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Amaç: Mikroalbüminürinin, inflamatuvar barsak hastal›¤›n›n tipini ve
aktivitesini yans›tan iyi bir parametre olup olmad›¤›n› ve TH1/TH2 sitokinleri olan ‹FN-γ/‹L-4 serum düzeyleriyle bir korelasyon gösterip göstermedi¤ini araﬂt›rmay› amaçlad›k. Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya, 31
ülseratif kolit, 18 Crohn hastas› ve 8 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Serum örneklerinde kreatinin, β-2 mikroglobulin, ‹L-4 ve ‹FN-γ, 24 saatlik idrarda kreatinin, mikroalbümin ve β-2 mikroglobulin çal›ﬂ›ld›. Bulgular:
Böbrek iﬂlevleri aç›s›ndan, ülseratif kolit grubunun kreatinin klerensi
daha düﬂük gibi görünse de, ülseratif kolit, Crohn hastal›¤› ve sa¤l›kl›
kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel önemde farkl›l›k yoktu. Her üç
grubun da idrar β-2 mikroglobulin seviyesi ölçülebilecek düzeyin alt›ndayd›, yani tübüler hasar yoktu. Serum ‹L-4 düzeyi, ülseratif kolit grubunda kontrol grubundan istatistiksel önemde yükseklik gösteriyordu
(49.3±81.7 pg/ml, 1.6±0.0 pg/ml, p<0.01). Ülseratif kolit grubunun
mikroalbüminüri miktar› kontrolden fazlayd›, ama farkl›l›k istatistiksel
önemde de¤ildi. Crohn hastal›¤› grubunun ‹L-4 düzeyi (54.8±58 pg/ml)
hem ülseratif kolit hem de kontrolden yüksekti, ancak sadece kontrol
grubuyla anlaml› farkl›l›k gösteriyordu (p<0.01). Bütün çal›ﬂma gruplar›n›n serum ‹FN-γ düzeyleri, ölçülebilir düzeyin alt›ndayd›. Serum β-2
mikroglobulin düzeyleri, gruplar aras›nda farkl›l›k göstermiyordu. Sonuç: Mikroalbüminüri, serum ‹FN-γ ile serum β-2 mikroglobulin düzeyleri inflamatuvar barsak hastal›¤›n›n tan›s›nda veya aktivasyonunu belirlemede yetersizdir. ‹L-4 düzeyi, inflamatuvar barsak hastal›¤› grubunda aktivasyonla iliﬂkisiz olarak yüksektir, ancak kontrol grubuyla benzer de¤erleri gösteren hasta say›s› çok oldu¤undan, rutin kullan›ma
girmesi uzak bir olas›l›kt›r.
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Background and Aims: We aimed to investigate whether microalbuminuria reflects inflammatory bowel disease type and/or activity and
whether there is any relation between microalbuminuria and serum levels of TH1/TH2 cytokines IFN-γ/interleukin (IL)-4. Materials and Methods: Thirty-one ulcerative colitis and 18 Crohn’s disease patients together with 8 healthy controls were enrolled into the study. Serum
creatinine, β-2 microglobulin, IL-4, and IFN-γ levels together with 24hour urine creatinine, microalbumin and β-2 microglobulin levels were
studied. Results: Although the creatinine clearance level of the ulcerative colitis group seemed lower than of the healthy control group,
no statistically important difference in renal function was present between the ulcerative colitis, Crohn’s disease and healthy control groups. Urine β-2 microglobulin levels of all three study groups were found lower than the detectable level, so tubular damage was not present. Serum IL-4 level of the ulcerative colitis group was found significantly higher than of the healthy control group (49.3±81.7 pg/ml,
1.6±0.0 pg/ml, respectively; p<0.01). The microalbuminuria level of
the ulcerative colitis group was found minimally higher than of the healthy control group, but the difference was insignificant. The serum IL4 level of the Crohn’s disease group (54.8±58 pg/ml) was found higher than both the ulcerative colitis and healthy control groups, but a
