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rritable barsak sendromu (‹BS) ve inflamatuvar
barsak hastal›¤› (‹BH), tekrarlayan kar›n a¤r›s›,
kar›nda ﬂiﬂkinlik ve barsak al›ﬂkanl›klar›nda de¤iﬂkenlikle kendilerini gösteren iki klinik tablodur (1).

‹

Geleneksel yaklaﬂ›ma göre ‹BH, ‹BS ile iliﬂkisi olmayan; barsaklarda inflamasyon veya ülserasyonlarla karakterize ‘organik’ de¤iﬂiklikler gösteren bir
hastal›kt›r. Ço¤unlukla Crohn hastal›¤› (CH) ve ülseratif kolit (ÜK) olarak s›n›fland›r›l›r; ayr›ca makroskopik anormallik olmaks›z›n histolojik mukozal inflamasyonla giden mikroskopik kolit formlar› da
mevcuttur. Tan›s›; öykü, fizik muayene, endoskopik,
histopatolojik ve radyolojik bulgularla beraber konulur. Klasik semptomlar, rektal kanama, diyare, ateﬂ
ve ço¤unlukla ekstraintestinal belirtilerle iliﬂkili kilo
kayb›d›r. Sebebi hala bilinmeyen bir hastal›kt›r; etyopatogenezinde genetik yatk›nl›k, çevresel faktörler, enfeksiyöz ajanlar, de¤iﬂken barsak epitelyal
permeabilitesi ve bozulmuﬂ immün yan›t gibi çok say›da faktör suçlanmaktad›r (1).
‹BS ise ‘fonksiyonel barsak hastal›klar›’ s›n›f›nda
de¤erlendirilen, toplumda eriﬂkin ve adolesanlarda
%10-20 oran›nda görülen, di¤er fonksiyonel hastal›klarla birlikte seyredebilen, azalm›ﬂ yaﬂam kalitesi
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ve yüksek sa¤l›k giderlerine neden olan bir sendromdur. Tan›s› bir grup temel semptomun varl›¤›nda,
olas› nesnel yap›sal hastal›klar›n olmad›¤›n›n gösterilmesine dayan›r (2). Manning ve ark. ‹BS’yi organik hastal›klardan ay›rt edebilmek için 1978’de
Manning kriterlerini tan›mlam›ﬂlard›r (Tablo 1). Tan›mlanan semptomlar›n en az ikisi kullan›ld›¤›nda
duyarl›¤› %84-94, özgüllü¤ü %55 civar›ndad›r. Kullan›lan semptom say›s› art›r›ld›¤›nda özgüllü¤ü artarken duyarl›¤› düﬂmektedir.
1989’da Manning kriterleri, ‘uzmanlar konseyi’nce
‹BS standardizasyonu amac›yla geliﬂtirilerek Roma I
kriterleri yay›nlanm›ﬂt›r (Tablo 2). Roma I kriterleri-

Tablo 1. Manning kriterleri (1978)
Aﬂa¤›dakilerden ≥3’ünün varl›¤›;
• Defekasyonla hafifleyen abdominal a¤r›
• Sulu/gevﬂek gaita ile iliﬂkili abdominal a¤r›
• Barsak hareketlerinin s›kl›¤›nda artma ile iliﬂkili abdominal
a¤r›
• Abdominal distansiyon
• Rektumdan mukus ç›k›ﬂ›
• Defekasyondan sonra tam boﬂalamama hissi
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Tablo 2. Roma I kriterleri (1989)
>3 ay, sürekli veya tekrarlayan semptomlar
Abdominal a¤r› veya rahats›zl›k;

Tablo 4. Roma III kriterleri (2006)
≥6 ayda baﬂlayan, en az 3 ay süren, aﬂa¤›dakilerden en az
2’siyle iliﬂkili tekrarlay›c› abdominal rahats›zl›k veya a¤r›;

• Defekasyonla rahatlayan

• Defekasyonla rahatlama

• Gaita s›kl›¤›nda de¤iﬂiklikle iliﬂkili

• D›ﬂk›lama s›kl›¤›yla iliﬂkili

• Gaita k›vam›nda de¤iﬂiklikle iliﬂkili

• D›ﬂk›n›n ﬂeklindeki de¤iﬂiklikle iliﬂkili

Bozulmuﬂ defekasyon (≥2’si)
• Anormal gaita s›kl›¤› (>3kez/gün veya <3kez/hafta)
• Anormal gaita ﬂekli (sert/sulu-gevﬂek)
• Anormal gaita ç›k›ﬂ› (›k›nma, s›k›ﬂma veya tam boﬂalamama hissi)
• Mukus ç›k›ﬂ›

