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• Etyopatotogenezleri henüz tam belli olmasa da Osteoartrit (OA) ve Romatoid 

Artritte (RA) sinovyal dokulardaki histopatolojik özellikler farklıdır. 

• Östrojenin OA ve RA patogenezlerinde önemli rolü olduğu bilinse de seks 

hormonlarının inflamatuvar hastalıklar üzerine etkisi ile ilgili literatürde 

çelişkili bulgular mevcuttur.  



• RA’da sinovyal dokuda östrojen ve progesteron reseptörlerinin (ER ve 

PR) ekspresyonu gösterilmiştir. 

• Östrojen ve Progesteron humoral immün yanıtı artırırlar. 

• Öte yandan bu iki hormon sitokinler üzerinden antiinflamatuvar 

etkilidirler(1) 
• 1.Ortona, E., Pierdominici, M., Maselli, A., Veroni, C., Aloisi, F., & Shoenfeld, Y. (2016). Sex -based differences in autoimmune diseases. Annali dell'Istituto superiore di sanita, 52(2), 205-212. 

• Martocchia, A., Stefanelli, M., Cola, S., & Falaschi, P. (2011). Sex steroids in autoimmune diseases. Current topics in medicinal chemistry, 11(13), 1668-1683. 

 



• Otoimmün patolojiler ve OA üzerinde seks hormonlarının etkisi 

araştırılmışsa da bu iki hastalık arasında ER, PR ve histopatolojik 

değişiklikler açısından bir karşılaştırma yapılan bir çalışmaya 

rastlayamadık. 

• Bu çalışmada RA ve OA olgularındaki histopatolojik bulguların ve 

sinovyal dokudaki östrojen ve progesteron reseptörlerinin ayırıcı 

tanıdaki rolünü araştırdık. 



   Metod:  

• 21 RA ve 65 OA olgusunda retrospektif elde edilen sinovyal doku 

örneklerinde patolojik bulgular deneyimli bir patolog tarafından 

Hematoksilen ve Eozin boyamasıyla  

• fibroblast benzeri sinoviyal hücre hiperplazisi, vasküler hiperplazi, 

hemosiderin birikimi, lenfosit infiltrasyonu, fibrin birikimi, pannus 

oluşumu, kıkırdağın morfolojik değişiklikleri, osteofit oluşumu, seks 

hormon reseptörleri gibi parametreler açısından değerlendirildi. 



   Metod: 

• Dahil edilme Kriterleri: 18 yaş üzeri RA veya OA olup sinovyal 

biyopsi yapılmış olmak 

• Çalışmaya Alınmama Kriterleri: Malignite, gebelik gibi artrit 

bulguları üzerine etki edebilecek herhangi bir durum varlığı 



  OA(n=65) RA(n=21) P    Yaş (mean ± Std.   dev.) 
59,40±4,927 59,67±4,882 0,8* 

seks (n,%)  
Erkek  
Kadın 
  

 
19(29,2) 
46(70,8) 

  

 
6(28,6) 

15(71,4) 
 

0,6** 

*T test 
**Chi Square Test 

Tablo1. Çalışma Gruplarının Yaş ve cinsiyet açısından Karşılaştırılması 



    RA olgularında;  

• Fibroblast benzeri sinoviyal hücre hiperplazisi, hemosiderin 

birikimi, lenfoid agregat, lenfoid infiltrasyon, plazma hücresinden 

zengin lenfosit infiltrasyonu, fibrin birikimi, vasküler endotelyal 

hiperplazik şişme-pannus oluşumu, sinovyal dev hücreler, 

romatoid nodüller anlamlı olarak yüksek izlenmiştir (p=0,01). 

(Tablo 2). 



