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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Behçet Hastalığı’nın
aktif ve inaktif dönemlerinde oksidan /antioksidan
sistemin durumunu değerlendirmek için serum
malondialdehid, nitrik oksit seviyeleri ile glutatiyon
peroksidaz
ve
süperoksit
dismutaz
enzim
aktivitelerinin ölçülmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Behçet Hastalığı
tanısı almış 22 hasta dahil edildi. Klinik
değerlendirmede klinik semptomlarda kötüleşme ve
üveiti
olan
hastalar
aktif
dönem
olarak
değerlendirildi. Nitrik oksidin in vitro ve in vivo
üretiminin göstergesi olan nitrit miktarı Griess
reaksiyonu ile ölçüldü. Serum malondialdehid
seviyesi, malondialdehidin tiyobarbitürik asit ile
90-100 o C’de reaksiyona girmesine dayanan bir
metot ile ölçüldü. Toplam süperoksit dismutaz
aktivitesi ölçümü, xanthine/xanthine oksidasyon
sistemi ile elde edilen O 2 ile nitroblue
tetrozolyumun
indirgenmesinin
inhibisyonuna
dayanan yöntem ile ölçüldü. Glutatiyon peroksidaz
aktivitesi Paglia ve Valentine metodu ile ölçüldü.
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Bulgular: Aktif dönemdeki malondialdehid (aktif:
2,927 ± 0,292 µmol / L, inaktif: 2,145 ± 0,188 µmol /
L)ve nitrik oksit (aktif: 115,03 ± 3,28 µmol / L ,
inaktif: 78,20 ± 5,33 µmol / L) seviyeleri anlamlı
olarak
yüksek
bulundu(p<0,05).
Glutatiyon
peroksidaz (aktif: 89,170 ± 5,83 U / L, inaktif:
140,99 ± 11,10 U / L)
ve süperoksit dismutaz
(aktif: 6,094 ± 0,467 U / L, inaktif: 7,688 ± 0,429 U /
L) aktivitelerinde ise aktif dönemde inaktif dönem
ile kıyaslandığında anlamlı azalma tespit edildi
(p<0,05)
Sonuç:
Bu
bulgular
Behçet
Hastalığı’nda
oksidan/antioksidan dengenin bozulduğunu ve
oksidatif stres olarak adlandırılan durumun
oluştuğunu desteklemektedir. Behçet Hastalığı'nın
şiddeti de bozulmuş olan antioksidan mekanizmaya
bağlı olabilir. Bu bulgular hastalığın patogenezi ve
prognozu ile ilgili bilgilere katkı sağlamaktadır ve
konu ile ilgili yeni çalışmalara olan ihtiyacı
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Behçet Hastalığı, malondialdehid,
nitrik oksit, süperoksit dismutaz, glutatiyon
peroksidaz.

Oxidative stress and antioxidant
defence system In patients with behcet's
disease
Abstract
Aim: The purpose of this study was to evaluate the
serum malondialdehyde, nitric oxide levels,
glutathione peroxidase and superoxide dismutase
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activities in patients with Behcet’s Disease both in
their active and inactive periods to assess the
oxidant/antioxidant status.
Material and Methods: Twenty two patients with
Behçet’s disease were included to the study.
Patients with worsening of clinical symptoms along
with having uveitis were considered to be in active
period. Quantitation of nitrite, which is an
indicator of nitric oxide in vivo and in vitro, is
based on Griess reaction. Serum malondialdehyde
concentrations were determined by a method based
on the reaction with thiobarbituric acid. Total
superoxide dismutase activity was determined by
the inhibition of nitroblue tetrazolium reduction by
O 2 generated by the xanthine/ xanthine oxidizing
system. Glutathione peroxidase activity was
measured with the method of Paglia and Valentine.
Results: Malondialdehyde activity (active: 2,927 ±
0,292 µmol / L, inactive: 2,145 ± 0,188 µmol / L)
and nitric oxide (active: 115,03 ± 3,28 µmol / L ,
inactive: 78,20 ± 5,33 µmol / L) levels in active
period were increased significantly (p<0,05).
