, Jahnsen J, Aadland E, Høie O, Cvancarova M, Bernklev T, Henriksen M, 
Sauar J, Vatn MH, Moum B; IBSEN Study Group. Clinical course during the first 10 years 
of ulcerative colitis: results from a population-based inception cohort (IBSEN Study).Scand J 
Gastroenterol. 2009;44(4):431-40. doi: 10.1080/00365520802600961.PMID: 19101844  

 Spits H, Di Santo JP. The expanding family of innate lymphoid cells: regulators and effectors of 
immunity and tissue remodeling. Nat Immunol. 2011 Jan;12(1):21-7. doi: 10.1038/ni.1962. 
Epub 2010 Nov 28. Review. PMID: 21113163  

 Stange EF, Travis SPL, Vermeire S, Reinisch W, Geboes K, Barakauskiene A, et al; for the 
European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). European evidence-based Consensus on 
the diagnosis and management of ulcerative colitis: Definitions and diagnosis. J Crohn's 
Colitis 2008;2(1):1-23.  

 Stange EF, Schmid M, Fellermann K, Wehkamp J. Chronic inflammatory bowel diseases (IBD): 
novel pathophysiological concepts and their clinical relevance. Praxis (Bern 1994). 2005 Sep 
14;94(37):1429-32. German. PMID: 16193905  



118 
 

 Sternthal MB, Murphy SJ, George J, Kornbluth A, Lichtiger S, Present DH. Adverse events 
associated with the use of cyclosporine in patients with inflammatory bowel disease. Am J 
Gastroenterol 2008;103(4):937-43.  

 Stolte M, Hartmann FO. Misinterpretation of NSAID induced Colopathy as Crohn’s disease. Z 
Gastroenterol 2010;48(4):472-5.  

 Subramanian V, Mannath J, Ragunath K, Hawkey CJ. Meta-analysis: the diagnostic yield of 
chromoendoscopy for detecting dysplasia in patients with colonic inflammatory bowel 
disease. Alimen Pharmacol Ther 2011; 33(3): 304-12. 

 Sugimoto Y, Taniguchi M, Yagi T, Akagi Y, Nojyo Y, Tamamaki N: Guidance of glial precursor 
cell migration by secreted cues in the developing optic nerve. Development 2001, 128:3321- 
3330. 

 Sutherland L, Macdonald JK. Oral 5-aminos- alicylic acid for induction of remission in ulcerative 
colitis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD000543. 

 Synnestvedt K, Furuta GT, Comerford KM, Louis N, Karhausen J, Eltzschig HK, et al. Ecto-5'-
nucleotidase (CD73) regulation by hypoxia-inducible factor-1 mediates permeability changes 
in intestinal epithelia.   J  Clin  Invest  2002;  110:993-1002;  PMID:12370277  

 Tadagavadi RK, Wang W, Ramesh G. Netrin-1 regulates Th1/Th2/Th17 cytokine production and 
inflammation through UNC5B receptor and protects kidney against ischemia-reperfusion 
injury.J Immunol. 2010 Sep 15;185(6):3750-8. doi: 10.4049/jimmunol.1000435. Epub 2010 
Aug 6. PMID: 20693423  

 Tambuwala MM,  Cummins EP,  Lenihan CR,  Kiss J, Stauch M,  Scholz CC,  et al.  Loss of 
prolyl hydroxylase-1 protects against colitis through reduced epithelial cell apoptosis and 
increased barrier function.  Gastroenterology 2010;  139:2093- 101; PMID:20600011; 
http://dx.doi.org/10.1053/j. gastro.2010.06.068  

 Tanaka M. Pathological diagnosis and differential diagnosis of Crohn's disease and ulcerative 
colitis. Nihon Rinsho. 2012 Feb;70 Suppl 1:234-43. Japanese. No abstract available. PMID: 
2312609 

 Tedesco FJ, Hardin RD, Harper RN, Edwards BH. Infectious colitis endoscopically simulating 
inflammatory bowel disease: a prospective evaluation. Gastrointest Endosc 1983; 29(3): 195-
7.  

 Tibble JA, Bjarnason I. Fecal calprotectin as an index of intestinal inflammation. Drugs Today 
(Barc). 2001 Feb;37(2):85-96. PMID: 12783101  

 Travis SP, Tysk C, de Silva HJ, Sandberg- Gertzén H, Jewell DP, Järnerot G. Optimum dose of 
olsalazine for maintaining remission in ulcerative colitis. Gut 1994;35(9):1282-6. 