   
OA grubu (n toplam=65) 
 
 (n var/yok)  
 
(% var/yok) 

RA grubu (n toplam=21) 
  
(n var/yok)  
 
(% var/yok) 

P 

Fibrin birikim (10/55 )(%15,4/84,6) 
 
(14/7)( %66,7/33,3) 0.01 

Pigment varlığı 
 
(8/57)%12,3/87,7) 

 
(13/8)(%61,9/38,1) 0.01 

Sinovyal hiperplazi 
 
(22/43) (%33,8/66,2) 

 
(16/5)(%76,2/23,8 0.01 

Tablo 2. RA grupta OA gruba göre anlamlı olarak fazla bulunan histopatolojik değişiklikler 



   
OA grubu (n toplam=65) 
 
 (n var/yok)  
 
(% var/yok) 

RA grubu (n toplam=21) 
  
(n var/yok)  
 
(% var/yok) 

P 

 Sinovyal dev   Hücreler  (11/54)(%16,9/83,1) (15/6)(%71,4/28,6) 0.01 

 
Endotelyal şişme 

 
(8/57)(%12,3/87,7) 

(15/6) (%71,4/ 28,6) 
  0.01 

Tablo2. RA grupta OA gruba göre anlamlı olarak fazla bulunan histopatolojik değişiklikler 
(Devam) 



OA grubu   (n toplam=65)    (n var/yok)    (% var/yok) 

RA grubu   (n toplam=21)    (n var/yok)    (% var/yok) 

P 

 Lenfoid agregat  (6/59 )(%9,2/90,8) (18/3)(%85,7/14,3)   0.01 
 Plazma hücre   infiltrasyonu 

 (6/59) (%9,2/90,8) (17/4 )(%81,0/19,0) 0.01 
 Lenfoid   infiltrasyon 

 (20/45)(%30,8/69,2) 
 (17/4)(%81,0/19,0)   0.01 

 Romatoid   nodüller 
 / 

(10/11)  (%47,6 / 52,4) 0.01 

Tablo2.RA grupta OA gruba göre anlamlı yüksek bulunan histopatolojik değişiklikler (Devam) 



    OA olgularında; 

• Osteoid metaplazi - osteofit oluşumu (p=0.05), kemikte 

trabeküllerde kalınlaşma (eburnasyon), sinovyal dokuda 

dejenerasyona bağlı reaktif papiller hiperplazi, kondroid metaplazi-

kıkırdak oluşumu, kıkırdak fibrillasyonu, hyaline kıkırdak 

dejenerasyonu, subkondral inflamasyon, perikondriumda nodüller 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,01). (Tablo 3). 

 



  

 OA grubu (ntoplam=65)   (n var/yok)   (% var/yok) 

 RA grubu (ntoplam=21)   (n var/yok)   (% var/yok) 
P 

Osteoid metaplazi 
 (52 /13)(%80,0/20,0)  6/15) (%28,6/71,4) 0.05 

Kondroid metaplazi   (56/9)(%86,2/13,8) 
 (6/15)(%28,6/71,4) 0.01 

  Trabeküllerde    kalınlaşma    (Ebürnasyon) 
 (57/8)(%87,7/12,3) (3/18)(%14,3 /85,7)  

0.01 
  Kıkırdakta papiller    görünüm  (58/7) (%89,2/10,8) ((2/19) (%9,5/90,5) 0.01 

 
 
 
Tablo 3.OA grubunda RA grubuna göre anlamlı olarak fazla saptanan histopatolojik değişiklikler 
 

 
 



  
 
OA grubu (n toplam=65) 
 
 (n var/yok)  
 
(% var/yok) 

 
RA grubu (n toplam=21) 
  
(n var/yok)  
 
(% var/yok) 

P 

 
Hyalne kıkırdak  
 
Dejenerasyonu 

 
(56/9)(%86,2/13,8) (3/18)(%14,3/85,7) 0.01 

 
Kıkırdak  
 
fibrillasyonu 

 
(56/9) (%86,2/13,8) (2/19)(%9,5/90,5) 0.01 

 
Perikondriumda  
 
nodüller  
 
(Haberdan) 

 
(41/24)  
 
(%63,1/36,9) 

(2/19)(%9,5/90,5) 0.01 

 
Subkondral  
 
Inflamasyon 

 
(58/7)(%89,2/10,8) (5/16)(%23,8/76,2) 0.01 

Tablo 3. OA grubunda RA grubuna göre anlamlı olarak fazla saptanan histopatolojik 
değişiklikler (devam) 



    RA grubu OA gurubuna göre  

• ER ve PR pozitifliği anlamlı yüksekti (p=0,01 ve p=0,02). 

