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Çölyak hastalığı için prediktif bir tarama aracı olarak
HLA genleri
HLA genes as a predictive screening tool for celiac disease
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toplumlarda ÇH’yi dışlamak üzere yaygın olarak kullanılırlar.

Türk Pediatri Arşivi dergisinde yakın zamanda yayınlanmış olan Tuhan ve ark.’nın (1) Hashimoto tiroiditi
olan çocuklarda çölyak hastalığı (ÇH) ile ilgili orijinal
makalesini ilgi ile okuduk.

Diğer taraftan, tip 1 diabetes mellitus ve otoimmün tiroid hastalığı gibi otoimmün hastalıklar esnasında ÇH
yaygınlığının arttığını gösteren iyi kanıtlar vardır (2).

Bununla birlikte, bildirilen yöntemle ilgili olarak önemli noktaları vurgulamak istiyoruz, çünkü yazarlar ÇH
geliştirmek açısından genetik duyarlılığı araştırmamışlardır.

Bu bağlamda, HLA tiplemesi, tiroidit gibi otoimmün
hastalıkları olan riskli gruplarda ÇH’ye genetik olarak
duyarlı olan kişileri ayırt etmek için önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır (4).

Çölyak hastalığı, genetik etmenleri içeren iyi bilinen bir
otoimmün enteropatidir ve hemen hemen bütün hastalarda insan lökosit antijeni(HLA) histokompatibilite
antijenlerini kodlayan özgün duyarlılık alleleri ile ilişkilidir. İlişkili genler, altıncı kromozomun kısa kolunda
büyük histokompatibilite bölgesinde yer almaktadır.

Avrupa Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Topluluğu’nun (ESPGHAN) çölyak hastalığının tanı
ve tedavisi ile ilgili son kılavuzları, HLA testinin, ÇH
açısından otoimmün tiroidit gibi bir yüksek risk taşıyorlarsa, belirtisiz çocuklar ve ergenlerde önerilmesi
gerektiğini kabul etmektedir.

Epidemiyolojik olarak, ÇH olan hastaların %95’inden
fazlası HLA-DQ2 heterodimerini paylaşırlarken, geri
kalanında HLA-DQ8 heterodimeri vardır (2).

Ayrıca, bu testin maliyet yararlılığı, yaşam boyu genetik
duyarlılık profili sağladığı için seri serolojik değerlendirmelere göre olasılıkla daha iyidir (5).

Çölyak hastalığı olan hemen hemen bütün hastalarda
var olan bu risk haplotiplerinin ÇH açısından negatif
öngörülen değeri %100’e yakındır (3) ve hedeflenmiş

Bu nedenle, otoimmün Hashimoto hastalığı gibi hastalıkları olan riskli, özgün toplumlarda, ÇH’yi dışlamak için
ilk seçenek yöntem olarak HLA tiplemesini savunuyoruz.
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disease

de genetik çalışmaların hem maliyetinin yüksek olması
ve hem de kolay ulaşılabilirliğinin olmaması nedeni ile
HLA doku tipi taraması pratikte uygulanamamaktadır.
Biz de bu nedenle, otommun tiroidit tanısı olan hastalarda çölyak hastalığı taraması için çölyak serolojisini
kullandık.

Sayın Editör;

Kaynaklar

“Hashimoto tiroiditi tanılı çocuk ve ergenlerde çölyak
hastalığı” başlıklı makalemize yapılan yorumu okuduk.
Sayın yazar, çölyak hastalarına yapılan genetik analiz sonucunda hastaların %95’inde HLA-DQ2, kalanında ise
HLA-DQ8 doku tipinin olduğunu, Tip1 diyabetes mellitus ve otoimmun tirodit gibi otoimmun hastalıklarda
çölyak hastalığı riskinin normal topluma göre fazla olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra, sayın yazarın da
belirttiği gibi en son yayınlanan ‘European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition
(ESPGHAN)’ Çölyak Hastalığı Kılavuzu’nda otoimmun
tiroidit gibi çölyak hastalığı riski olan belirtisiz çocuklarda öncelikle insan lökosit antijeni [human leucocyte
antigen (HLA)] taraması önerilmiştir (1). Fakat ülkemiz-
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