 Travis SP, Stange EF, Lémann M, Oresland T, Bemelman WA, Chowers Y, Colombel JF, 
D'Haens G, Ghosh S, Marteau P, Kruis W, Mortensen NJ, Penninckx F, Gassull M; 
European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). European evidence-based Consensus on 
the management of ulcerative colitis: Current management. J Crohns Colitis. 2008 
Mar;2(1):24-62. doi: 10.1016/j.crohns.2007.11.002. Epub 2008 Jan 18. No abstract available. 
PMID: 21172195  

 Tremelling M, Cummings F, Fisher SA, et al.  IL 23R variation determines susceptibility but not 
disease phenotype in inflammatory bowel disease. Gastroenterology. 2007 May;132(5):1657-
64. Epub 2007 Feb 24. PMID: 17484863  

 Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser-Liggett CM, Knight R, Gordon JI. The human 
microbiome project. Nature. 2007 Oct 18;449(7164):804-10. PMID:17943116  

 Xavier RJ, Podolsky DK. Unravelling the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Nature. 
2007 Jul 26;448(7152):427-34. Review. PMID:17653185 

 Xuan C, Zhang BB, Yang T, Deng KF, Li M, Tian RJ. Association between OCTN1/2 gene 
polymorphisms (1672C-T, 207G-C) and susceptibility of Crohn's disease: a meta-analysis. 
Int J Colorectal Dis 2012;27(1):11-9.  



119 
 

 Valdez R, Appelman HD, Bronner MP, Green- son JK. Diffuse duodenitis associated with 
ulcerative colitis. Am J Surg Pathol 2000;24(10): 1407-13.  

 Van Gils JM, Derby MC, Fernandes LR, Ramkhelawon B, Ray TD, Rayner KJ, et al. The 
neuroimmune guidance cue netrin-1 promotes atherosclerosis by inhibiting the emigration of 
macrophages from plaques. Nat Immunol 2012;  13:136- 43; PMID:22231519; 
http://dx.doi.org/10.1038/ ni.2205 

 Vind I, Riis L, Jess T, Knudsen E, Pedersen N, Elkjaer M, Bak Andersen I, et all. DCCD study 
group. Increasing incidences of inflammatory bowel disease and decreasing surgery rates in 
Copenhagen City and County, 2003-2005: a population-based study from the Danish Crohn 
colitis databaseAm J Gastroenterol. 2006 Jun;101(6):1274-82.PMID: 16771949  

 Wagtmans MJ, van Hogezand RA, Griffioen G, Verspaget HW, Lamers CB. Crohn’s disease of 
the upper gastrointestinal tract. Neth J Med 1997;50(2):S2-S7.  

 Wakai A, Wang JH, Winter DC, Street JT, O’Sullivan RG, Redmond HP. Adenosine inhibits 
neutrophil vascular endothelial growth factor release and trans endothelial migration via A2B 
receptor activation. Shock 2001; 15:297-301; PMID:11303729; http:// 
dx.doi.org/10.1097/00024382-200115040-00008 

 Waljee A, Waljee J, Morris AM, Higgins PD. Threefold increased risk of infertility: a 
metaanalysis of infertility aft er ileal pouch anal anastomosis in ulcerative colitis. Gut 2006; 
55(11):1575-80 

  Wallace KL, Zheng LB, Kanazawa Y, Shih DQ. Immunopathology of inflammatory bowel 
disease. World J Gastroenterol. 2014 Jan 7;20(1):6-21. doi: 10.3748/wjg.v20.i1.6. PMID: 
24415853 

 Wang X, Yang Y, Moore DR, Nimmo SL, Lightfoot SA, Huycke MM. 4-Hydroxy-2-nonenal 
mediates genotoxicity and bystander effects caused by Enterococcus faecalis-infected 
macrophages. Gastroenterology. 2012; 142:543–551. [PubMed: 22108198] 

 Weersma RK, Zhernakova A, Nolte IM, Lefebvre C, Rioux JD, Mulder F, et al. ATG16L1 and 
IL23R are associated with inflammatory bowel diseases but not with celiac disease in the 
Netherlands. Am J Gastroenterol 2008; 103(3):621-7.  

 Wells JM, Rossi O, Meijerink M, van Baarlen P. Epithelial cross talk at the microbiota-mucosal 
interface. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108(Suppl 1):4607-14; 
PMID:20826446;http://dx.doi. org/10.1073/pnas.1000092107  

 Weston-Petrides GK, Lovegrove RE, Tilney HS, Heriot AG, Nicholls RJ, Mortensen NJ, et al. 
Comparison ofoutcomes aft er restorative proctocolectomy with or without 
defunctioningileostomy. Arch Surg 2008;143(4):406- 12.  