statistically significant difference was present only with the healthy
control group (p<0.01). Serum IFN-γ levels of all study groups were found lower than the detectable level. No difference was detected in the
β-2 microglobulin level between the study groups. Conclusions: Microalbuminuria and serum IFN-γ and β-2 microglobulin levels were insufficient in the diagnosis of inflammatory bowel disease and in determining the activation of the disease. Serum IL-4 levels were high in inflammatory bowel disease without any relation with activation. However, the number of patients with values similar to those of the healthy
control group was high, so its routine usage seems to be unjustified.
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zasyonu ‹BH’n›n klinik yönetiminde çok önemlidir. Hastan›n yak›nmalar› inflamasyon ve hastal›k aktivasyonunu
belirlemede yol göstericidir, ancak subjektiftir ve yang›sal
olmayan durumlardan; darl›k ve safra tuzu malabsorbsi-
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yonu gibi, kolayl›kla etkilenir. Bu nedenle ﬂikayet, fizik
muayene bulgular› ve baz› laboratuvar parametrelerini
içeren hastal›k aktivite indeksleri geliﬂtirilmiﬂtir. Bu indekslerin hasta baﬂ› kullan›m› zordur ve subjektif hasta ﬂikayetlerine dayanmaktad›r. Manyetik rezonans görüntüleme, tomografi, baryumlu grafiler ve enteroklizis yöntemleri pahal› olmas› ve hastan›n radyasyona maruz kalmas› gibi nedenlerle yayg›n kullan›lmamaktad›r. Barsak
inflamasyonunu gösteren ‘gold standart’ tan› yöntemi
endoskopi ve biyopsidir. Fakat invaziv bir yöntemdir, tüm
gastrointestinal sistemi görüntülemek zahmetli olup her
zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle hastal›k aktivitesini objektif yans›tan, ucuz ve kolay bir laboratuvar belirteci bulmak için eritrosit sedimentasyon h›z›, lökosit ve
trombosit say›s›, albumin, orosomucoid, C reaktif protein, fibrinojen, serum amiloid A, α1-antitripsin, interlökinler (‹L-1, ‹L-6, ‹L-8), interlökin reseptörleri (‹L-2R, ‹L-6R),
tümor nekrotizan faktör-alfa (TNF-α) gibi bir çok molekül
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca fekal lökosit at›l›m›, fekal serum proteinleri yada lökosit ürünleri aktivasyon belirteci olarak
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (1-4).
Mikroalbuminüri, 24 saatlik idrarda 30 miligramdan daha
fazla albumin at›lmas›d›r. Diabetik hastada mikroalbuminüri saptanmas› diabetik nefropatiyi düﬂündürür ve artm›ﬂ kardiyovasküler mortalite ve morbidite s›kl›¤› ile birliktedir. Mikroalbuminüri sepsis, travma, yan›k, miyokard infarktüsü gibi iskemik hasarlarda oldu¤u gibi akut hastal›klar›n nonspesifik belirtecidir. Büyük bir olas›l›kla inflamatuvar sitokinlere karﬂ› oluﬂan akut faz yan›t›n›n sonucu geliﬂmektedir. Bu nedenle mikroalbuminüri daha uzun süreli ve kolay ölçülebilen bir akut faz belirteci olabilir (5).
‹BH’daki barsak inflamasyonu karmaﬂ›k bir örüntü ile kontrol edilmektedir. Sitokinler immun hücrelerden sal›n›r,
hücreler aras› iliﬂkiyi sa¤lar. Ayr›ca T lenfositlerin Th1, Th2,
Th17 ve regülatör hücrelere farkl›laﬂmas›n› sa¤lar. CH’da
Th1 T hücre arac›l› immun yan›t ön plandad›r ve interferon gamma (IFN-γ), ‹L-2 ve TNF-α sal›n›m›n›n art›ﬂ› ile karakterizedir. ÜK’de ise lokal yan›t daha az polarize olmakla birlikte Th2 sitokin yap›m› ile karakterizedir. Th2 sitokinler içinde ‹L-4, ‹L-5 say›labilir (6,7).