(Tablo 4). 

• ER ve PR; RA’li kadınlarda OA’li kadınlara göre istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,01ve p= 0,03). (Tablo 5). 

•  Erkeklerde OA ve RA gruplarında ER ve PR arasında anlamlı 

fark saptanmadı. 



OA grubu  
 
(n toplam=65) 
 
 (n var/yok)  
O 
(% var/yok) 

RA grubu  
 
(n toplam=21) 
 
 (n var/yok)  
 
(% var/yok) 

P 

ER  
(8/57)(%12,3/87,7) (16/5) (%76,2/28,3) 0.01 

PR (5/60)(%7,7/92,3) 
  (6/15 )(%28,6/71,4)  0.02 

Tablo 4.OA ve RA gruplarında ER ve PR karşılaştırılması 



Kadın OA grubu  
 
(n toplam=46) 
 
 (n var/yok)  
O 
(% var/yok) 

KadınRA grubu  
 
(n toplam=15) 
 
 (n var/yok)  
 
(% var/yok) 

P 

ER   
(5/41)(%11,1/88,9) (14/1) (%93,3/6,7) 0.01 

PR (3/42)(%7,1/92,9) 
  (4/11 )(%26,7/73,3)  0.03 

Tablo 5.Kadınlarda OA ve RA gruplarında ER ve PR 
karşılaştırılması 



• ER ile Pigment varlığı, lenfoid agregat, plazma hücre infiltrasyonu, 

lenfoid infiltrasyon, romatoid nodüller, endotelyal şişme 

parametreleri arasında pozitif korelasyon saptandı (Tablo 6). 

 



  ER r p 
Pigment varlığı   0,31 0,01 
lenfoid agregat   0,48 0,01 
plazma hücre 
infiltrasyonu  

  0,44 0,00 

Lenfoid infiltrasyon    0,24 0,02 

romatoid nodüller    0,26 0,02 

endotelyal şişme    0,33 0,01 

Tablo 6. ER ile histopatolojik değişiklikler arasındaki pozitif 
korelasyonlar 



• Hastalarımızda ER ile osteoid metaplazi, kondroid metaplazi, 

hyaline kıkırdak dejenerasyonu, kıkırdak fibrilasyonu, 

kıkırdakta papiller görünüm, subkondral inflamasyon 

parametreleri arasında negatif korelasyon saptandı (Tablo 7). 
 

 



  ER r p 
osteoid metaplazi   -0,34 0,01 
kondroid metaplazi   -0,31 0,01 
hyaline kıkırdak dejenerasyonu   -0,42 0,01 

kıkırdak fibrilasyonu   -0,51 0,01 

kıkırdakta papiller görünüm    -0,40 0,01 

subkondral inflamasyon   -0,327 0,02 

Tablo7. ER ile histopatolojik değişiklikler arasındaki negatif 
korelasyonlar 



• PR ile lenfoit agregat arasında pozitif , PR ile 

trabeküllerde kalınlaşma arasında negatif korelasyon 

mevcuttu. 

• Tüm hasta grubumuz için ER ve PR arasında 

korelasyon bulunamadı. 



OA da haberdan nodülü (uzun ok) ve distrofik kalsifikasyonlar 
(kısa ok) 



OA da kıkırdak doku ve sinovyal dokuda mikst tipte 
inflamasyon (uzun ok), papiller görünüm (kısa ok) ve 
distrofik kalsifikasyon (yıldız) 
 



RA da Östrojen pozitifliği (oklar) 
 
 
  



RA da Progesteron pozitifliği (oklar) 
 



 OA da sinovayal epitelde reaktif değişiklikler (uzun ok) ve 
stromada mononükleer inflamasyon (kısa ok) 



RA da plazma hücrelerinden zengin yoğun kronik 
inflamasyon varlığı (oklar) 
 



RA da lenfoid folikül varlığı (yıldız) 
 



RA da fibrinoid nekroz varlığı (yıldız) 
 



     TARTIŞMA: 

•  OA ve RA’da sinovyal dokudaki histopatolojik özellikler ve seks hormon 

reseptör durumu belirgin farklılıklar gösterir. 

