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ü Ekstrahepatik bulgular:
Ø Genelde karaciğer hasarı geliştikten sonra ortaya çıkarlar.
Ø Nörolojik hastalık: Klinik tabloya ekstrapiramidal tutuluma ait bulgular 

olan tremor, koordinasyon bozukluğu, koreatetoz, distoni, parkinsonizm, 
demans, disartri ve disfaji hakimdir.

Ø Psikolojik bozukluklar: Davranış bozuklukları, depresyon, hiperaktivite 
ve emosyonel labilite olabilir.

Ø Kayser-Fleischer halkası: 
- Kayser-Fleischer halkası kornea periferinde yeşil-kahverengi renk 

değişikliğidir. 
- Muayenede saptanmaması Wilson tanısını ekarte etmez.
- Tanıda önemli bir kriterdir ve tedavi ile kaybolur.

Ø Bir diğer önemli göz bulgusu ise ayçiçeği katarakttır. 
Ø Hemolitik anemi: Bakırın zaman zaman kana salınmasına bağlı coombs 

testi negatif hemolitik anemi olabilir. Özellikle 40 yaş altındaki kişilerde 
hemolitik anemi ve kronik karaciğer hastalığı birlikteliğinde Wilson hastalığı 
düşünülmelidir.

Ø Fankoni sendromu: İdrarla atılan bakır böbrek tübüllerinde birikip 
özellikle proksimal renal tübüler hasara yol açabilir.

Ø İskelet sistemi hastalığı: Osteoporoz, osteomalazi, osteoartrit 
görülebilir.

Ø Kardiyomiyopati (nadir) 
þ Laboratuvar: 

• Bu hastalarda tipik olarak AST, ALT ye göre daha fazla yükselir. 
• Serum seruloplazmin seviyesindeki düşüklük tanıda ipucu olabilecek en 

iyi laboratuvar bulgusudur (Tarama testi).
• Seruloplazmine bağlı serum bakır düzeyi düşüktür. Hastalık ilerledikçe 

serumda non-seruloplazmin bakır düzeyi (serbest bakır) giderek artar.
• 24 saatlik idrarda bakır atılımı artmıştır.

þ Tanı: 
• Aşağıdaki kriterlerden 2 tanesinin olması genellikle tanı için 

yeterlidir:
ü Pozitif aile öyküsü
ü Kayser-Fleischer halkası
ü Coombs negatif hemolitik anemi
ü Seruloplazmin ve serum bakır düşüklüğü
ü İdrar bakır atılımında artma

• Karaciğer biyopsisinde kuru ağırlık başına düşen bakır miktarının artması veya 
genetik analiz (ATP7B mutasyon) kesin tanı yöntemidir. 

þ Tedavi:
• Tedavide bakır emilimini azaltan (çinko) ve/veya atılımını artıran (trientin, D-

penisilamin) ilaçlar kullanılır.
• Wilson hastalarında öncelikle çinko veya trientin verilir. İdame tedavide ve 

asemptomatik vakalar için profilaktik tedavide de çinko tercih edilir.
• Bakır bağlayıcı bir ajan olan penisilamin yan etkileri nedeniyle tercih 

edilmemektedir.
• Medikal tedavi hastalığın ilerlemesini engelleyebilir, ancak oluşmuş sirozu 

düzeltmez. 
• Nörolojik belirtisi başlayanlarda trientin ve penisilamin verilmez (nörolojik 

semptomlar artabilir), çinko verilir. Nörolojik fonksiyonların korunması için 
tetrathiomolybdate kullanılabilir.

