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Özet

Behçet Hastalığının Tirnak Kıvrım Kapiller Sisteminin

Videodermatoskop ile Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmadaki amaç; Behçet hastalarının tırnak kıvrımı

kapiller bulgularını, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmak, ve

Behçet hastalarının aktif  ve inaktif  hastalık grubununun tırnak

kıvrımı kapiller bulgularını karşılaştırmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmaya 44 Behçet hastası ve 44 sağlıklı

kontrol grubu alındı. Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun sosyo-

demografik özellikleri ve hastaların hastalıkla ilgili bilgilerini içe-

ren form düzenlendi. Behçet hastaları, Behçet Hastalığı Anlık

Aktivite Formu ile aktif  ve inaktif  hastalık grubu olarak sınıflan-

dırıldı. Sonrasında katılımcıların her iki el tırnak kıvrımı kapiller-

leri videodermatoskopla değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamızda Behçet hastalarında kapiller dilatasyon,

mikrohemoraji, kapiller kayıp gibi anormal kapilleroskopik bul-

gular saptandı. Behçet hastalarında kapiller dilatasyon ve mikro-

hemoraji bulguları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek

saptandı (p<0.05). Yine sistemik bulguları olan Behçet hastala-

rının anormal kapilleroskopik değişiklikleri sistemik bulguları ol-

mayan hastalara göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05).

Sonuç: Mikrovasküler tutulumun göstergesi olarak tırnak kıvrımı

kapilleroskopik değişiklikleri incelediğimiz bu çalışmada; non-in-

vazif, ucuz ve kolay olan tırnak kıvrımı kapilleroskopisinin, BH

takibinde ve muhtemel sistemik tutulumu belirlemede yol gös-

terici bir yöntem olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, kapilleroskopi, videoder-

matoskop

Abstract

Evaluation of  Nailfold Capillary System with Videodermatoscope

in Behçet’s Disease

Background: The aim of  the present study was to compare nailfold
capillary findings of  patients with Behçet’s disease and healthy
controls and also to compare nailfold capillary findings of  pa-
tients with Behçet’s disease in the active and inactive stages.

Materials and Methods: The study included 44 patients with Be-
hçet’s disease and 44 healthy controls. A form including sociode-
mographic characteristics of  the patients and healthy controls
as well as clinical features of  the patients regarding Behçet’s dis-
ease was prepared. The patients were classified into active and
inactive disease groups according to the Behçet's Disease Cur-
rent Activity Form. Nailfold capillaries of  the fingers of  both
hands were examined by videodermatoscope in all study partic-
ipants.

Results: Abnormal capillaroscopic findings including capillary di-
latation, microhemorrhage, and capillary loss were determined
in the patients with Behçet’s disease. Capillary dilatation and mi-
crohemorrhage were significantly higher in the patients with Be-
hçet’s disease than in the healthy controls (p<0.05). Abnormal
capillaroscopic changes were significantly higher in Behçet’s dis-
ease patients with systemic signs than in those without systemic
signs (p<0.05).

Conclusion: According to the present study investigating nailfold
capillaroscopic changes as an indicator of  microvascular involve-
ment, nailfold capillaroscopy, a non-invasive, cost-effective, and
easily applicable method, were considered to follow up Behçet’s
disease and as a guide for determining of  potential systemic in-
volvement. 

Keywords: Behçet's disease, capillaroscopy, videodermatoscope
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Giriş

Behçet hastalığı (BH) temel patolojisi vaskülit olan,
birçok organı etkileyebilen, uzun süreli, ataklarla
seyreden sistemik bir hastalıktır (1). Hastalığın tam
olarak ilk kez tanımlanması 1937 yılında dermatolog
Dr. Hulusi Behçet tarafından yapılmıştır (2). Genç
erişkinlerde sık görülen bu hastalığın başlama yaşı
ortalama 20-30 yaşları arasındadır (3). Çalışmaların
çoğunda erkeklerin kadınlardan daha sık etkilendik-
leri bildirilse de çalışmalar arasında farklı oranlar bil-
dirilmiştir (4). Etyolojisi tam olarak anlaşılamayan
BH'nin etyopatogenezinde genetik yatkınlık, çevre-
sel etkenler, mikrobiyal faktörler ve immün disre-
gülasyon gibi birçok etken üzerinde durulmaktadır
(5). 