Whereas, the activities of glutathione peroxidase
(active: 89,170 ± 5,83 U / L, inactive: 140,99 ± 11,10
U / L) and superoxide dismutase (active: 6,094 ±
0,467 U / L, inactive: 7,688 ± 0,429 U / L) were
decreased significantly in active period (p<0,05).
Conclusion: Our findings confirm the presence of
deteriorated oxidant/antioxidant equilibrium in
favour of oxidative stress. The severity of Behçet’s
disease may be arise from impaired antioxidant
mechanisms.
Key words: Behçet’s disease, malondialdehyde, nitric
oxide, superoxide dismutase, glutahione peroxidase

Behçet hastalığı (BH) ilk olarak bir Türk
hekimi olan Hulusi Behçet tarafından 1937
yılında tanımlanmıştır. Eklemleri, gözleri,
vasküler ve pulmoner sistemi, mukokutanöz
alanları ve gastrointestinal sistemleri tutan
sistemik bir hastalıktır. Tarihi İpek yolu boyunca
bulunan Japonya, Kore, Çin, Irak, İran ve
Türkiye’de daha sık görülen BH (1), oral aftöz
ülserler, genital ülserler, cilt lezyonları ve üveit
ile karakterizedir. Etiyolojisi kesin bilinmemekle
birlikte otoimmün, genetik, çevresel ve biyolojik
faktörler üzerinde durulmuştur.
Perivasküler dokuları ve vasküler duvarı tutan
vaskülit BH’nın tipik özelliğidir (2). Bu
lezyonların
oluşumunda
endotelyal
disfonksiyonun merkezi bir rol oynadığı
düşünülmüştür. Oksidan/antioksidan sistemdeki
dengesizliğe bağlı olarak artış gösteren Reaktif
Oksijen Türevlerinin (ROT) hastalıkta önemli rol
oynadığı ile ilgili bulgular artmıştır (3). BH’daki
doku hasarında nötrofillerin ana rol üstlenen
hücreler olduğu gösterilmiştir (4). Nötrofiller

tarafından salgılanan ROT lipid ve protein
peroksidasyonuna yol açabilir.
Nitrik oksid (NO), konstrantasyonuna ve
salgılandığı
yere
bağlı
olarak
pro
ve
antienflamatuar etkisi olan yüksek reaktivitesi
olan bir moleküldür (5). Güçlü bir sitotoksik ajan
olan NO ve süperoksid anyonların bol bulunduğu
ortamda spontan olarak çok güçlü bir oksidan
olan peroksinitrit oluşur (6).
Plazmada, organlarda ve hücre membranı gibi
lipid sistemlerde lipid hasarının yayılımını açığa
çıkarmak
için
malondialdehid
(MDA)
seviyelerinin spesifik olarak ölçümü kullanışlı bir
yöntemdir (7). Glutatiyon peroksidaz (GSH-Px),
katalaz (CAT) ve süperoksid dismutaz gibi
enzimatik antioksidanlar serbest radikallerin ve
serbest
radikal
süpürücülerin
doku
konsantrasyonlarını sınırlarlar.
Bu çalışmanın amacı BH’nın aktif ve inaktif
dönemlerinde oksidan /antioksidan sistemin
durumunu değerlendirmek için serum MDA, NO
seviyeleri, GSH-Px ve SOD enzim aktivitelerinin
ölçülmesidir.

Gereç ve Yöntem
Hastalar:
Çalışmamız Göz Hastalıkları kliniğimize
başvuran ve BH tanısı almış 22 hastada yapıldı.
Bu hastalar bilgilendirilmiş onam formu
alındıktan sonra hastalığın aktif döneminde
çalışmaya dahil edildi. Teşhis ‘Behçet hastalığı
için Uluslararası Çalışma Grubu’nun belirlediği
kriterlere göre konuldu (8). Tüm hastalar
Dermatolji bölümüne konsülte edildi. Hastalığın
aktif ve inaktif dönemleri klinik bulgulara göre
konuldu.