nin ilk 3 maddesini Manning kriterlerinin ilk 3 maddesi oluﬂturmuﬂtur. Bu kriterlerin yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalarda de¤eri k›s›tl›d›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada Roma I kriterlerinin duyarl›¤› %65, özgüllü¤ü %100‘e
yak›n bulunmuﬂtur.
1999’da Roma I kriterleri tekrar gözden geçirilerek
Roma II kriterleri geliﬂtirilmiﬂtir (Tablo 3). Roma I
kriterlerinden farkl› olarak, barsak al›ﬂkanl›¤›n› gösteren özgül semptomlar destekleyici bulgular olarak kabul görmüﬂ, 3 kriterden 2’si tan› için gerekli görülmüﬂ
ve semptomlar›n daha uzun zaman aral›¤›nda olmas›
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Ayr›ca ‹BS; diyare bask›n,
konstipasyon bask›n ve de¤iﬂken tip olmak üzere alttiplere ayr›lm›ﬂt›r. Roma I kriterlerine göre ‹BS tan›s›
konulan hastalar›n ancak %30.8’nin Roma II kriterlerini karﬂ›lad›¤›; kalan k›sm›n›n ise di¤er fonksiyonel
barsak hastal›klar› s›n›f›na girdi¤i görülmüﬂtür.
Son olarak 2006’da Los Angeles’ta yap›lan bir toplant›da Roma III kriterleri geliﬂtirilmiﬂtir (Tablo 4).
Roma II’den farkl› olarak; a-bir semptomun kritere
uygun olmas› için belirli bir eﬂik s›kl›¤› zorunlu k›-

l›nm›ﬂt›r (örne¤in; son 3 ayda, ayda en az 3 gün gibi),
b-semptomlar›n ilk baﬂlad›¤› zamanla, ﬂimdiki zaman aras› süre ≥1 y›ldan ≤6 aya indirilmiﬂ ve c-‹BS
alt tipleri tekrar gözden geçirilmiﬂtir. Buna göre ‹BS
alt tipleri; diyareli ‹BS, konstipasyonlu ‹BS, kar›ﬂ›k
tip ‹BS ve tiplendirilememiﬂ ‹BS olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Tabii bir kere tespit edilen organik bir de¤iﬂiklik, yukar›daki kriterlere uyan bu fonksiyonel sendromun
tan›s›n› ortadan kald›rmaktad›r.
Yak›n zamana kadar ‹BS ve ‹BH tamamen ayr› hastal›klar olarak kabul ediliyordu. Günümüzde ‹BS’de
‘düﬂük dereceli inflamasyonun’ tan›mlanmas› bu tezi tart›ﬂmal› hale getirmiﬂtir.
E. Quigley ‹BS’nin olas› patogenezinde inflamasyonun merkezi rolü üzerinde durmuﬂtur (ﬁekil 1). Buna göre bakteriyel veya viral enfeksiyonlar›n, bozulmuﬂ intestinal flora veya normal floraya anormal immün yan›t sonucu motiliteyi ve viseral alg›y› bozan
mukozal inflamasyonun (barsak-beyin aras› etkileﬂimlerle) ‹BS klini¤ine neden oldu¤u öne sürülmektedir (3). ‹BS’de inflamasyonun rolünü araﬂt›ran çok
say›da çal›ﬂma mevcuttur ve giderek artmaktad›r.