Behçet hastalığında özgün bir laboratuvar bulgusu
olmayıp (6), tanı alınan öykü ve klinik belirtilerle
konur. Tanı kriterlerine göre tekrarlayan ağız ülser-
lerine ilaveten, tekrarlayan genital ülserasyon, göz
lezyonu, deri lezyonu, paterji pozitifliği kriterlerin-
den en az ikisinin olması gerekmektedir (7). 

Tırnak kıvrımı kapilleroskopisi, in vivo ortamda
mikrosirkulasyonu değerlendirmeye yarayan en iyi
tanısal non-invazif  tekniktir. Günümüzde romato-
lojik hastalıkların mikrovasküler tutulumlarını belir-
lemek amacıyla sıkça kullanılmaktadır (8).
Kapilleroskopi aletleri arasında ışık mikroskobu, vi-
deokapilleroskopi yer almaktadır (9). Bunlara ek ola-
rak oftalmoskop ve dermatoskop ile de kapiller
inceleme yapılabilir (10). Tırnak kıvrımı kapiller sis-
temini değerlendirmede hızlı ve etkili bir tanısal araç
olan dermatoskopi cihazlarının ucuz, kolay uygula-
nabiliyor olması ve zaman tasarrufu oluşturması; bu
cihazları daha avantajlı kılmaktadır (11).

Bizim bu çalışmadaki amacımız; Behçet hastalarının
tırnak kıvrımı kapiller bulgularını, sağlıklı kontrol
grubuyla karşılaştırmak, ve Behçet hastalarının aktif
ve inaktif  hastalık grubununun tırnak kıvrımı kapil-
ler bulgularını karşılaştırıp konuyla ilgili yapılan kı-
sıtlı sayıdaki çalışmalara katkı sağlayabilmektir. 

Yöntem ve Gereçler

Bu çalışma; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp
Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Romatoloji klini-

ğine başvurup Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu
tanı kriterlerine göre BH tanısı alan 44 gönüllü hasta, ve
herhangi bir hastalığı olmayan 44 sağlıklı gönüllüye uygu-
lamıştır. Çalışmaya başlamadan önce Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu'ndan gerekli izin ve onay alınmıştır. Behçet
hastalarıyla sağlıklı kontrol grubunun çalışmaya alınma kri-
terleri arasında 18 yaş üstü olma; sistemik vaskülit, sklero-
derma, SLE, dermatomiyozit, Sjögren sendromu,
antifosfolipid sendromu, mikst konnektif  doku hastalığı,
diabetes mellitus, hipertiroidi, hipotiroidi, hipertansiyon
gibi sistemik hastalıkların olmaması; hikayede Reynaud fe-
nomeni, iskemik ülser, sigara kullanımı ve mikrovasküler
yapıyı bozacak ilaç kulanımının olmaması ve gebeliğin ol-
maması yer alıyordu.

Mevcut kriterlere uyan hasta ve sağlıklı katılımcıların sos-
yodemografik özellikleri ve hastaların hastalıkla ilgili bilgi-
lerini içeren form düzenlendi ve kan basıncı ölçümünü de
içeren tam fiziksel muayeneleri yapıldı. Sonrasında Behçet
hastaları, Behçet Hastalığı Anlık Aktivite Formu ile aktif
ve inaktif  hastalık grubu olarak sınıflandırıldı. Sonrasında
katılımcıların her iki el tırnak kıvrımı kapillerleri videoder-
matoskopla değerlendirildi.

Sosyodemografik Bilgi Formu: Başvuru esnasında katılımcılara
uygulanan sosyodemografik bilgi formunda katılımcının
cinsiyeti, yaşı ve hastaların hastalığının başlangıç yaşı, klinik
özellikleri, paterji testi yer aldı.