• Akut karaciğer yetmezliği veya siroza bağlı kronik karaciğer yetmezliği gelişirse 
karaciğer transplantasyonu gerekebilir. Transplantasyon küratiftir.
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Primer Hemokromatozis
þ Tanım ve Patogenez:

• Hemokromatoziste bağırsaktan demir emilimi artmıştır.
• Otozomal resesif geçen ve bağırsakta demir bağlayan proteinin artmasına yol 

açan HFE gen mutasyonu vardır.
• Bu mutasyon nedeniyle demir emilini regüle eden karaciğer kaynaklı hepsidin 

sentezi azalır.
• En önemli mutasyon C282Y’dir. H63D daha az önemli diğer bir 

mutasyondur.  
• Demir başta karaciğer ve retiküloendoteliyal sistem (RES) olmak üzere tüm 

dokularda ve makrofajlarda depolanır.
• Karaciğerde biriken demir hücre hasarı ile kronik hepatit ve siroz gelişimine 

yol açar. 
• Demir emilimi artmadan, oral veya parenteral yolla vücuda aşırı demir yüklenmesi 

sonucu benzer bir tablo oluşabilir. Buna sekonder hemokromatozis denir. En 
sık aşırı transfüzyon nedeniyle talasemi hastalarında görülür.

þ Klinik:
• En sık başlangıç semptomu aşırı yorgunluktur. İlk ve en çok tutulan organ 

karaciğerdir.
• Siroz, deri pigmentasyonu, glukoz intoleransı, kardiyak aritmiler, önce 

restriktif sonra dilate kardiyomyopati, hipogonadizm, artropati, alopesi, 
hepatosplenomegali ve hipotiroidi görülebilir.

• Bu hastalarda gelişen artrit özellikle 2. ve 3. metakarpofalangiyal eklemleri 
tutar.

• Pankreas ve deri tutulumu nedeniyle bronz diyabet olarak da bilinir.
• Sirozu olan hastaların 1/3’ünde HCC gelişir (HCC gelişme riski yüksektir).
• Bu hastalarda en sık ölüm nedenleri siroz komplikasyonları ve HCC’dir.

þ Laboratuvar:
• Demir indeksleri: 
ü Serum ferritini yükselir (>1000 µg/ml daha spesifik), tarama testi olarak 

kullanılır.
ü Açlık transferrin satürasyonu artar (> %45), hastalığın erken dönemlerinde 

ferritin normalken pozitif bulunabilir, tarama için kullanılır, ferritin ile kombine 
edilmesi önerilir.

ü Serum demiri yüksek, demir bağlama kapasitesi düşüktür.
• MRI ile görüntülemede artmış doku demiri paterni tipiktir.
• Genetik test (C282Y homozigot veya C282Y/H63D birleşik heterozigot) 

tanıda altın stardarttır.
• Serum ferritin düzeyi yüksek (>1000 µg/L) ve/veya karaciğer fonksiyon testi 

bozukluğu olan hastalarda karaciğer biyopsisi yapılır (çünkü bu hastalarda 
ciddi fibrozis gelişmiş olabilir).

þ Tedavi:
• En iyi metod tekrarlayan flebotomilerdir. 
• Serum ferritin düzeylerinin takibi flebotomi sıklığını belirler.
• Flebotomi ile artropati ve hipogonadizm geri dönmez, siroz gelişmiş ise 

HCC riski azalmaz.
• Flebotomi yapılamayan hastalarda demir bağlayan şelatör ajanlar (deferoksamin 

ve deferasiroks) kullanılır. 



210 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 211

Wilson hastalığı ile Hemokromatozisin temel özelliklerinin 
karşılaştırılması

Özellik Wilson hastalığı Hemokromatozis

Özellikli ekstrahepatik 
tutulum

Nöropsikiyatrik, göz, 
eritrosit, proksimal tübül

Cilt, kalp, endokrin organlar, 
gonadlar, eklemler

Temel patoloji Karaciğer İnce bağırsak

Tarama testi Seruloplazmin Transferrin satürasyonu ve ferritin

Primer tedavi Çinko ve trientin Flebotomi

Karaciğer nakli Küratif Küratif değil

HCC riski Düşük Çok yüksek

İMMÜNOLOJİK KARACİĞER HASTALIKLARI

Otoimmün Hepatit
þ Tanım

• Hastalık birçok yönü ile diğer otoimmün hastalıklara benzemektedir ve diğer 
otoimmün hastalıklarla birlikte görülebilir.