 Wilhelm SM, McKenney KA, Rivait KN, Kale- Pradhan PB. A review of infliximab use in ul- 
cerative colitis. Clin Ther 2008;30(2):223-30.  

 Williams CN, Haber G, Aquino JA. Doubleblind, placebo-controlled evaluation of 5-ASA 
suppositories in active distal proctitis and measurement of extent of spread using 99mTc-
labeled 5-ASA suppositories. Dig Dis Sci 1987;32(12 Suppl):71S-75S.  

 Williams H, Walker D, Orchard TR. Extraintestinal manifestations of inflamatory bowel diseases. 
Curr Gastroenterol 2008;10(6):597- 605.  

 Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Daily granulocyte and monocyte adsorptive apheresis in 
patients with active ulcerative colitis: a prospective safety and feasibility study. J Gas- 
troenterol 2011;46(8):1003-9. 

 Yamamoto H, Kita H, Sunanda K, Hayashi Y, Sato H, Yano T, et al. Clinical outcomes of 
double-balloon endoscopy for the diagnosis and treatment of small-intestinal diseases. Clin 
Gastroenterol Hepatol 2004;2(11):1010-6. 

 Yamamoto H, Kita H. Double-balloon endoscopy. Curr Opin Gastroenterol 2005; 21(5): 573-7. 



120 
 

 Yang Y, Wang X, Moore DR, Lightfoot SA, Huycke MM.TNF-α mediates macrophage-induced 
bystander effects through Netrin-1.Cancer Res. 2012 Oct 15;72(20):5219-29. doi: 
10.1158/0008-5472.CAN-12-1463. Epub 2012 Aug 22. PMID: 22915753  

 Yan Y, Kolachala V, Dalmasso G, Nguyen H, Laroui H, Sitaraman SV, et al. Temporal and 
spatial analysis of clinical and molecular parameters in dextran sodium sulfate induced 
colitis. PLoS One 2009; 4:e6073; PMID:19562033; http://dx.doi.org/10.1371/journal. 
pone.0006073  

 Yilmaz S, Aydemir E, Maden A, Unsal B. The prevalence of ocular involvement in patients with 
inflammatory bowel disease. Int J Col- orectal Dis 2007;22(9):1027-30.  

 Zhang R, Ito S, Nishio N, Cheng Z, Suzuki H,  Isobe K. Up-regulation of Gr1+CD11b+ 
population in spleen of dextran sulfate sodium administered mice works to repair colitis. 
Inflamm Allergy Drug Targets 2011; 10:39-46; PMID:21184649; http://dx.doi. 
org/10.2174/187152811794352114 

 Zhang YZ, Li YY. Inflammatory bowel disease: pathogenesis. World J Gastroenterol. 2014 Jan 
7;20(1):91-9. doi: 10.3748/wjg.v20.i1.91. PMID: 24415861 PMCID: PMC3886036 DOI: 
10.3748/wjg.v20.i1.91  

 Zwas FR, Bonheim NA, Berken CA, Gray S. Ileoscopy as an important tool for the diagnosis of 
Crohn’s disease: a report of seven ca- ses. Gastrointestinal Endoscopy 1994; 40(1): 89-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

8. ÖZET 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

 

Ülseratif Kolitte Netrin-1 Düzeyinin Hastalığın Klinik Aktivitesindeki Önemi, 

TNF-α ve IL-6 İle İlişkisi 

Hazırlayan: Dr. Kemal FİDAN 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