Behçet Hastalığı Anlık Aktivite Formu: Bhakta tarafından Av-
rupa Behçet Hastalığı Anlık Aktivite Formu yeniden tanım-
lanmış olup, bu formda hemen hemen tüm hastalık aktivite
skorlamaları klinik bulguların temelinde yapılmaktadır. Türk
formunda hastanın başvurduğunda olan bulgular değerlen-
dirilmektedir. Bu formda baş ağrısı, oral ülserler, genital ül-
serler, deri lezyonları, eklem tutulumu, gastrointestinal
belirtiler gibi klinik belirtilerin varlığı ile diğer üç organ sis-
teminden göz, santral sinir sistemi ve büyük damarlar sor-
gulanır. Ayrıca yedi değişik yüz ifadesi içeren görsel Likert
çizelgesi işaretlenir. (12).

Kapilleroskopik Değerlendirme: Katılımcının her iki elinin 2.-
5. parmaklarına, oda sıcaklığına alıştıktan 15-20 dakika
sonra immersiyon yağı sürülmesini takiben oturur pozis-
yonda Fotofinder marka videodermatoskop cihazı ile tırnak
kıvrımı kapilleri değerlendirilmesi yapıldı. 

Kapiller sistem değerlendirmesi patolojik bulguların olup
olmamasına göre yapıldı. Kapiller seyir boyunca homojen
veya lokal genişleme kapiller dilatasyon olarak değerlendi-
rildi. Kapiller alanda noktasal kanama odakları mikrohe-
moraji olarak değerlendirildi. Her bir tırnak kıvrımında 5
mm’de  kapiller sayısının ˂30 olması kapiller kayıp olarak
değerlendirildi. Morfolojik olarak belirgin kıvrımlı, çalı ben-
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zeri, dallanmış, sarmal yapmış ve uzamış kapillerler neo-
anjiyogenez olarak değerlendirildi.

İstatiksel Analiz: Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel
analizleri için SPSS (Stastical Package for Social Sciences)
for Windows 15.0 programı kullanıldı. İstatistisel analiz-
lerde Student's t-testi ve Mann Whitney-U testi uygulandı.
Tüm değerlendirmelerde p<0.05 düzeyi anlamlı kabul
edildi.

Bulgular

Çalışmayı 44 Behçet hastası ve 44 sağlıklı gönüllü
tamamlamıştır. Çalışmaya alınan Behçet hastaları ve
sağlıklı kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla
38.02±10.13 ile 35.61±10.68 yıl olarak tespit edildi.
Hasta ve kontrol grubunda yaş açısından istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Cinsiyet
dağılımı açısından hastaların 24' ü (%54.5) erkek,
20'si (%45.5) kadın, kontrol grubunun 23'ü (%52.3)
erkek, 21'i (%47.7) kadın idi. Hasta ve kontrol gru-
bunda cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmadı (p>0.05). Behçet hastalarında has-
talığın başlangıç yaşının ortalaması ve paterji pozi-
tifliğinin oranı Tablo I'de yer almaktadır. 

Hastalar ve kontrol grubunda kapilleroskopik de-
ğerlendirme sonucuna göre anormallik tespit edi-
lenlerde, tek bir bulgu saptanabilmekle bereber
birden fazla bulgu da saptandı (Resim 1, 2). Hasta-
ların 24'ünde (%54.5) kapilleroskopik değerlen-
dirme sonuçları normal olarak tespit edilirken,
20'sinde (%45.5) kapilleroskopik anormallik tespit
edildi. Hastaların sekizinde (%18.2) kapiller dilatas-

yon, dördünde (%9.1) mikrohemoraji, beşinde
(%11.4) kapiller dilatasyon ve mikrohemoraji,
üçünde de (%6.8) kapiller kayıp tespit edilrken, has-
taların hiçbirinde neo-anjiyogenez bulguları tespit
edilmedi. Kontrol grubunun 42'sinde (%95.4) ka-
pilleroskopik değerlendirme sonuçları normal ola-
rak tespit edilirken, ikisinde (%4.6) kapilleroskopik
anormallik tespit edildi. Kontrol grubunun birinde
(%2.3) kapiller dilatasyon, birinde de (%2.3) kapiller
dilatasyon ve mikrohemoraji tespit edilirken, kont-
rol grubunun hiçbirinde kapiller kayıp ve neo-an-
jiogenez bulguları tespit edilmedi.