Tablo 3. Roma II kriterleri (1999)
≥1 y›lda baﬂlayan, en az 12 hafta, aﬂa¤›daki 3 özellikten en
az 2’siyle beraber (aral›kl› veya sürekli) abdominal
rahats›zl›k veya a¤r›;
• Defekasyonla rahatlama
• D›ﬂk›lama s›kl›¤›nda de¤iﬂiklikle iliﬂkili
• D›ﬂk› ﬂeklinde de¤iﬂiklikle iliﬂkili
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ﬁekil 1 . ‹BS patogenezinde inflamasyon hipotezi(3) (E.Quigley,
World J Gastroenterol 2006; 12: 1-5’ten uyarlanm›ﬂt›r.)
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‹NFLAMASYON-‹BS
‹mmün sistemin ve inflamasyonun gastrointestinal
(G‹) fonksiyonlar üzerine etkisi uzun zamand›r bilinmektedir. Chad-wick ve ark. Roma kriterlerine uyan
77 ‹BS’li hastay› 28 asemptomatik bireyle karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ, her iki gruba da kolonoskopik biyopsi sonras›
geleneksel histolojik ve immünhistokimyasal inceleme yapm›ﬂlard›r. ‹BS’li grubun 35/77’sinde normal
histolojik bulgular saptan›rken immünhistokimyasal
olarak kontrol grubuna göre intraepitelyal lenfositte
1.8 kat, lamina propriada CD3(+) T hücrede 2 kat,
CD25(+) T hücrede 6.5 kat art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. ‹BS’li
grubun 31/77’sinde histolojik olarak mikroskopik kolitis saptan›rken kontrol grubuna göre anlaml› mast
hücre ve nötrofil art›ﬂ› görülmüﬂ, 8/77’sinde lenfositik kolitisle uyumlu bulgulara rastlanm›ﬂ. Bu sonuç
‹BS patogenezinde inflamasyonun da rol oynad›¤›
ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r (5). N. Holme ve ark.’n›n
yapt›¤› yak›n zamanl› bir çal›ﬂmada, ‹BS’li ve kontrol
grubundaki bireylerin serum regülatuvar T hücre
(CD25(+) olan bu hücrelerin mukozal inflamasyonu
bask›lad›klar› bilinmektedir) düzeyleri ak›m sitometriyle, kolondaki T regülatör hücre düzeyi ise polimeraz zincir reaksiyonuyla FOXP3 mRNA (T regülatuvar hücre belirteci) tespitiyle belirlenmiﬂtir. Kontrol
grubuna göre serum ve kolon CD25(+), T regülatuvar
hücrelerinde önceki çal›ﬂman›n aksine anlaml› art›ﬂ
saptanmam›ﬂt›r. Bu sonuç ‹BS’deki bozuklu¤un
CD25(+) hücrelerdeki say›sal de¤iﬂkenlikle de¤il,
fonksiyon bozuklu¤uyla iliﬂkili olabilece¤i ﬂeklinde
yorumlanm›ﬂt›r (6). S. Dunlop ve ark. ‹BS’deki olas›
inflamasyonu bu sefer 23 postinfeksiyöz (P‹) ‹BS, 52
P‹ d›ﬂ› ‹BS hastas› ve 36 sa¤l›kl› kontrolü, rektal biyopsi ve psikolojik de¤erlendirme formlar›yla araﬂt›rm›ﬂt›r. Kontrol grubuna göre her iki ‹BS grubunda anlaml› olarak lamina propriada T hücre art›ﬂ›, P‹-‹BS
grubunda di¤er gruplara göre anlaml› enterokromafin
hücre art›ﬂ› ve daha fazla depresyon anksiyete skoru
saptanm›ﬂt›r (7).
Hans Tornblom ve ark. laparoskopik jejunal tam kat
biyopsiyle, ‹BS’deki inflamasyon ve olas› nöropatiyi
araﬂt›rm›ﬂt›r. Buna göre 10 ‹BS’li hasta; 20’si adenoma nedeniyle kolektomi yap›lan hastalara ait ileum
tam kat biyopsisi, 10’u dejeneratif viseral nöropatili
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hastalara ait tam kat jejenum biyopsisi ve 15’i barsak
hastal›¤› bilinmeyen kiﬂilere ait otopsilerden al›nan
tam kat jejenum biyopsisi olmak üzere toplam 45
kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuç olarak
‹BS’li grubun 9/10’unda hem intragangliyonik, hem
de perigangliyonik lenfosit infiltrasyonu saptan›rken, kontrol gruplar›nda hafif perigangliyonik infiltrasyon d›ﬂ›nda lenfosit infiltrasyonu saptanmam›ﬂt›r. Ayr›ca 9 ‹BS’li hastadan 6’s›nda nöronal dejenerasyon saptanm›ﬂ, bu sonuç; ‹BS patogenezinde
inflamasyonla beraber nöronal dejenerasyonun da
rol oynayabilece¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r (8).
‹BS’de ‹BH’de oldu¤u gibi normalde dengede olmas› gereken proinflamatuvar/antiinflamatuvar sitokin
dengesinin proinflamatuvarlar yönünde bozuldu¤una
yönelik çal›ﬂmalar da yap›lm›ﬂt›r. Van der Veek ve
ark. 111 ‹BS’li hastayla 167 sa¤l›kl› kontrol grubunun periferik kanlar›nda TNF-α ve ‹L-10 gen polimorfizmlerini araﬂt›rm›ﬂlar ve ‹BS’li grupta yüksek
TNF-α ve düﬂük ‹L-10 üreten genotipin daha fazla
oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir. Bu genetik yatk›nl›¤›n
‹BS patogenezinde etkili olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür
(9). Lucas A. ve ark. 10 remisyonda ‹BH, 12 diyare
bask›n (DB) ‹BS’li, 10 P‹-‹BS’li hasta grubuyla 15
sa¤l›kl› bireye ait hücre kültürlerinde bir β2 reseptör
agonisti olan terbutalin, ek olarak deksametazon uygulamas› yapm›ﬂlar, terbutalin verilince antiinflamatuvar sitokin olan ‹L-10’daki art›ﬂ; ‹BH’li grupta en
az, DB-‹BS’li grupta kontrol grubuyla benzer, P‹‹BS’li grupta en fazla olarak saptanm›ﬂt›r. Deksametazon sonras› tüm gruplarda TNF-α azal›ﬂ› benzer
saptanm›ﬂ, bu sonuç; ‹L-10’un bozulmuﬂ adrenerjik
regülasyonunun ‹BH’da psikolojik stresin hastal›k
aktivitesine etkisini aç›klayan mekanizmalardan biri
oldu¤u, ayr›ca sitokinlerin adrenerjik, glukortikoid
etkiyle de¤iﬂken regülasyonunun P‹-‹BS’de rol oynayabilece¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r (10). Yak›n zamanda yap›lan bir çal›ﬂmada da ‹BS’de rol oynayan
proinflamatuvar sitokinlerden ‹L-17 tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu sitokinin klasik Th1/Th2 yolaklar›ndan ayr› olarak ço¤alan Th17 hücreleri taraf›ndan sal›nd›¤› ve
kolonik subepitelyal myelofibroblastlarda di¤er proinflamatuvar sitokinlerin (IL-6, IL-8, MAP kinaz…)
sal›n›m›n› artt›rarak gerek ‹BS, gerekse ‹BH patogenezinde etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir (11).
Aral›k 2007