Klinik
değerlendirmede
klinik
semptomlarda kötüleşme ve üveiti olan hastalar
aktif dönem olarak değerlendirildi. Hiçbir hastaya
standardize diyet verilmedi. Hepatik ve renal
hastalığı (Kronik böbrek yetmezliği), diyabeti,
esansiyel hipertansiyonu olan veya sistemik ilaç
tedavisi
(örn:
steroidler,
nonsteroidal
antienflamatuar ilaçlar) alan hastalar çalışmaya
dahil edilmedi.
Panüveiti
olan
hastalara
sistemik
kortikosteroid,
topikal
kortikosteroid
ve
sikloplejin verildi. Sadece iridosikliti olan
hastalara ise topical kortikosteroid ve sikloplejin
verildi. Hastalığın aktivitesinin azalması ile
birlikte ilaç dozları da kademeli olarak azaltılarak
kesildi. Tedaviler yaklaşık olarak iki buçuk ay
sürdü.
Biyokimyasal analizler:
12 saat açlıktan sonra antikoagulan içermeyen
tüplere 10cc venöz kan alındı. Serum elde etmek
için 3,000g ile 10 dakika boyunca +4ºC’de kan
örnekleri santrifuj edildi. Analizlerden önce kan
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Şekil 1. BH hastalarında aktif ve inaktif dönemde, plazma superoksit dismutaz (SOD) aktivitesi (a), glutatiyon
peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi (b), MDA seviyeleri (c), ve nitrik oksit (NO) seviyeleri (d). *: p<0.05 aktif dönem
inaktif dönem ile karşılaştırıldığında. (ANOVA testi kullanıldı).

örnekleri -70ºC’de depolandı. Tüm kimyasallar
Sigma (St.Lois, Mo., USA) firmasından temin
edildi.
NO kısa zamanda başka moleküllere dönüştüğü
için tespit edilmesi zordur. NO’in stabil
oksidasyon son ürünü olan nitrit (NO 2) ve nitrat
biyolojik sıvılarda tespit edilebilir ve NO in vitro
ve in vivo üretiminin göstergesidir (9, 10). Bu
nedenle serum NO 2 ve NO 3 seviyeleri NO
üretiminin göstergesi olarak değerlendirilir.
Örnekler ilk olarak Somogy ajanı ile deproteinize
edildi. Toplam nitrit seviyesi (nitrit +nitrat),
nitratın bakırlı cadmium granülleri ile pH 9.7’da
(4ml karışım için 2.5-3.0g Cd granülü )
tamponlanarak indirgenmesi ile ölçüldü. NO2
ölçümü, naftiletilendiamin ve sulfanilamide
karışımı ile nitritin reaksiyonu sonucu oluşan
540nm’de güçlü emilimi olan kromofor oluşturan
Griess reaksiyonu ile ölçüldü (11).
Serum MDA seviyesi, MDA’nın tiyobarbitürik
asit (TBA) ile 90-100 oC’de reaksiyona girmesine
dayanan bir metod ile ölçüldü (12). TBA testinde,
MDA veya MDA benzeri maddeler TBA ile
reaksiyona
girerek
532nm’de
maksimum
absorbsiyon gösteren pembe pigment oluştururlar.
Reaksiyon pH 2-3 seviyesinde ve 90 oC sıcaklıkta
15 dakika süreyle yapıldı. Proteini çökertmek
için, örnek 2 hacim soğuk
%10 (W/v)
triklorasetikasit ile karıştırıldı. Presipitat santrifuj

ile pelletlendi ve süpernatantın bir kısmı eşit
hacimde (0.67% (W/v)) TBA
ile 10 dakika
süreyle kaynar su havuzunda reaksiyona sokuldu.
Soğutmadan sonra, absorbans 532nm’de ölçüldü
(Ultraspec plus, pharmacia LKB Biochrom Ltd.,
England).