Hasta grubunda toplamda 25 patolojik bulgu tespit
edildi. Bulguların 13'ü kapiller dilatasyon, dokuzu
mikrohemoraji, üçü kapiller kayıp olarak kaydedildi.
Kontrol grubunda ise ikisinde kapiller dilatasyon,
birinde mikrohemoraji olmak üzere toplamda üç
patolojik bulgu tespit edildi. Hasta ve kontrol gru-
bunun kapilleroskopik değerlendirmeleri açısından
hastaların kapiller dilatasyon ve mikrohemoraji bul-
guları, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yük-
sek saptandı (p<0.05). Kapiller kayıp açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05)
(Tablo II).

Çalışmaya alınan Behçet hastaları, Behçet Hastalığı
Anlık Aktivite Formu ile aktif  ve inaktif  olmak
üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmadaki 44 Behçet has-
tasının 13'ü (%29.5) aktif  durumdayken 31'i
(%70.5) inaktif  durumdaydı. Aktif  durumdaki Beh-
çet hastalarının dördünde (%30.8) kapiller dilatas-
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Resim 1. Kapilleroskopik değerlendirme sonucuna göre kapiller
dilatasyon

Resim 2. Kapiller dilatasyonun yakından görüntüsü



yon, üçünde (%23.1) mikrohemoraji, birinde (%7.7)
kapiller kayıp tespit edildi. İnaktif  durumdaki Beh-
çet hastalarının dokuzunda (%29) kapiller dilatas-
yon, altısında (%19.4) mikrohemoraji, ikisinde
(%6.5) kapiller kayıp tespit edildi. Behçet hastaları-
nın aktif  ve inaktif  alt gruplarının kapiller dilatas-
yon, mikrohemoraji ve kapiller kayıp açısından
karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı (p>0.05) (Tablo III). Behçet hastalı-
ğında hastalığın aktivitesiyle kapiller dilatasyon ve
mikrohemoraji arasında pozitif  bir korelasyon tespit
edildi.

Behçet hastalarının 15'inde (%34.1) sistemik bulgu-
lar tespit edildi. Bazı hastalarda birden fazla sistemik
tutulum mevcuttu. Hastaların dokuzunda (%20.5)
göz tutulumu, dördünde (%9.1) vasküler tutulum,
üçünde (%6.8) nörolojik tutulum, birinde (%2.3)
gastrointestinal tutulum ve birinde de (%2.3) böb-
rek tutulumu tespit edildi. Sistemik bulguları olan
hastalarda anormal kapilleroskopik değişiklikler sis-
temik bulguları olmayan hastalara göre anlamlı de-
recede yüksek saptandı (p<0.05).

Tartışma

Behçet hastalığı, ataklarla birlikte kronik bir seyir
gosteren ve etyolojisi tam olarak bilinmeyen siste-
mik bir vaskülittir (13). BH’de vasküler tutulum ağır-
lıklı olarak vaskülopati olarak seyretmektedir.
Damar duvarı tutulumu olmadan perivasküler mo-

nonükleer hücre infiltrasyonu yaygın olarak birçok
lokalizasyonda görülebilmektedir. İnflamasyon ço-
ğunlukla küçük boy damarlarda gözlenmekle bera-
ber büyük boy damarlar da 1/4-1/3 oranında
tutulmaktadır (14). 