Bu arada ‹BS’de di¤er inflamatuvar hücreler de araﬂt›r›lm›ﬂt›r. G. Barbara ve ark. 44 ‹BS’li hastayla (Roma II kriterlerine uygun) 22 sa¤l›kl› bireyde kolon
biyopsisi yapm›ﬂlar, mast hücresi araﬂt›rm›ﬂlar, mast
hücrelerinden sentezlenen histamin-triptaz düzeyini
ve elektron mikroskopuyla mast hücresi-sinir hücresi aras› mesafeyi ölçmüﬂlerdir. Çal›ﬂma sonunda
‹BS’li grubun %70’inde kontrol grubuna göre anlaml› mast hücre art›ﬂ›, mukozal histamin-triptaz art›ﬂ›, degranüle mast hücre art›ﬂ›, ayr›ca mast hücresinir hücresi aras› mesafenin de anlaml› olarak daha
yak›n oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Bu sonuç; ‹BS’de
abdominal rahats›zl›klarda mukozal mast hücreler ile
sinir hücre etkileﬂiminin etkisi olabilece¤i ﬂeklinde
yorumlanm›ﬂt›r (12). G. Barbara mast hücre ‹BS iliﬂkisini ﬂu ﬂekilde yorumlam›ﬂt›r: Hastadaki psikolojik
stres kortikotropin sal›t›c› faktör (KSF) salg›s›n› artt›rarak mast hücre say›s›n›-aktivasyonunu uyar›r, ayr›ca nöropeptitler, safra asitleri, intestinal permeabilite art›ﬂ›, g›da alerjileri ve intestinal mikroflora de¤iﬂiklikleri yine mast hücre aktivasyonuna neden
olur. Mast hücrelerden sal›nan histamin, triptaz, lipid
medyatörler ve sitokinlerin, bir taraftan intestinal sinir sistemini etkileyerek de¤iﬂken motilite ve sekresyona neden olurken, di¤er taraftan duyusal nöronlar
arac›l›¤›yla viseral hiperaljeziye neden oldu¤u düﬂünülmektedir (13) (ﬁekil 2).
‹BH ve ‹BS’de nötrofil ve eozinofiller de araﬂt›r›lm›ﬂt›r. G. Kristianson ve ark. mukozal yama tekni¤i

ﬁekil 2. Mast hücresi-‹BS iliﬂkisi, KSF: kortikotropin sal›t›c›
faktör, SSS: santral sinir sistemi, ESS: enteral sinir sistemi (G.
Barbara ve ark. Neurogastroenterol Motil 2006; 18: 6-17’den
uyarlanm›ﬂt›r.)
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ﬁekil 3. Mukozal yama tekni¤inde kullan›lan aletin ﬂematik çizimi. A) Alet, balonu ﬂiﬂmemiﬂ halde, ucunda selluloz yamalar
mevcut. B) Rektal ampullada aletin balonu ﬂiﬂirilmiﬂ ve selluloz
yamalar rektal mukozaya yap›ﬂm›ﬂ halde (G Kristja´nsson, Gut
2004; 53: 1806–12’den al›nm›ﬂt›r.)

(ﬁekil 3) ad› verilen bir yöntemle 19 aktif ülseratif
kolit (ÜK), 8 inaktif ÜK, 13 ‹BS, 13 inaktif çölyak
hastas›, 12 kollajenöz kolit hastas› ve 16 sa¤l›kl› bireyden rektal mukozal örnekleme yapm›ﬂlar ve nötrofil, eozinofil hücrelerine ait medyatörlerin kantitatif
ölçümlerini yapm›ﬂlard›r. Sonuç olarak tüm gruplarda
kontrol grubuna göre anlaml› olarak bu medyatörlerde art›ﬂ saptanm›ﬂ, mukozal yama tekni¤i, ‹BS gibi
düﬂük dereceli inflamasyonla seyreden hastal›klarla