TIPTA UZMANLIK TEZİ /KONYA-2016 
 

Amaç: Ülseratif Kolit; idiopatik, kronik, aktivasyon (alevlenme, relaps) ve remisyon epizotları ile 
seyreden nonspesifik inflamatuvar bir hastalıktır. Patogenezi tam bilinmemekle beraber; intestinal 
epitel hücre hasarı ve persistant lökosit (granulosit, lenfosit, makrofaj ve plazma hücreleri) 
hücrelerinin epitel mukoza infiltrasyonu ile karakterizedir. Aktive olan bu immun hücrelerden salınan 
sitokinler (IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2 ve İnterferon-gama) sonucu ortama granulositler ve 
mononükleer hücreler gelir. Netrin-1 nöronal ve nöronal doku dışındaki dokulardan salgılanan laminin 
benzeri bir proteindir. Netrin-1’in birçok akut ve kronik hastalıkta anti-inflamatuvar etki gösterdiği 
bildirilmiştir. Netrin-1’in inflamatuvar bağırsak hastalıklarında rolü henüz tam olarak 
belirlenmemiştir. Yapılan deneysel kolit çalışmalarında kolon mukozasında netrin-1 artışı gösterilmiş 
ve netrin-1’in lökosit migrasyonu ve infiltrasyonunu inhibe ederek  anti-inflamatuvar etki gösterdiği 
rapor edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; ülseratif kolitli hastalarda netrin-1 düzeyinin hastalığın klinik 
aktivitesindeki önemi ve bunun diğer proinflamatuvar sitokinler olan IL-6 ve TNF-α ile arasındaki 
ilişkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya ÜK tanılı 67 hasta (bunlardan 36’sı aktif, 31’i remisyonda) ve 50 
sağlıklı kontrol grubu alındı. Ülseratif kolit hastaları; “TW klinik aktivite ve ÜK klinik aktivite 
indeksine” göre remisyon (n=31), hafif aktivasyon (n=21), orta aktivasyon (n=6) ve şiddetli 
aktivasyon (n=9) olarak gruplara ayrıldı. Hasta ve kontrol grubundan elde edilen kan örneklerinden 
Netrin-1, IL-6, TNF-alfa; CRP, ESR ve Hemogram çalışıldı. Elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı.    İstatiksel veriler için; 
Student-t testi, Chi-squre testi, Mann-Whitney U testi, One-Way ANOVA, Tamhane’s T2, post hoc 
Tukey testi, Kruskal-Wallis testi, Spearman Testi ve Pearson korelasyon analizleri kullanıldı. 
Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.   
 
Bulgular: 36’sı aktif, 31’i remisyonda 67 ÜK hastası ve 50 sağlıklı kontrol grubunda yapılan 
çalışmada; aktif hasta grubunun netrin-1 düzeyi ortalama 105,86±51,36, remisyon grubunun netrin-1 
düzeyi ortalama 75,61±48,57 ve kontrol grubunun netrin-1 düzeyi ortalaması 71,00±35,46’idi. Netrin-
1’in aktif hasta ile remisyon grubu (p=0,001) ve kontrol grubu (p=0,009) arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farkı vardı. Yalnız remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p>0,05) istatiksel açıdan 
anlamlı fark yoktu. Hasta grubunu ÜK ve TW. klinik aktivite indeksine göre şiddetli, orta, hafif 
aktivasyon ve remisyon grubu olarak sınıflandırdığımızda; Netrin-1 düzeyinin şiddetli aktivasyon 
grubu ile hafif aktivasyon grubu arasında (p=0,037) ve remisyon grubu arasında (p=0,001) istatiksel 
açıdan anlamlı farkı vardı. Yalnız şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon grubu arasında 
(p=0,054) istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Ayrıca netrin-1’in orta aktivasyon grubu ile hafif 
aktivasyon grubu arasında (p=0,045) ve remisyon grubu arasında (p=0,004) istatiksel açıdan anlamlı 
farkı vardı. Netrin-1’in hafif aktivasyon grubu ile remisyon grubu (p>0,05) arasında istatiksel açıdan 
anlamlı farkı yoktu. Aktif hasta grubunun TNF-α ortalaması 21,35±10,50, remisyon grubunun TNF-α 
ortalaması 18,47±7,17 ve kontrol grubunun TNF-α ortalaması 7,36±8,88’idi. TNF-α’nın aktif hasta 
grubu ile kontrol grubu (p<0,01) ve remisyon grubu arasında (p<0,01) istatiksel açıdan anlamlı farkı 
vardı. Yalnız TNF-α’nın remisyon grubu ile aktif hasta grubu arasında (p=0,826) istatiksel açıdan 
anlamlı farkı yoktu. TNF-alfa’nın şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon (p>0,05), hafif 
aktivasyon (p=0,640) ve remisyon grubu (p=0,621)  arasında istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. 
Aktif hasta grubunun IL-6 ortalaması 10.78±15.72, remisyon grubunun IL-6 ortalama 4,28±1,45 ve 
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kontrol grubunun IL-6 ortalaması 3,59±1,78’idi. IL-6’nın aktif hasta grubu ile kontrol grubu arasında 
(p=0,003) ve remisyon grubu arasında (p=0,008) istatiksel açıdan anlamlı farkı vardı. Yalnız IL-6’nın 
remisyon grubu ile kontrol grubu arasında (p=0,10) istatiksel açıdan anlamlı farkı yoktu. IL-6’nın 
şiddetli aktivasyon grubu ile orta aktivasyon (p<0,01), hafif aktivasyon (p<0,01) ve remisyon grubu 
(p<0,01) arasında istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. Ancak IL-6’nın orta aktivasyon grubu ile hafif 
aktivasyon (p>0,05) ve remisyon grubu (p>0,05) arasında istatiksel açıdan anlamlı fark yoktu. 
Hastalığın klinik aktivitesi ile netrin-1(r=0,320 p=0,008), TNF-alfa (r=0,187 p=0,034) ve IL-6 ile 
(r=0,550 p<0,01) aralarında pozitif yönde bir korelasyon vardı. Ayrıca IL-6’nın hem netrin-1 (r=0,286 
p<0,05) hem de TNF-alfa (r=0,175 p<0,05) ile pozitif yönde bir korelasyonu varken, Netrin-1’in 
TNF-alfa ile (r=0,118 p>0,05) arasında herhangi bir korelasyon saptamadık. 
 