Toplam SOD (EC 1.15.1.1) aktivitesi ölçüm
metodu, xanthine/xanthine oksidasyon sistemi ile
elde edilen O 2 ile nitroblue tetrozolyumun
indirgenmesinin inhibisyonuna dayanır. Aktivite
serumun etanol fazında, 1.0 ml etanol-kloroform
karışımının (5;3, v/v) aynı miktarda serum ile
karıştırılıp
sentrifuj
edilmesinden
sonra
değerlendirildi. Bir ünite SOD, %50 nitroblue
tetrozolyumun indirgenmesi için gerekli olan
enzim miktarı olarak belirlendi. Aktivite U/ml
olarak belirtildi.
GSH-Px (EC 1.6.4.2) aktivitesi Paglia ve
Valentine metodu ile ölçüldü (14). Enzimatik
reaksiyon, GSH, NADPH ve glutatiyon redüktaz
içeren karışıma H 2O 2 eklenmesiyle inhibe edildi.
Absorbsiyondaki
340
nm
değişim
spektrofotometre ile kaydedildi. Aktivite (U/I)
olarak verildi.
İstatistiksel analiz:
İstatistiksel analizler windows için SPSS
program ile yapıldı. Gruplar arasındaki farkın
gösterilmesinde varyansın ANOVA tek-yön
analizi ve post-hoc çoklu karşılaştırma testi
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kullanıldı (en az anlamlı fark). Two-tailed
significance değerleri kullanıldı. İstatistiksel
anlamlılık p< 0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular
Aktif dönemdeki MDA (aktif: 2,927 ± 0,292
µmol / L, inaktif: 2,145 ± 0,188 µmol / L)ve NO
(aktif: 115,03 ± 3,28 µmol / L , inaktif: 78,20 ±
5,33 µmol / L) seviyeleri anlamlı olarak yüksek
bulundu(p<0,05). GSH-Px (aktif: 89,170 ± 5,83 U
/ L, inaktif: 140,99 ± 11,10 U / L)
ve SOD
(aktif: 6,094 ± 0,467 U / L, inaktif: 7,688 ± 0,429
U / L) aktivitelerinde ise aktif dönemde, inaktif
dönem ile kıyaslandığında anlamlı azalma tespit
edildi (p<0,05) (Şekil.1).

Tartışma
BH
hastalığının
patogenezi
hastalığın
intermitan yapısı ve tedaviye tatmin edici cevap
vermemesi yüzünden iyi anlaşılamamıştır.
Bununla beraber enfeksiyöz ajanlar (15), genetik
(16), immun sistem bozukluğu ve enflamatuar
mediyatörler (17), lipid peroksidasyonu (LPO) ve
oksidatif stress (18) etiyopatogenezde etkili
olduğu düşünülen muhtemel faktörlerdir. Sebep
ne olursa olsun histopatolojik olarak görülen
bulgu, perivasküler dokuları ve vasküler duvarı
tutan vaskülittir. Buna ek olarak BH hastalığının
karakteristik
özelliği
olan
endotelyal
disfonksiyon bu lezyonların meydana gelmesinde
merkezi bir rol oynar.
Endotelin NO sentezi gibi önemli fonksiyonları
olduğu bilinmektedir. NO üretimi, sitokinler, IFγ, liopolisakkaritler ve endotoksinler (19) gibi
immünolojik,
enfeksiyöz
ve
enflamatuar
uyaranlar ile endotel tarafından yapılır ve
endotelyal fonksiyonları, thrombozu, homeostazı,
enflamasyonu ve immune cevabı düzenler (20).
Diğer
taraftan,
NO’nun
kardivasküler,
immünolojik, nörolojik, enfeksiyonlar ve kanser
gibi
bazı
patolojilere
katkı
sağladığı
bilinmektedir (21).
Serbest oksijen radikali olan NO’nun fazla
üretimi sonucunda; NO molekülünün direkt
toksik etkisi ile veya süperoksid radikali ile
reaksiyona girmesi sonucu oluşan peroksinitrit
molekülünün toksik etkisi ile endotelde hasar
meydana gelir (6). NO, üveal enflamasyonun
önemli bir mediyatörüdür ve NO sentaz aktivitesi
deneysel olarak üveal dokuda gösterilmiştir (22).
Kiraz ve ark. (23), Evereklioğlu ve ark (24).