ﬁekil 4 . ‹BS ve ‹BH’de akut ve kronik stres, SSS ve barsak immün sistemi iliﬂkisi: KSF: kortikotropin sal›t›c› faktör, AKTH:
adrenokotikotropin hormon, NE: norepinefrin, DMN: dorsalmedialnükleus, SSS: santral sinir sistemi Th: T helper, NK: Natural killer, Mk: Makrofaj, Mh: Mast hücresi, B: Bazofil (Bradesi ve ark. Gastroenterol 2003; 19: 336–42’den uyarlanm›ﬂt›r.)
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ilgili çal›ﬂmalarda duyarl›, iyi tolere edilen bir yöntem
olarak önerilmiﬂtir (14). Bradesi ve ark. ‹BS ve
‹BH’de psikolojik stres alt›nda; merkezi-otonom sinir
sistemiyle kolondaki immün sistem iliﬂkisini yorumlam›ﬂlard›r (ﬁekil 4). Akut stresle ‹BS’de otonom sinir sisteminden (OSS) sal›nan asetilkolin ve norepinefrin; ek olarak santral sinir sisteminden (SSS) sal›nan kortikotropin sal›t›c› faktör (KSF)’ün kortizol
salg›s›n› artt›rmas›yla Th1 yolu daha bask›n olmak
üzere barsak immün sistemi bask›lan›r. Barsakta
Th1/Th2 dengesi Th2 lehine bozulur ve Th2 sisteminin medyatörlerinin (histamin, triptaz..) etkisiyle ‹BS
klini¤i geliﬂir. Akut streste ‹BH’de ise KSF’ye kortizol yan›t› azald›¤›ndan barsakta Th1 yolu bask›n haldedir ve TNF-α, ‹L-1β, ‹L-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin art›ﬂ›yla inflamatuvar süreç geliﬂir. Son
olarak kronik dönemde ‹BS ve ‹BH’de barsak immün
sistemiyle SSS aras›nda pozitif geri besleme sonucu
KSF ve sitokin sal›n›mlar› artar. Ancak reseptör down
regülasyonu geliﬂir. Bu arada TNF-α, ‹L-1β, histamin-triptaz›n etkisiyle duyusal aferent duyarl›l›¤› artarak hiperaljeziye neden olur (1).
Psikolojik stres ve inflamasyonun barsak fonksiyonlar›na etkisini araﬂt›ran bir deneysel çal›ﬂmada Leibregts ve ark. Lewis s›çanlar›n› randomize ederek deney grubuna inflamasyon indüksiyonu amac›yla trinitrobenzensülfonikasitle (TNBS) beraber etanol
ve/veya tekrarlay›c› su yoklu¤u stresi (TSYS), kontrol grubuna ise plasebo uygulam›ﬂt›r. TNBS, TSYS
veya her ikisinin kombinasyonu uygulanan deney
gruplar›nda kolorektal distansiyona viseromotor yan›tta anlaml› art›ﬂ, ortalama 5. günde devam eden
inflamasyon; özellikle TNBS + TSYS kombinasyonu uygulanan grupta 14. günde de devam eden inflamasyon ve 28. günde bile ‹L-2 art›ﬂ› saptanm›ﬂt›r
(15).
Bir baﬂka deneysel çal›ﬂmada Jun-Ho La ve ark.
Sprague-Dawley s›çanlar›n› randomize etmiﬂlerdir.
Bir grupta intrakolonik %4’lük asetik asitle inflamasyon oluﬂturulmuﬂ, kontrol grubuna ise intrakolonik serum fizyolojik verilerek her iki gruba da rektal
distansiyon sonras› barsak kontraktilite ve myeloperoksidaz ölçümü yap›lm›ﬂt›r. Sonuç olarak deney
grubunda inflamasyon indüksiyonundan 7 gün sonra
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bile rektal distansiyona aﬂ›r› duyarl›l›k saptanm›ﬂ, ç›kard›klar› d›ﬂk› miktar› kontrol grubuna göre anlaml› olarak fazla bulunmuﬂt›r (16).

‹BS’DE ANT‹‹NFLAMATU VAR TEDAV‹
‹BS’de düﬂük dereceli de olsa inflamasyonun patogenezdeki etkisi, araﬂt›rmac›lar› antiinflamatuvar tedavilere yöneltmiﬂtir. S. Dunlop ve ark. 29 P‹-‹BS’li
hastay› randomize ederek, 14’üne 3 hafta 30mg/gün
prednisolon oral 15’ine ise plasebo vermiﬂlerdir. Tedavi öncesi her iki grupta da kolon histolojik incelemesinde enterokromafin hücre ve T lenfosit say›lar›
artm›ﬂ olarak saptanm›ﬂ; ayr›ca her iki grubun da
semptom dereceleri, anksiyete-depresyon skorlar›
benzer bulunmuﬂtur. Tedavi sonras›nda amaçlanan
histolojik enterokromafin hücre, T lenfosit ve intraepitelyal lenfosit azal›ﬂ› elde edilemezken semptomatik iyileﬂme de görülmemiﬂtir. Yani steroidlerin
sistemik kullan›m›yla P‹-‹BS’de tedavi sa¤lanamam›ﬂt›r (17). Bir deneysel çal›ﬂmada G. Barbara ve
ark. 28 ‹sviçre faresinin Triﬂinella spiralis enfeksiyonu sonras› intestinal gerilimlerini ve kolonik siklooksijenaz-2 (COX-2) mRNA ölçümlerini yaparak farelere COX-2 inhibitörü ve glukokortikoid vererek tedavi sonras› intestinal gerilim ve COX-2 RNA ölçümlerini yapm›ﬂlard›r. Tedaviler öncesi COX-2, ‹L4, 5, 13 ve intestinal kontraktilitede belirgin art›ﬂ
varken tedavi sonras› bu de¤erlerde belirgin gerileme saptanm›ﬂt›r. Bu sonuç P‹-‹BS’de muskularis
eksternadaki COX-2 art›ﬂ›n›n muskuler hiperkontraktilitede etki gösterdi¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r
(18). Bir baﬂka çal›ﬂmada ‹BS geliﬂen bronﬂial
ast›ml› bir grup hastada oral steroid tedavisi sonras›,
semptomlarda %60 oran›nda azalma saptanm›ﬂt›r.
‹BS’de antiinflamatuar tedavi için daha çok çal›ﬂmaya ihtiyaç oldu¤u bildirilmektedir.