Sonuç: Çalışmamız ÜK hastalarının periferden alınan kan örnekleriyle netrin-1, TNF-alfa ve IL-6 
düzeylerini inceleyen ve birbirleriyle olan ilişkisini araştıran ilk çalışmadır. Çalışmamızda hasta 
grubunda Netrin-1,TNF-alfa ve IL-6 düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Hastalığın 
şiddeti arttıkça netrin-1 düzeyi artmasına rağmen; netrin-1 orta aktivasyon grubu ile şiddetli 
aktivasyon grubunu istatiksel açıdan birbirinden ayırt edemiyordu. Netrin-1 gibi TNF-alfa ve IL-6’da 
hastalığın klinik aktivitesi ile doğrudan ilişkiliydi. Hastalığın şiddeti arttıkça TNF-alfa düzeyi de 
artmasına rağmen şiddetli, orta ve hafif aktivasyon grubu arasında istatiksel açıdan anlamlı fark 
saptamadık. Yalnız IL-6’da gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark vardı. ÜK’li hastalarda 
Netrin-1’in IL-6 ile pozitif yönde etkileşim halinde olduğunu yalnız TNF-alfa ile aralarında istatiksel 
olarak herhangi bir ilişki olmadığını gözlemledik. 
 
Anahtar Sözcükler: Ülseratif Kolit (ÜK), Netrin-1, İnterlökin-6 (IL-6), Tümör nekroz faktör alfa 
(TNF-alfa, TNF-α), Truelove Witts (TW) 
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9. SUMMARY 

 

The Significance of Netrin-1 Level in the Clinical Activity of Ulcerative Colitis, and 

its Relationship with TNF-α and IL-6 

Prepared by Kemal FİDAN, Dr. 

The Department of Internal Diseases 

THESIS FOR MEDICAL EXPERTISE/KONYA-2016 

 
Purpose: Ulcerative colitis is a non-specific inflammatory disease that shows itself with idiopathic, 
chronic, activation (inflammation, relapse) and remission episodes. Although its pathogenesis isn’t 
known precisely, it is characterized by intestinal epithelial cell damage and epithelial mucous 
infiltration of persistent leukocyte cells (granulocyte, lymphocyte, macrophage and plasma cells). As a 
result of the cytokines released from these activated immunity cells (IL-1beta, TNF- alpha, IL-6, IL-2 
and interferon-gamma), granulocytes and mononuclear cells emerge in the environment. Netrin-1 is a 
laminin-like protein released from neuronal and extra-neuronal tissues. It has been reported that 
Netrin-1 has had an anti-inflammatory effect on a great number of acute and chronic diseases. It isn’t 
yet known what role Netrin-1 plays in inflammatory intestinal diseases. In experimental colitis studies 
that have been conducted, netrin-1 is shown to have increased in colon mucosa and also reported to 
have an anti-inflammatory effect by inhibiting leukocyte migration and its infiltration. The purpose of 
this study is to research the significance of netrin-1 level in the clinical activity of ulcerative colitis in 
the patients with ulcerative colitis and its relationship with the other pro-inflammatory toxins, IL-6 
and TNF-α. 
 