tabloya dayan›larak konmuﬂtur. 70 yaﬂ üstü hastalar, diabetikler, hipertansiyonu olanlar, böbrek hastal›¤› olanlar,
idrar yolu enfeksiyonu olanlar, nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ile diüretik kullananlar ve kalp yetmezli¤i olan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Çal›ﬂma protokolü Helsinki
bildirgesine uygun yürütüldü. Tüm hastalar çal›ﬂma hakk›nda bilgilendirildi ve bilgilendirilmiﬂ onamlar› al›nd›. Hastalar›m›z›n 10 tanesi sülfasalazin, 35 tanesi mesalazin kullan›yordu. ÜK hastalar›n›n aktivasyonu Rachmilewitz endoskopik aktivite indexi ile, CH hastalar›n›n aktivasyonu
ise Harvey-Bradshaw (Simple indeks) indeksiyle de¤erlendirildi, skor 4’ün üzerindeyse aktif kabul edildi. ÜK grubunun 13 tanesi, CH grubunun 8 tanesi aktif olarak de¤erlendirildi. Hastalara 24 saatlik idrar toplat›ld›. 24 saatlik idrarda dansite, sodyum, potasyum, kreatinin, total protein
çal›ﬂ›ld›. Toplanan idrarda mikroalbuminüri immünonefelometrik yöntemle çal›ﬂ›ld›. Renal tubuler patoloji olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak için idrarda β-2 mikroglobulin bak›ld›.
Hastalardan idrarla eﬂzamanl› iki kan örne¤i al›nd›. Örneklerden birisinde rutin biokimya testleriyle birlikte kreatinin ve β-2 mikroglobulin çal›ﬂ›ld›. Di¤er kan örne¤i santrifüj edilerek serumu ayr›ld›, -20 derecede donduruldu.
ELISA yöntemiyle (Bender MedSystems, Austria) ‹L-4 ve
‹FN-γ düzeyleri toplu olarak çal›ﬂ›ld›.
‹statistik Yöntem
Bütün istatistiksel testler SPSS 13 ile yap›ld›. Sonuçlar ortalama ± standard sapma ﬂeklinde verildi. Parametrik olmayan de¤erler için Kruskal Wallis testi, parametrik de¤erler için Anova ve Student t-testi kullan›ld›. ‹statistiksel
önem s›n›r› p<0.05 olarak al›nd›.