‹BH’DE ‹BS SEMPTOMLARI
‹BH tan›s› konan hastalar›n bir bölümünde baﬂlang›çta ‹BS’yi düﬂündüren semptomlar görülebilir. M. Pimentel ve ark. 66 ‹BH’li hastaya (39 crohn hastas›,
19 ülseratif kolit hastas›) tan› konulmadan önceki
gastrointestinal semptomlar›n› sormuﬂlar, semptom
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baﬂlang›c›ndan tan›ya kadar süren prodromal periyotu ortalama Crohn hastalar›nda 9.9 y›lken, ülseratif
kolitte ortalama 2,7 y›l bulmuﬂlard›r. Crohn hastalar›nda tan› öncesi Roma kriterlerini karﬂ›layan hasta
oran› %25.6, ülseratif kolitte ise %21.1 olarak bulunmuﬂtur (19). Magnus S. ve ark. ise 1 y›ldan uzun süre remisyonda izlenen 40 CH ve 43 ÜK hastas›n›, 4
farkl› anket formuyla gastrointestinal semptomlar,
anksiyete-depresyon skorlar› ve psikolojik durumlar›
yönünden de¤erlendirmiﬂler, ÜK’l› hastalar›n
%33’ünde ve CH hastalar›n›n %57’sinde ‹BS benzeri semptomlar saptam›ﬂlard›r (Yaﬂ, kronik tedavi,
hastal›k yayg›nl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak). Bu çal›ﬂmada hastalar›n psikolojik durumlar› ve anksiyetedepresyon skorlar› benzer olmas›na karﬂ›n ‹BS semptomlar›n›n varl›¤› ve ﬂiddeti genel populasyona göre
2-3 kat fazla rapor edilmiﬂtir (20). Itta M. ve ark. benzer bir çal›ﬂmada 33 CH ve 77 ÜK hastas›n› de¤erlendirmiﬂtir. ÜK’li hastalarda Roma kriterlerine göre
%31.5, Manning kriterlerine göre %32.4; CH’li hastalarda ise Roma kriterlerine göre %41.7, Manning
kriterlerine göre %23.5 oran›nda ‹BS saptanm›ﬂt›r
(21). Ancak Twila Burgmann ve ark. yapt›¤› Manitoba ‹BH kohort çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› daha farkl›
bulunmuﬂtur. 396 yeni tan› ‹BH’li hastan›n tan› öncesi 3 y›ldan uzun süre semptomatik olan 112’si (%58
CH, %37 ÜK, %3 proktit, %2 indetermine) önceki
çal›ﬂmalara benzer ﬂekilde sorgulanm›ﬂt›r. Semptom
baﬂlang›c›-tan› zaman› aras›ndaki süre ortalama 11
y›l saptan›rken grubun %51’i tan› öncesi ‹BS’li olmayan, %25’i tan› öncesi olas› ‹BS, %24’ü tan› öncesi
daha olas› ‹BS olarak belirlenmiﬂtir. Sonuç olarak
baﬂlang›çtaki 396 hasta dikkate al›nd›¤›nda çal›ﬂmadaki ‹BH’li hastalar›n tan› öncesi ‹BS prevalans h›zlar› genel populasyona benzer bulunmuﬂtur (22). Yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar› çeliﬂkili olsa da subklinik
inflamasyon ve immün aktivasyonun ‹BH geliﬂmeden önce ‹BS benzeri semptomlara neden olabilece¤i; geçici veya kronik subklinik inflamasyonun
‹BH’de barsak disfonksiyonunun persistan seyretmesinde rol oynayabilece¤i düﬂünülmektedir (4).