• Birçok otoimmün hastalığın kadınlarda daha sık gözlenmesi seks 

hormonlarının patogenezde önemli olabileceğini düşündürmektedir.  

• Kadınlarda RA fazladır, en yüksek sıklık menopoz dönemindedir (östrojen 

üretimi az); diğer taraftan gebelikte (seks hormon düzeyleri yüksek) RA 

aktivitesi azalır.(1) 
• 1 Favalli, E. G., Biggioggero, M., Crotti, C., Becciolini, A., Raimondo, M. G., & Meroni, P. L. (2019). Sex and management of rheumatoid arthritis. Clinical reviews in allergy & 

immunology, 56(3), 333-345. 



• Hormon replasman tedavisinin menopoz sonrasındaki RA 

aktivitesini azalttığı bildirilmiştir (1) 

• Postmenopozal kadınlarda seks hormonlarının (östrojen 

yetmezliğinin) OA prevalans artışı ile ilişkili olduğu da 

bildirilmiştir (2) 
• 1Hussain, S. M., Cicuttini, F. M., Alyousef, B., & Wang, Y. (2018). Female hormonal factors and osteoarthritis of the knee, hip and hand: a narrative review. Climacteric, 21(2), 132-139. 

• 2 Favalli, E. G., Biggioggero, M., Crotti, C., Becciolini, A., Raimondo, M. G., & Meroni, P. L. (2019). Sex and management of rheumatoid arthritis. Clinical reviews in allergy & immunology, 

56(3), 333-345. 



• Östrojen ve progesteron reseptörleri, sitozolde bulunur 

• Ligand bağımlı transkripsiyon faktörleridir  

• Nükleer hormon reseptör süper ailesinin üyesidirler.  

• Hormonların ve reseptörlerinin inflamatuvar hastalıklardaki  

rolü oldukça karmaşık olup literatürde çelişkili bulgular mevcuttur.  



• Çalışmamızda RA ve OA hastalarında histopatolojik bulgular 

açısından izlenen farklar literatürdeki mevcut verilerle uyumluydu. 

• Diğer taraftan ER ve PR reseptör pozitifliğini RA’ lı kadınlarda 

OA’li kadınlardan yüksek bulduk.  

• Erkeklerde gruplar arasında fark yoktu. 



• Bildiğimiz kadarıyla daha önce bu iki hastalık 

grubunun ER ve PR reseptör mevcudiyeti açısından 

karşılaştırıldığı, ve histopatolojik bulgularla ilşkisinin 

araştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır.  

• Bu açıdan bulgularımızın değerli olduğunu 

düşünmekteyiz. 



• Düşük östradiol (E2) düzeyleri, TNF, interferon (IFN) -γ, IL-1β ve 

NK hücrelerini uyarır (östrojen az ise enflamasyon alevlenebilir )  

• Yüksek seviyelerde ise E2 pro-enflamatuvar sitokinlerin üretimini 

ve sinyallerini inhibe ederek anti-enflamatuvar sitokinlerin 

ekspresyonunu indükleyerek temel olarak anti-enflamatuvar 

etkilidir. 
• Progesterone anti-enflamatuvar etkili olup doğal immüniteyi 

baskılar (1,2) 
• 1Cutolo, M., Villaggio, B., Craviotto, C., Pizzorni, C., Seriolo, B., & Sulli, A. (2002). Sex hormones and rheumatoid arthritis. Autoimmunity reviews, 1(5), 284-289. 
• 2. Richette, P., Corvol, M., & Bardin, T. (2003). Estrogens, cartilage, and osteoarthritis. Joint Bone Spine, 70(4), 257-262. 

 

 



• Sonuçlarımıza göre RA ‘lı kadınlarda OA lı kadınlara kıyasla ER ve 

PR pozitifliğinin yüksek olması bu hormonların antienflamatuvar 

etkinliğini artırmak amacıyla olabilir.  