çalışmalarında da olduğu gibi bu çalışmada da
NO seviyelerinin aktif dönemde, inaktif dönem
ile kıyaslandığında, anlamlı olarak arttığı
görüldü. Başka bazı çalışmalarda ise NO

seviyelerinin
BH
hastalarında
azaldığı
bulunmuştur (25, 26).
Orem ve ark. (27) yaptığı çalışmada, BH’nın
aktif
döneminde
inaktif
dönem
ile
kıyaslandığında NO seviyelerinin azaldığı
görülmüştür. Yazarlar bu durumu BH’da görülen
endotelyal disfonksiyon ile açıklamışlar ve
BH’da NO miktarındaki azalmanın, trombotik
olayların veya diğer patofizyolojik değişikliklerin
meydana gelmesinde kritik bir rolü olabileceğini
öne sürmüşlerdir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda NO’nun
BH’nın seyrindeki rolü ile ilgili veriler
artmaktadır. Bu çalışmalarda, BH’da serum (18)
ve eritrosit (28) NO seviyelerinin arttığı ve bunun
hastalığın
aktivitesi
ile
ilgili
olduğu
gösterilmiştir. Bu sonucu destekleyen benzer
bulgular başka çalışmalarda da gösterilmiştir (29,
30).
Buna ek olarak, aköz hümörde NO
seviyelerinin BH’da arttığı gösterilmiştir (31).
Tüm bu bulgular BH’da NO miktarı artışının,
hastalıktaki enflamatuar süreçten sorumlu
olabileceğini ve NO seviyelerinin hastalığın
şiddeti ve aktivitesi üzerinde önemli bir rolü
olabileceğini göstermektedir.
Membran lipidlerinin oksidasyonu oksidatif
hücresel hasarda primer bir olaydır. ROS
tarafından oluşturulan lipid peroksidasyonun
derecesinin belirlenmesi en sık olarak MDA gibi
yıkım ürünlerinin ölçülmesi ile belirlenir (18,32).
Türkmen ve ark. (33) ve Köse ve ark. (34)
çalışmalarında belirtildiği gibi bu çalışmada da,
aktif dönemdeki hastalarda MDA seviyeleri
inaktif dönem ile kıyaslandığında artmış olarak
bulundu. MDA seviyesindeki bu artış BH’daki
oksidatif stres varlığını destekler ve aktif
dönemdeki hastalarda düşük olarak bulunan
GSH-Px plazma aktivitesini açıklar.
Süperoksit anyon fazla üretimi, adenozin
deaminaz aktivitesinin (ADA) artması (nötrofil
fonksiyon
aktivasyonun,
kemotaksisin
ve
fagositozun göstergesidir), bununla beraber
hidrojen peroksit ile indüklenmiş hidroksil
radikalleri,
özellikle
hastalığın
alevlenme
döneminde, nötrofil kaynaklı immüniteyi ve
artmış ROS üretiminin göstergesidir (35, 36).
BH’da, SOD ve GSH-Px aktivitelerinin hem
arttığını hem azalttığını gösteren çalışmalar
vardır (18, 37). Bazı çalışmalarda da bu enzim
aktivitelerinde anlamlı değişiklik bulunamamıştır
(33). Bizim çalışmada ise SOD ve GSH-Px
aktivitelerinde inaktif dönem ile kıyaslandığında
aktif dönemde anlamlı bir azalma olduğu
görülmüştür.
Sonuç olarak, bu bulgular BH’da ROS
üretiminin
arttığını,
oksidan/antioksidan
dengesinin bozulduğunu ve oksidatif stress olarak
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adlandırılan
durumun
oluştuğunu
desteklemektedir. BH şiddeti de bozulmuş olan
antioksidan
mekanizmaya
bağlı
olabilir.
Antioksidanlarla tedavi antioksidan savunma
sisteminin güçlenmesini ve klinik semptomlarda
düzelmeyi sağlayabilir. Bu bulgular hastalığın
patogenezi ve prognozu ile bilgilere katkı
sağlamaktadır ve konu ile ilgili yeni çalışmalara
olan ihtiyacı göstermektedir.
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