ENTER‹K FLORA-‹BS-‹BH
‹BH’da intestinal mikroflorada de¤iﬂiklikler bildirilGG

miﬂ, inflamasyonun baﬂlamas› ve sürdürülmesinde,
genetik faktörlerle iliﬂkili bu de¤iﬂikliklerin olas› etkisi üzerinde durulmaktad›r. Yak›n zamanda yap›lan
bir çal›ﬂmada ‹BH’l› hastalarla sa¤l›kl› kontrol grubu
aras›nda mukozal floran›n toplam kompozisyonunda
de¤iﬂiklik saptanmam›ﬂ ancak ‹BH’li grupta mukozayla iliﬂkili bakteriyel kolonizasyonun daha fazla
oldu¤u gösterilmiﬂtir (1).
‹BS hastalar›nda da ince barsak ve kolonda de¤iﬂken
mukozal flora tespit edilmiﬂtir. Balsari ve ark. ‹BS’li
hastalarda koliform bakteri ve laktobasilluslarda
azalma rapor etmiﬂtir. Baﬂka bir çal›ﬂmada kolonik
biyopsi örneklerinde ‹BS’de de¤iﬂken bakteriyel flora bildirilmiﬂtir. ‹nce barsakta hidrojen nefes testiyle,
indirekt olarak aﬂ›r› bakteri ço¤almas› da bildirilmiﬂ
ve randomize kontrollü bir çal›ﬂmada antibiyotik tedavisinin abdominal rahats›zl›k ve gaz ﬂikayetlerinde
anlaml› iyileﬂme sa¤lad›¤› rapor edilmiﬂtir (1).
De¤iﬂken enterik flora ve onunla iliﬂkili olabilece¤i
düﬂünülen anormal immün-inflamatuvar yan›t›n ‹BS
ve ‹BH’de gösterilmesi, enterik floray›, dolay›s›yla
onun tetikledi¤i inflamatuvar süreci bask›layaca¤›
umuduyla, probiyotiklerin kullan›m› gündeme
gelmiﬂtir. Probiyotikler, normal enterik florada belli
oranda bulunan yararl› mikroorganizmalard›r. ‹BS
ve ‹BH’de kullan›m amaçlar› bakteriyel antagonizm
sa¤lamakt›r. Probiyotiklerin antiinflamatuvar etkilerini gösteren çok say›da deneysel çal›ﬂma mevcuttur
(23). J. McCarthy ve ark. 30 ‹L-10 üretmeyen (kolite meyilli) fareyi bifidobakterium, laktobasillus ve
plasebo olmak üzere 10’arl› gruplarda randomize
ederek beslemiﬂlerdir. Çal›ﬂma sonunda her iki
probiyotikle beslenen grupta plaseboya göre anlaml›
olarak kolitte azalma ve Th1 tipinde proinflamatuvar
sitokinlerde de azalma rapor etmiﬂlerdir (30). Steidler ve ark. genetik olarak ‹L-10 üreten probiyotikleri
kullanarak antiinflamatuvar etkiyi göstermiﬂlerdir
(24).
Gerek ‹BH, gerekse ‹BS’de probiyotiklerin etkisi
klinik çal›ﬂmalarla da araﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹BH’yle iliﬂkili
randomize kontrollü çal›ﬂmalar›n sonuçlar› çeliﬂkilidir. Gionchetti (2000, 2003), Mimura (2004) yapt›klar› ayr› ayr› çal›ﬂmalarda VSL#3 tipi probiyoti¤i
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plasebo ile karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ, sonuç olarak remisyon sürelerinde anlaml› art›ﬂ rapor etmiﬂlerdir. Buna karﬂ›n
Malchow (1997), Bausvaros (2005), Marteau
(2006), Prantera (2002) Shanahan (2006) ve ark.’n›n
plasebo kontrollü çift kör randomize çal›ﬂmalar›nda
plaseboya göre anlaml› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r
(25).
Çift kör randomize bir çal›ﬂmada 25 ‹BS’li hasta
probiyotik ve plasebo grubu olarak randomize edilmiﬂ olup, çal›ﬂma sonunda probiyotik verilen grupta
plaseboya göre anlaml› semptomatik düzelme görülmüﬂtür. Kim HJ ve ark. 48 ‹BS’li hastay› randomize
etmiﬂ, bir gruba VSL#3 ad› verilen probiyotik günde
2 kez 4-8 hafta verilirken, di¤er gruba plasebo verilmiﬂtir. Plaseboya göre probiyotik alan grupta abdominal gaz ve sintigrafide kolonik geçiﬂ zaman›nda
azalma görülürken; hastalara soruldu¤unda kar›n a¤r›s›, kar›n ﬂiﬂkinli¤i ve d›ﬂk› ile iliﬂkili semptom
skorlar›nda anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r (26). O. Mahony L. ve ark. da yapt›klar› çal›ﬂmada 77 ‹BS’li
hastay› randomize ederek; bu sefer probiyotik verilen grubu bifidobakterium ve laktobasillus alanlar
olarak 2 gruba ay›rm›ﬂlard›r. Çal›ﬂma sonunda bifidobakterium alan grupta semptomlarda azalman›n
yan›nda ‹L-10/‹L-12 oran›nda da belirgin düzelme
rapor etmiﬂlerdir (27).
Gerek ‹BS, gerekse ‹BH’de probiyotiklerin etkinli¤i,
probiyoti¤in tipi, dozu, kullan›m süresi gibi önemli
parametrelerin belirlenmesi için daha çok say›da ve
geniﬂ hasta gruplar›n› içeren randomize kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç oldu¤u bildirilmektedir.

