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AKTIF VE INAKTIF ÜLSERATIF KOLIT HASTALARINDA ÇÖZÜNÜR ENDOTELYAL PROTEIN C RESEPTÖRÜ VE TROMBOMODULIN
DÜZEYLERI
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MEDİCANA HASTANESİ BODRUM
1

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE ANABİLİM DALI
2

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ ANABİLİM DALI
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BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
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TC.SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON SANDIKLI DEVLET HASANESİ
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MEDİCANA HASTANESİ ANKARA
6

Koagülasyon ve inflamasyon, inflamatuvar barsak hastalığı patogenezinde rol oynayan birbirinden bağımsız iki ayrı mekanizmadır. Protein
C yolu, inflamatuvar barsak hastalığı patogenezinde, mikrovasküler koagülasyon ve inflamasyonun kontrolünde giderek artan bir önem
kazanmaktadır. Mikrovasküler yüzey üzerinde eksprese edilen trombomodulin (TM) ve endotelyal protein C reseptörü (EPCR), protein C
yolunun en önemli komponentleridir. Bizim çalışmamızın amacı, ülseratif kolit (ÜK) hastalarında aktif ve inaktif hastalık dönemlerinde,
plazma TM ve çözünür EPCR (sEPCR) seviyelerini ve hastalık aktivitesi ile ilişkisini belirlemektir. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniğinde, ÜK tanılı toplam 46 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak benzer 30 sağlıklı birey çalışmaya
alındı. Ortalama TM seviyesi, hem aktif ÜK grubunda (3,2±2,0 ng/ml vs. 1,9±1,7 ng/ml, p=0.01) hem de inaktif ÜK grubunda (3,8±1,4
ng/ ml vs. 1,9±1,7 ng/ml, p=0.01) kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Ancak, aktif ÜK ve inaktif ÜK
grupları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ortalama sEPCR düzeyleri açısından, hem aktif ÜK grubu ve kontrol grubu
arasında, hem de inaktif ÜK grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. (p>0.05). Ancak, aktif ÜK’i bulunan grupta sEPCR
düzeyleri, inaktif ÜK’i bulunan gruba göre belirgin olarak düşük saptandı (77,5±55,9 ng/ml vs. 134,9±87,7 ng/ml, p=0.009).
Çalışmamızın sonuçları, protein C yolunun, özellikle TM ve EPCR’nin İBH patogenezindeki rolünü ortaya koyan çalışmaları
desteklemektedir. Daha fazla sayıda İBH hastası içeren ve aynı hastaların, hem aktif hem de tedavi sonrası inaktif dönemlerinde plazma
TM ve sEPCR düzeylerini araştıran çalışmaların yapılmasının, protein C yolunun İBH patogenezindeki rolünün anlaşılmasında büyük katkı
sağlayacağını düşünmekteyiz.