Tolls and Method: 67 patients diagnosed with ulcerative colitis (UC), 36 of whom were in the active 
stage and 31 were in remission, and 50 healthy control patients were included in the study. Based on 
the “TW clinical activity and UC clinical activity test”, UC patients were divided into remission 
(n=31), mild activation (n=21), moderate activation (n=6) and severe activation (n=9). The blood 
samples obtained from the patient and control groups for Netrin-1, IL-6, TNF-alpha; CRP, ESR and 
blood count. Numbers, percentages, medians and standard deviation were used for the evaluation of 
the data obtained. For statistical data, Student-t test, Chi-square test, Mann-Whitney U test, One-Way 
ANOVA, Tamhane’s T2, post hocTukey test, Kruskal-Wallis test, Spearman Test and Pearson 
correlation analysis were used. The results were evaluated within the confidence bounds of 95 % and 
at a level of significance p<0,05.  
 
Findings:In the study conducted in the group of 67 patients, of whom 36 were active and 31 were in 
remission, and in the group of 50 healthy controls, the netrin-1 level of the active patient group was 
more or less 105,86 ±51,36, the netrin-1 level of the remission group was more or less 75,61±48,57, 
and the netrin-1 level of the control group was 71,00±35,46. There was a statistically significant 
difference between the active patient group and the remission (p=0,001) and control groups (p=0,009). 
Yet there wasn’t a statistically significant difference between the remission group and control group 
(p>0,05). When we divided the patient group into severe, moderate, mild activation and remission 
groups according to the UC and TW clinical activity index, there was a statistically significant 
difference in netrin-1 level between severe activation group and mild activation  (p=0,037) and 
remission (p=0,001) groups. However, there wasn’t a statistically significant difference between 
severe activation group and moderate activation group (p=0,054). Also, there was a statistically 
significant difference in netrin-1 between moderate activation group and mild activation (p=0,045) 
and remission (p=0,004) groups. There was no statistically significant difference in netrin-1 between 
the mild activation group and remission (p>0,05) group. The TNF-α average of the active patient 
group was 21,35±10,50, that of the remission group was 18,47±7,17 and that of the control group was 
7,36±8,88. There was a statistically significant difference in TNF-α between the active patient group 
and the control (p<0,01) and remission groups (p<0,01). However, there was no statistically 
significant difference in TNF-α between the remission group and the active patient group (p=0,826). 
There was no statistically significant difference in TNF-alpha between the severe activation group and 
moderate activation (p>0,05), mild activation (p=0,640) and remission groups (p=0,621). The IL-6 
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average of the active patient group was 10.78±15.72, the IL-6 average of the remission group was 
4,28±1,45 and that of the control group was 3,59±1,78. There was a statistically significant difference 
in IL-6 between the active patient group and the control (p=0,003) and remission groups (p=0,008). 
Yet there wasn’t a statistically significant difference in IL-6 between the remission and the control 
groups (p=0,1). There was a statistically significant difference in IL-6 between the severe activation 
group and the moderate activation (p<0,01), mild activation (p<0,001) and remission groups (p<0,01), 
although there wasn’t a statistically significant difference in IL-6 between the moderate activation and 
the mild activation (p>0,05) and the remission groups (p>0,05). There was a positive correlation 
between the clinical activity of the disease and netrin-1(r=0,320 p=0,008), TNF-alpha (r=0,187 
p=0,034) and IL-6 and (r=0,550 p<0,01). Besides, IL-6 had a positive correlation both with netrin-1 
(r=0,286 p<0,05) and TNF- alpha (r=0,175 p<0,05), whereas we failed to detect any correlation 
between Netrin-1and  TNF-alpha (r=0,118 p>0,05). 
 
Result: Our study is the first to have studied the levels of netrin-1, TNF-alpha and IL-6 with the 
peripheral blood samples and to research their interrelationship. Netrin-1, TNF- alpha and IL-6 levels 
were found in our study higher in the patient group than in the control group. Although netrin-1 level 
went up as the severity of the disease increased, netrin-1 couldn’t statistically distinguish the moderate 
activation group from the severe activation group. Like netrin-1, TNF-alpha and IL-6 were directly 
related to the clinical activity of the disease. Though TNF-alpha level increased as the severity of the 
disease rose, we failed to observe a statistically significant difference between the severe, moderate 
and mild activation groups. Yet there was a statistically significant difference in IL-6 between the 
groups. We observed that netrin-1 had a positive interaction with IL-6 in the patients with UC, but 
also that there wasn’t a statistical relationship between IL-6 and TNF-alpha.  
 
Key Words: Ulcerative colitis (UC), Netrin-1, Interlokin-6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF-
alpha, TNF-α), Truelove Witts (TW) 
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