• Bununla birlikte östrojen yüksek ya da düşük konsantrasyonlarda 

antikor üretimini arttırmak suretiyle hümoral bağışıklığı uyarır(1) 

• RA’da Östrojen reseptörlerinin artışı eklem dokusuna karşı antikor 

oluşumunda artış ile ilişkili olabilir. 
1. Richette, P., Corvol, M., & Bardin, T. (2003). Estrogens, cartilage, and osteoarthritis. Joint Bone Spine, 70(4), 257-262. 
2Ortona, E., Pierdominici, M., Maselli, A., Veroni, C., Aloisi, F., & Shoenfeld, Y. (2016). Sex-based differences in autoimmune diseases. Annali dell'Istituto superiore di sanita,52(2), 205-212 

 



• Östradiol, cadherin-11 yolağı üzerinden makrofaj aktivasyonunu 

uyararak akut enflamasyonu şiddetlendirebilir. 

• Yüksek ER seviyelerinin bu gibi yolakları aktifleştirebileceği 

düşünülebilir (1) 
1 Kou, X.-X., Li, C.-S., He, D.-Q., Wang, X.-D., Hao, T., Meng, Z., … Gan, Y.-H. (2015). Estradiol Promotes M1-like Macrophage Activation through Cadherin-11 To Aggravate Temporomandibular Joint 

Inflammation in Rats. The Journal of Immunology, 194(6), 2810–2818. doi: 10.4049/jimmunol.1303188  



• Seks hormonlarının kan düzeyleri dışında, aynı zamanda hedef 

hücre ve eksprese edilen reseptör alt tipine bağlı farklı etkileri 

vardır.  

• İki östrojen reseptör alt tipi tanımlanmıştır (ER-α ER-ß )  

• Kas iskelet sisteminde önemli olan ER-α 

• İki progesteron reseptör alt tipi tanımlanmıştır (PR-A ve PR-B)  

• PR-A transkripsiyonel olarak daha zayıftır ancak PR-A, PR-B’nin 

fonksiyonları üzerinde güçlü bir inhibitördür( 1,2) 
 

• 1.Ishizuka, M., Hatori, M., Suzuki, T., Yasuhiro, M. I. K. I., DARNEL, A. D., Tazawa, C., ... & Sasano, H. (2004). Sex steroid receptors in rheumatoid arthritis. Clinical science, 106(3), 293-300. 

• 2.Martocchia, A., Stefanelli, M., Cola, S., & Falaschi, P. (2011). Sex steroids in autoimmune diseases. Current topics in medicinal chemistry, 11(13), 1668-1683. 

 

 



• PR ayrıca ER, androjen, glukokortikoid ve mineralokortikoid 

reseptörlerinin inhibisyonunda da rol alır.  

• PR-A ve PR-B’nin hedef hücrelerdeki rölatif ekspresyonu, 

progesteron ve östrojen uyarılarına verilen fonksiyonel yanıtı ve 

şiddetini belirler (1,2) 
• 1.Ishizuka, M., Hatori, M., Suzuki, T., Yasuhiro, M. I. K. I., DARNEL, A. D., Tazawa, C., ... & Sasano, H. (2004). Sex steroid receptors in rheumatoid arthritis. Clinical science, 106(3), 293-300. 

• 2.Martocchia, A., Stefanelli, M., Cola, S., & Falaschi, P. (2011). Sex steroids in autoimmune diseases. Current topics in medicinal chemistry, 11(13), 1668-1683. 

 



• Postmenopozal dönemde OA prevalansı artmıştır, bu seks hormon 

düzeylerindeki azalma ile ilişkilidir. 

• Enflamasyonda önemli rol oynayan siklooksijenaz (COX) ekspresyonu östrojen 

düzeylerinden etkilenir. 

• Kartilajda östrojen COX-2’yi baskılamaktadır (1). 

• Bu bağlamda RA’daki ER ekspresyonu artışı COX baskılamaya yönelik 

olabilir. 
•  (1). Martín-Millán, M., & Castañeda, S. (2013). Estrogens, osteoarthritis and inflammation. Joint Bone Spine, 80(4), 368-373. 

 
 



• Seks hormonlarının COX üzerine değişik dokularda 

farklı etkileri de vardır (Östrojen ve progesteron COX 

enzimini baskılar; COX-1, östrojene cevap olarak 

artabilir; Östrojen COX-2 aktivasyonu yapabilir gibi 

çelişkili bulgular mevcuttur.  