GENET‹K-‹BS-‹BH
‹BS’de de ‹BH’daki gibi ailesel yatk›nl›¤›n oldu¤una
dair çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Yak›n zamanl› çal›ﬂmalarda genom taramas› yap›larak Crohn hastal›¤›nda NOD2 protein mutasyonu tan›mlanm›ﬂt›r. NOD
proteinleri, bakteriyel sinyallere lökositlerin yan›t›yla iliﬂkili sitozolik reseptör proteinleri olarak düﬂünülmektedir. Ayr›ca ÜK’li hastalarda 3, 7 ve 12. kromozomlarda HLA gen mutasyonlar› tan›mlanm›ﬂt›r
(1).
M. B. Bengtson ve ark. 8045 ikizi (3334 çift, 1377
tek) anket ﬂeklinde bir formla 31 semptom/hastal›k
yönünden sorgulam›ﬂlard›r. Ayr›ca ilgili devlet kuruluﬂundan bireylerin gestasyonel yaﬂ, do¤um a¤›rl›¤›
bilgileri toplanm›ﬂt›r. Sonuç olarak ‹BS’de monozigotik konkordans›n dizigotik konkordansa göre anlaml› olarak fazla oldu¤u; do¤um a¤›rl›¤›n›n ve gestasyonel yaﬂ›n küçüklü¤ünün de ‹BS’ye yatk›nl›k
oluﬂturdu¤u rapor edilmiﬂtir (28). Fabio Pace ve ark.
geçmiﬂte tekrarlayan abdominal a¤r› veya ‹BS hikayesi olan 67 çocu¤u 5-13 y›l takip etmiﬂlerdir. Çal›ﬂmaya uygun 55 çocu¤un %29’unda ‹BS benzeri
semptomlar saptanm›ﬂ, ‹BS öyküsü olanlar›n olmayanlara göre, (en az 1 kardeﬂlerinde) 3 kat daha fazla ‹BS geliﬂme riski oldu¤u rapor edilmiﬂtir (29).

YAﬁAM KAL‹TES‹NE HASTALI⁄IN ETK‹S‹
Yap›lan çal›ﬂmalarda her ne kadar ‹BS fonksiyonel,
‹BH organik bir hastal›k olsa da hastal›¤›n yaﬂam kalitesine olumsuz etkisi her iki hasta grubunda da benzer bulunmuﬂtur. F. Pace ve ark. 26 ÜK, 54 CH, 85

Tablo 5. ‹BS ve ‹BH’nin olas› etyopatogenetik özellikleri
Genetik
• NOD-2→CH
‹BH • HLA DR2, DR1, DR3→ÜK

‹BS

• Ailesel yatk›nl›k

Çevresel Faktörler
• Barsak floras›na aﬂ›r›
T lenfosit yan›t›

Konakç› Yan›t›

Barsak Fizyolojisine Etkisi

• Th1→CH

• Sekretuar diyare

• Th2→ÜK

• Rektal kapasite kayb›

• Sigara

• pANCA→ÜK

• Bozulmuﬂ motilite

• Geçirilmiﬂ gastroenterit

• ‹mmun aktivasyon

• Bozulmuﬂ motilite

• Psikolojik stres

• ‹EL art›ﬂ› (CD3, CD25)

• Visseral aﬂ›r› duyarl›l›k

• Aﬂ›r› bakteri ço¤almas›

• Visseral hiperaljezi

CH: Crohn hastal›¤›, ÜK: Ülseratif kolit ‹EL: ‹ntraepitelyal lenfosit
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‹BS hastas›n› 3 farkl› formla sa¤l›kla iliﬂkili yaﬂam
kalitesi, psikolojik stres ve yak›n zamanda meydana
gelen stresli olay yönünden de¤erlendirmiﬂtir. Bu üç
kavram yönünden ‹BS’li grubun en az›ndan ‹BH’li
hastalar kadar olumsuz etkilendikleri görülmüﬂtür
(30).

SONUÇ
‹BS ve ‹BH’nin olas› etyopatogenetik özelikleri Tablo 5’te özetlenmiﬂtir. Yak›n zamanda yap›lan ve giderek artan çal›ﬂmalar sonucu ‹BS’de düﬂük dereceli inflamasyonun tan›mlanmas›, fonksiyonel barsak

hastal›klar›n›n semptom bazl› kriterlerle tan›s›n›n
tekrar de¤erlendirilmesine olanak sa¤layabilir. Düﬂük dereceli inflamasyonun ve biyolojik markerlar›n
tan›mlanmas› ve kullan›m› ile ‹BS alt tipleri ayd›nlat›labilecek ve bu da daha spesifik tedavi seçeneklerine olanak sa¤layacakt›r.
Günümüzde ‹BS fonksiyonel, ‹BH organik barsak
hastal›¤› olarak kabul görse de ‹BS’deki düﬂük dereceli inflamasyonun tan›mlanmas› ve yap›lacak araﬂt›rmalarla patogenezinin ayd›nlat›lmas›yla iki klinik
tablonun birbiriyle olan iliﬂkisi daha net ortaya konulacakt›r. Bu konu bilim dünyas›n›n gündemindedir.
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