Bağ dokusu hastalıklarının tırnak kıvrımı kapilleros-
kopik değerlendirmeleri yönünde birçok çalışma ya-
pılmasına rağmen dermatolojik hastalıklarda tırnak
kıvrımı kapilleroskopik değerlendirme yönünde ça-
lışmalar çok kısıtlıdır. Sistemik bir vaskülit olan
BH’de son yıllarda tırnak kıvrımı kapilleroskopik
değerlendirmeleri kısıtlı sayıdaki çalışmalarla ilgi
odağı olmuştur. BH tanı kriterlerini koymada birçok
araştırmanın yapılması ve farklı parametrelerin gün-
deme gelmesi tırnak kıvrımı kapilleroskopik değer-
lendirmelerinin de önemini arttırmıştır. Bununla
birlikte BH aktivitesinde tırnak kıvrımı kapilleros-
kopik değişiklikleri konusunda veriye literatür tara-
malarında rastlanılmamıştır. 

1984 yılındaki Behçet hastalarında tırnak kıvrımı ka-
piller değişikliklerin incelendiği ilk çalışmada 30
Behçet hastasından sekizinde normal kapillerosko-
pik bulgular, 22’sinde ise anormal kapilleroskopik
bulgular saptanmış. Bu 22 hastada da damar duvarı
değişiklikleri, skleroderma benzeri oluşum ve he-
moraji tespit edilmiş. Sonuçta tespit edilen bu bul-
gular nonspesifik olarak değerlendirilmiş ve BH'deki
vasküler tutulum ile alakalı olabileceği sonucuna va-
rılmış (15). Yine Vaiopoulos ve arkadaşları Behçet
hastalarında steromikroskop ile tırnak kıvrımı ka-
pilleroskopik incelemesini yapmışlardır. Hastalarda
anormal kapilleroskopik bulgular, kontrol grubuna
göre yüksek düzeyde saptanmış (16). Son dönemde
tırnak kıvrımı kapiller değişikliklerin incelendiği bir
çalışmada da 128 Behçet hastasının 51'inde anormal
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Tablo 1. Behçet Hastaları ve Kontrol Grubu Yaş ve Cinsiyet
Karşılaştırılması ile Behçet Hastalarında Hastalığın Başlangıç Yaşı

ve Paterji Pozitifliği

Tablo 2. Hasta ve Kontrol Grubunun Kapilleroskopik
Değerlendirmede Patolojik Bulguların Değerlendirme Sonuçları

Behçet 
Hastaları
(s:44)

Kontrol
Grubu
(s:44) p   

Cinsiyet 

Kadın 20 (%45.5) 21 (%47.7)

p>0.05Erkek 24 (%54.5) 23 (%52.3)

Yaş (Ort.±SS yıl) 38.02±10.13 35.61±10.68  

Hastallığın 
Başlangıç Yaşı
(Ort.±SS yıl)

31.06±8.32

Paterji Pozitifliği 29 (%65.9)

s: sayı, Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma.

Patolojik Bulgular

Hasta (s:25) Kontrol (s:3) p

Kapiller dilatasyon 13 2
p<0.05

Mikrohemoraji 9 1

Kapiller kayıp 3 0 p>0.05

s: sayı



kapilleroskopik bulgular saptamış. Anormal bulgu-
ların dağılımında ise 33 hastada kapiller dilatasyon,
21 hastada hemoraji ve bir hastada da kapiller kayıp
saptanmış. Sonuçta kapiller dilatasyonun BH’de sık
görüldüğü ve BH’nin vasküler tutulumu ile ilişkili
olabileceği sonucuna varılmış (17). Bizim yaptığımız
çalışmada da 44 Behçet hastasından 13'ünde kapiller
dilatasyon, dokuzunda mikrohemoraji, üçünde ka-
piller kayıp tespit edilmiştir. Kontrol grubuna göre
kapiller dilatasyon ve mikrohemoraji bulguları an-
lamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. Yukarıdaki ça-
lışmaya benzer şekilde en sık kapiller dilatasyon
gözlenmiştir. Hastalarda tek anormal kapillerosko-
pik bulgular saptanabilmekle beraber kapiller dila-
tasyon ve mikrohemorajinin birarada bulunduğu
anormal kapilleroskopik bulgular da tespit edilmiş-
tir. Ayrıca incelemeler tırnak kıvrımı kapiller incele-
meleriyle kalmamış, Pasqui ve arkadaşları Behçet
hastalarında konjunktiva, el-ayak tırnak kıvrımı, gin-
gival kenar ve labial mukozada kapiller değişiklikleri
videokapilleroskop ile incelemişlerdir. Yapılan
ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda Behçet has-
talığında mikrovasküler hasarı değerlendirmede vi-
deokapilleroskopinin kalitatif  ve kantitatif  bilgiler
sunabileceği bunun da tanısal ve prognostik olarak
önemli olduğu sonucuna varmışlardır (18).