• Bu durum farklı dokularda ya da patolojik durumlarda 

farklı reseptör tiplerinin ekspresyonları ile ilgili olabilir. 



• Seks hormonları mast hücrelerini aktive ederek 

enflamasyonda etkilidirler (mast hücrelerinin 

enflamasyonda savunma amaçlı mı yoksa hasarlayıcı mı 

olduğu konusu tartışmalıdır)(1). 
1. Zierau, O., Zenclussen, A. C., & Jensen, F. (2012). Role of female sex hormones, estradiol and progesterone, in mast cell behavior. Frontiers in Immunology, 3, 169. 



• Matriks metalloproteinazlar (MMP) ekstrasellüler matriksi 

(ESM) yıkıma uğratırlar ve hem OA hem RA da önemlidirler.  

• ER alfa ve beta MMP-13 aktivitesini artırırak kartilaj hasarını 

artırırlar(1) 

• Progesteron MMP’yi baskılar(2) 
• 1. Claassen H, Steffen R, Hassenpflug J, Varoga D, Wruck CJ, Brandenburg LO, Pufe T: 17beta-estradiol reduces expression of MMP-1, -3, and −13 in human primary articular chondrocytes from 

female patients cultured in a three dimensional alginate system. Cell Tissue Res 2010, 342: 283–293. 10.1007/s00441-010-1062-9 

• 2. Wardhana, S. E. E., Datau, E. A., Ongkowijaya, J., & Karema-Kaparang, A. M. (2013). Transdermal bio-identical progesterone cream as hormonal treatment for osteoarthritis. Acta Med Indones, 45(3), 

224-32. 



• VKİ ile sinovyal steroid reseptör ekspresyonu ters korele bulunmuştur (1) 

• Bu bağlamda obezlerde yağ dokusunda östrojen oluşsa da reseptör azlığından 

dolayı koruyucu olmayabilir.  

• Metabolik sendromun el gibi yük taşımıyan eklemlerde de OA gelişimi ile 

ilgili olduğu belirtilmiştir.(2) 

• Metabolik sendromun RA gelişim riskini artırdığı ve olumsuz etkilediği 

bildirilmiştir (3). 
• 1Watanabe, H., Takahashi, K., Ishii, H., Iizawa, N., Kawaji, H., Majima, T., ... & Takai, S.(2016). Association between steroid hormone receptors expression in the synovium and body 

mass index in human osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 24, S68-S6 

• 2.Grotle M, Hagen KB, Natvig B, Dahl FA, Kvien TK. Obesity and osteoarthritis in knee, hip and/or hand: An epidemiological study in the general population with 10 years follow-up. 

BMC Musculoskelet Disord 2008; 9: 132.  

• Lu B, Hiraki LT, Sparks JA, et al. Being overweight or obese and risk of developing rheumatoid arthritis among women: a prospective cohort study. Ann Rheum Dis 2014; 73: 191422.  

 



• Kadınlarda, düşük serum endojen estradiol, progesteron 

düzeyleri diz ekleminde efüzyon, sinovit ve muhtemelen 

diğer OA ile ilişkili yapısal değişiklikler ile ilişkilidir (1).  

• Bu durumun gonartroz’da gözlenen seks farklılıklarının 

açıklanmasına katkıda bulunabileceği bildirilmiştir. 
• 1 Jin, X., Wang, B. H., Wang, X., Antony, B., Zhu, Z., Han, W., ... & Jones, G. (2017). 



• Sinovyum OA etyolojisinde önemli olan adipokinleri üretmektedir 

Östrojen adipokinler üzerinden inflamatuar yanıtı azaltr ve 

oksidatif strese ve kas hasarına karşı koruyucu işlev görür (1-3) 

• Bu nedenle, sinovyumdaki seks hormon reseptörleri ekspresyonu 

adipokinler üzerinden eklemi koruyucu etki sağlıyor olabilir. 
• 1Lizcano F, Guzman G. Estrogen Deficiency and the Origin of Obesity during Menopause. Biomed Res Int. 2014;2014:757461.  