BULGULAR

GEREÇ VE YÖNTEM

Böbrek iﬂlevleri aç›s›ndan, ÜK grubunun kreatinin klerensi daha düﬂük gibi görünse de, ÜK, CH ve sa¤l›kl› kontrol
gruplar› aras›nda istatistiksel önemde farkl›l›k yoktu (Tablo 1, ﬁekil 1). Bütün çal›ﬂma grubunda idrar β-2 mikroglobulin seviyesi ölçülebilecek düzeyin alt›ndayd›, yani tubuler hasar› gösterir bulgu yoktu. ÜK grubunun mikroalbüminüri miktar› kontrolden fazlayd›, ama farkl›l›k istatistiksel önemde de¤ildi. CH grubunun mikroalbuminüri düzeyi kontrol grubuna yak›nd›, ayr›ca ÜK ve CH aras›nda
da mikroalbuminüri aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. Aktif inflamatuvar barsak hastal›¤› grubu ile inaktif inflamatuvar
barsak hastal›¤› grubu de¤erlendirildi¤inde iki grup aras›nda fark bulunamad›. Ayr›ca, aktivasyon ile mikroalbuminüri aras›nda korelasyon yoktu.

Bu çal›ﬂmaya, 31 ÜK, 18 CH ve 8 sa¤l›kl› kontrol al›nd› (yaﬂ
ortalamalar›, s›ras›yla, 42±13, 35±13 ve 36±14 y›ld›). ‹BH’l›
tan›s› endoskopik, histolojik ve radyolojik bulgular ve klinik

Serum ‹L-4 düzeyi, ÜK’de sa¤l›kl› kontrol grubundan istatistiksel önemde yükseklik gösteriyordu (s›ras›yla,
49.3±81.7 pg/ml, 1.6±0.0 pg/ml, p<0.01). CH grubunun

Bu çal›ﬂman›n amac›, mikroalbuminürinin, ‹BH’n›n tan›s›nda yard›mc› ve/veya hastal›k aktivitesini yans›tacak bir laboratuvar belirteci olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak ve Th1/Th2
sitokinlerle iliﬂkisini saptamakt›r.
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Tablo 1. Çal›ﬂma ve kontrol gruplar›n›n sonuçlar›
Ülseratif Kolit

Crohn Hastal›¤›

Sa¤l›kl› Kontrol

Kreatinin klerens (ml/dk)

78,83±9,63

86,02±9,85

95,75±10,23

Mikroalbuminüri (mg/gün)

14,28±6,86

16,58±7,12

5,23±1,21

β-2 mikroglobulin (mg/l)

1,67±0,7

1,76±0,8

1,52±0,7

‹nterlökin (‹L)-4 (pg/ml)

49,32±81,7*

54,85±58*

1,6±0,0

*p<0.01

‹L-4 düzeyi (54.8±58 pg/ml) hem ÜK hem de sa¤l›kl› kontrolden yüksekti, ancak sadece kontrol grubuyla anlaml›
farkl›l›k gösteriyordu (p<0.01). Bütün çal›ﬂma grubunda
serum ‹FN-γ düzeyi, ölçülebilir düzeyin alt›ndayd›. Serum
β-2 mikroglobulin düzeyleri, oldukça düﬂüktü ve gruplar
aras›nda farkl›l›k göstermiyordu. Mikroalbuminüri ile IL-4
aras›nda korelasyon yoktu.

TARTIﬁMA
‹BH hastalar›n›n tan›s› konulurken, hastal›¤›n ciddiyetini
belirlerken ve verilen ilaçlara yan›t› izlemek için objektif
laboratuvar belirteçlerine gereksinim vard›r. Bu laboratuvar belirteci hastan›n klini¤iyle, endoskopisiyle ve aktivasyonuyla çok iyi korele olmal›d›r. Ayr›ca ucuz, kolay, h›zl›
ve yayg›n kullan›labilinmelidir. Bu amaçla, Mahmud ve
ark. (5) ‹BH’da mikroalbuminüriyi ilk olarak 1994 y›l›nda
çal›ﬂt›lar. Mikroalbuminürinin hastalar›n aktivasyonuyla
korele olarak ‹BH’da yükseldi¤ini, inaktif hastan›n bile
sa¤l›kl› kontrolden yüksek mikroalbuminürisi oldu¤unu
iddia ettiler. ‹ki y›l sonra, ayn› araﬂt›rmac›lar mikroalbuminürinin histolojik aktiviteyle orant›l› olarak yükseldi¤ini bildirdiler (8). Derici ve ark. (9) ÜK’de mikroalbuminüri ve
tübüler proteinürinin (α-1 mikroglobulin) hastal›k aktivasyonu ile belirgin ﬂekilde artt›¤›n›, remisyonda ise kontrol
grubundan farkl› olmad›¤›n› bildirdiler. Bizim çal›ﬂmam›zda ‹BH grubunda, hem ÜK, hem de CH grubunda mikroalbuminüri sa¤l›kl› kontrol grubundan farkl› de¤ildi ve