Behçet hastalığında aktif  dönemdeyken, inaktif  dö-
neme göre kapilleroskopik değişikliklerin incelen-
diği yönünde çalışmalar bulunmamakla beraber
bizim yaptığımız çalışmada Behçet hastalarının aktif
ve inaktif  durumda anormal kapilleroskopik deği-
şikliklerinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Bu
sebeple çalışmamızda kapilleroskopik değişikliklerin
hastalığın aktivitesini ölçmede kullanılamayabileceği,
bu konuda daha geniş hasta sayısına sahip çalışma-
lara ihtiyaç olduğu kanısına varıldı.

Behçet hastaları arasında göz tutulum sıklığı yaklaşık
%50 civarındadır. Genç ve erkek hastalarda bu
oranlar yükselirken, ileri yaş ve kadın hastalarda bu
oranlar düşmektedir (19). Çalışmamızda Behçet has-
talarında yukarıdaki verilerden farklı olarak göz tu-
tulumu %20.5 idi. Behçet hastalarında vasküler
tutulum %7-40 arasında değişmektedir (20). Çalış-
mamızda Behçet hastalarında vasküler tutulum ben-
zer şekilde %9.1 idi. Ülkemizde Behçet hastalarında
nörolojik tutulum %5-7 arasındadır (21). Çalışma-
mızda Behçet hastalarında nörolojik tutulum litera-
türe benzer şekilde %6.8 idi. Daha önce yapılan
çalışmalarda kapilleroskopik bulguların sistemik tu-
tulumu ile olan ilişkisine bakılmamıştı. Çalışma-
mızda sistemik bulguları olan Behçet hastalarında
anormal kapilleroskopik değişiklikler, sistemik bul-
guları olmayan hastalara göre anlamlı derecede yük-
sek saptanmıştır. Bunun sonucu olarak biz; her ne
kadar kapilleroskopik bulguların hastalığın aktivite-
sini göstermese de, sistemik tutuluma işaret edebi-
leceğini düşündük. Elbette bu yorum spekülatif
olup ileri çalışmalarla desteklenmelidir.

Sonuç

Mikrovasküler tutulumun göstergesi olarak tırnak
kıvrımı kapilleroskopik değişiklikleri incelediğimiz
bu çalışmada; non-invazif, ucuz ve kolay olan tırnak
kıvrımı kapilleroskopisinin, BH takibinde ve muh-
temel sistemik tutulumu belirlemede yol gösterici
bir yöntem olabileceği düşünülmüştür. Yine BH
aktif  dönemin inaktif  döneme göre kapilleroskopik
değişikliklerin değerlendirilmesinin de gelecek çalış-
malara örnek olması düşünülmüştür.

Behçet hastalarında kapilleroskopik değerlendir-
meyi içerecek kapsamlı yeni çalışmaların yapılması
bu alanda yapılan kısıtlı sayıdaki araştırmalara katkı
sağlayacaktır.
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Tablo 3. Behçet Hastalarında Aktif  ve İnaktif  Grubun Kapilleroskopik Değerlendirmesi Sonuçları

Aktif  Hastalık Grubu (s: 13) İnaktif  Hastalık Grubu (s: 31) p

Kapiller dilatasyon 4 (%30.8) 9 (%29)     
p>0.05Mikrohemoraji 3 (%23.1) 6 (%19.4)

Kapiller kayıp 1 (%7.7) 2 (%6.5)

s: sayı
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