 
• 2.Lobo RA. Metabolic syndrome after menopause and the role of hormones. Maturitas. 2008;60(1):10-8. 

3.Combs TP, Berg AH, Rajala MW, Klebanov S, Iyengar P, Jimenez-Chillaron JC etal. Sexual differentiation, pregnancy, calorie restriction, and aging affect theadipocyte-specific secretory protein adiponectin. 
Diabetes. 2003;52(2):268-76. 
4.Combs TP, Pajvani UB, Berg AH, Lin Y, Jelicks LA, Laplante M etal.. Atransgenic mouse with a deletion in the collagenous domain of adiponectin displayselevated circulating adiponectin and improved insulin 
sensitivity. Endocrinology.2004;145(1):367-83.  

 



• Sinovyal PR ekspresyonu inflamatuar artritli hastalarda 

artarak pro-enflamatuvar sitokinler üzerinden makrofajları 

aktive eder 

• Bu bağlamda PRL ve PR'yi inflamatuar artritte yeni 

terapötik hedefler olabileceği ileri sürülmüştür.(1) 
• 1. Martocchia, A., Stefanelli, M., Cola, S., & Falaschi, P. (2011). Sex steroids in autoimmune diseases. Current topics in medicinal chemistry, 11(13), 1668-1683. 



• Seks hormon reseptörlerinin aracılık ettiği hormonlarının transkripsiyonundan 

bağımsız non-genomik etkileri de vardır: sinyal transdüksiyon yollarına bağlı 

doğrudan protein-protein etkileşimleri (mitojenle aktive olan protein kinaz, 

MAPkinaz), hücre yüzeyindeki membran ile ilişkili reseptörler, endoplazmik 

retikulum (GPR30, G protein-birleşik östrojen reseptörü) vs. 
Martocchia, A., Stefanelli, M., Cola, S., & Falaschi, P. (2011). Sex steroids in autoimmune diseases. Current topics in medicinal chemistry, 11(13), 1668-1683. 



• Bu sinyal transdüksiyon yolakları otoimmün bozukluklarda 

araştırılmaktadır. 

• Seks hormon reseptörlerinin bu yolaklara etkisi hastalığın seyrini 

etkiliyor olabilir. 

• Yeni tedavi yaklaşımlarında bu bağlamda seks reseptörleri yeni 

tedavi hedefleri arasında olabilir 



• Hastalarımızda ER ile osteoid metaplazi, kondroid metaplazi, hyaline kıkırdak 

dejenerasyonu, kıkırdak fibrilasyonu, kıkırdakta papiller görünüm, subkondral 

inflamasyon negatif korele bulundu. 

• Pigment varlığı, lenfoid agregat,plazma hücre infiltrasyonu, lenfoid infiltrasyon, 

romatoid nodüller, endotelyal şişme pozitif korele bulundu. 

• Tüm hasta grubumuz için ER ve PR arasında bir korelasyon yoktu 

• PR ile lenfoit agregat arasında pozitif korelasyon mevcuttu. 

•  PR ile trabeküllerde kalınlaşma arasında negatif korelasyon saptandı. 

• Bu sonuçlara göre OA için ER ve PR tamir mekanizması ve koruyucu fonksiyona 

yönelik olduğu, RA da ise etyopatogenezde rol oynadıkları düşünülebilir 

 



  Çalışmamızın sınırlılıkları arasında 

• Sağlıklı kontrol grubunun olmayışı,  

• Reseptör alt tipleri çalışamamamız,  

• Klinik ve radyolojik belirteçler ve aktivasyon 

göstergelerinin çalışma kapsamımızda olmayışı 

sayılabilir 



Sonuç: 

• Bulgularımız hormon reseptör varlığının ve histopatolojik özelliklerin 

kadınlarda RA ve OA ayrımında yararlı olduğunu düşündürmektedir. 

• Özellikle östrojen reseptörü varlığı RA’de belirgin anlamlı bulunmuştur. 

• Histopatolojik özellikler ve hormon profilinin bu hastallıklara etkisi 

hakkında artan bilgi, artrite karşı yenierken tanı ve tedavi arayışlarıında 

yol gösterici olabilir.  
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