ﬁekil 1. Çal›ﬂma gruplar›n›n sonuçlar›.
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hastal›k aktivasyonuyla korelasyon göstermiyordu. Poulou ve ark. (10), hastal›k aktivitesinden ba¤›ms›z olarak,
ÜK’de %12,9, CH’da %6 oran›nda mikroalbuminüri art›ﬂ› bildirdiler. Son zamanlarda yay›nlanan bir baﬂka çal›ﬂmada da CH’da mikroalbuminürinin aktivasyonu yans›tmad›¤› gösterilmiﬂtir (11). Bu iki çal›ﬂman›n bulgular› bizim bulgular›m›z› desteklemektedir.
Çal›ﬂmam›zda hastalar›n böbrek iﬂlevleri tamamen normal bulundu. Sadece ÜK grubunun kreatinin klerensi
kontrol grubundan düﬂüktü, ancak istatiksel olarak anlaml› de¤ildi. Mikroalbuminüri glomerüler protein kaça¤›n› yans›t›r. Tubuler proteinüriyi ekarte etmek için 24 saatlik idrarda β-2 mikroglobulin bak›ld›. Tüm çal›ﬂma gruplar›m›zda β-2 mikroglobulin ölçülebilir düzeyin alt›ndayd›.
Literatürde ‹BH’da tübüler proteinüri %0 ile %75 aras›nda de¤iﬂen oranlarda bildirilmiﬂtir (10). Hatta hastal›k aktivasyonuyla artt›¤› iddia edilmiﬂtir (9). Ancak biz ‹BH’da
ve kontrollerde tübüler proteinüri saptayamad›k. ‹BH’da
tubuler proteinüri; ekstraintestinal böbrek tutulumuna ve
ilaçlara, özellikle 5-amino salisilik asite (5-ASA), ba¤l› olarak geliﬂebilir. Bizim ‹BH grubumuzda 4 hasta d›ﬂ›nda
tüm hastalar (45/49, %91,8) 5-ASA kullan›yordu. Ancak
hiçbirinde tübüler proteinüri yoktu. Bu bulgu 5-ASA kullan›m›n›n güvenli oldu¤unu desteklemektedir.
Zissis ve ark. (12) β-2 mikroglobulin serum düzeyinin
CH’da iyi bir aktivasyon belirteci olabilece¤ini bildirmiﬂlerdir. Ancak, ÜK’de ise ayn› iliﬂkiyi saptayamad›lar. Bizim
çal›ﬂmam›zda β-2 mikroglobulin serum düzeyinin tüm
‹BH grubunda çok düﬂük oldu¤u, sa¤l›kl› kontrolden fark›n›n olmad›¤› ve aktivasyonu yans›tmad›¤› bulundu.
Mikroalbuminürinin sitokinlere ba¤l› olarak böbrek mikrovaskuler geçirgenli¤inin art›ﬂ› ve protein kaça¤›n›n olmas›na ba¤l› geliﬂti¤i düﬂünülmüﬂtür (5). Biz de çal›ﬂmam›zda Th1 sitokinleri temsilen IFN-γ ve Th2 sitokinleri
temsilen ‹L-4 serum düzeylerini çal›ﬂt›k. IFN-γ serum düzeyi tüm çal›ﬂma grubunda ölçülebilecek düzeyin alt›ndayd›. Bu durum serumlar› saklama ﬂartlar›m›zdan ya da yöntemden kaynaklanm›ﬂ olabilir. Sitokinlerin serum düzeyleri de¤iﬂkenlik gösterebilmektedir. ‹L-4 düzeyleri ‹BH grubunda kontrollere göre belirgin yüksekti, ancak aktivas-
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yonla korelasyon göstermiyordu. Ancak standart sapmas› büyük oldu¤u için klinik uygulamaya aktivasyon belirteci olarak girmesinin zor oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Sonuç olarak ‹BH hastalar›n›n 5-ASA kullan›m›na karﬂ›n
böbrek fonksiyonlar›n›n hem glomerüler hem tübüler
yönden normal oldu¤unu saptad›k. Mikroalbuminüri,
IFN-γ, β-2 mikroglobulin ve ‹L-4’ün, hem ‹BH’y› hem de

‹BH’n›n aktivasyonunu göstermede yetersiz belirteçler olduklar›n› saptad›k. Son zamanlarda, fekal kalprotektinin
‹BH’n›n en iyi belirteci olabilece¤ine dair görüﬂler a¤›rl›k
kazanmaktad›r. Ancak çal›ﬂma zorlu¤u nedeniyle gaita
ile ilgili testlerin yayg›n kullan›ma girmesi zor olmaktad›r.
‹BH’da ideal laboratuvar belirtecini bulmak için ileri çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
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