• Genç kadınlarda sık görülür. 
• Ekstrahepatik bulgularla seyreden kronik karaciğer inflamasyonuna yol 

açar.
þ Klinik

• Hastalar asemptomatik karaciğer enzim yüksekliği, kronik hepatit bulguları veya 
nadiren akut hepatit kliniği ile başvurabilirler.

• Ekstrahepatik bulgular olarak; akne, anoreksia, hirşutizm, amenore, 
artralji, makülopapüler döküntü, eritema nodozum, kolit, perikardit, plörit ve 
sikka sendromu eşlik edebilir.

þ Laboratuvar ve Tanı
• Sıklıkla hafif-orta ALT ve AST yüksekliği ve poliklonal hipergamaglobulinemi (IgG 

yüksekliği) görülür. 
• Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki ana gruba ayrılır:
ü En sık tip 1 otoimmün hepatit görülür. 
ü Antinükleer antikor (ANA) ve anti-düz kas antikoru (ASMA) pozitifliği 

tip 1 otoimmün hepatit ile ilişkildir
ü Anti-LKM1 (liver kidney mikrozomal antikor) ve Anti-LC1 (liver 

cytosol) ise tip 2’de görülür. (LKM-2 ilaç ilişkili, LKM-3 HDV ilişkilidir).
ü Anti-LKM1 bazen HCV seyrinde de görülebilir. 

• Biyopside lenfosit ve plazma hücre artışı ile giden interface hepatit vardır.
• Viral hepatit ve diğer nedenlerin ekarte edildiği vakalarda klinik bulgular, 

otoantikor pozitifliği, IgG yüksekliği ve biyopsi bulguları birleştirilerek 
tanı konulur.

þ Tedavi
• Birinci tercih kortikosteroid tedavisidir.
• Dirençli ve nüks eden vakaların tedavisinde azatioprin eklenir.
• Medikal tedavinin yetersiz kaldığı ve siroza ilerleyen durumlarda karaciğer 

transplantasyonu yapılır.
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Primer Biliyer Kolanjitis (Siroz)
þ Tanım ve genel özellikleri:

• Orta ve küçük boy intrahepatik safra kanallarının progresif hasarı ile karakterize 
otoimmün bir hastalıktır.

• Primer biliyer siroz/kolanjitis (PBK) asıl olarak kadınları (% 90) etkiler ve 
genellikle orta yaşta klinik bulgu verir.

þ Patoloji: 
• Orta ve küçük boy intrahepatik safra kanallarında lenfositik infiltrasyon ve 

granülomatöz hasar vardır (florid duct lesions) ve periportal fibrozis ile sonuçlanır. 
• Fibrozis ilerleyerek siroza dönüşür.

þ Klinik:
• Safra akımının bozulmasına bağlı kolestaz vardır.
• Erken dönemde yorgunluk en sık semptomdur.
• Kaşıntı hepatobiliyer hastalığı düşündüren en önemli semptomdur. 
• Yağ malabsorbsiyonu ve kilo kaybı meydana gelebilir.
• Hastaların bir kısmında ksantom ve ksantelazma bulunur.
• En sık Sjögren sendromu (keratokonjuktivitis sikka) eşlik eder. Diğer birçok 

otoimmün hastalık ve bulgu da birlikte görülebilir. 
þ Tanı:

• Kolestaz enzimleri ve direkt bilirubin artmıştır. 
• Bilirubin düzeyi prognoz tayininde en önemli belirleyicidir.
• Serum Ig M düzeyleri artmıştır.
• Antimitokondriyal antikorlar (AMA) hastaların büyük çoğunluğunda pozitiftir.
• Kolesterol düzeyleri artmıştır.
• USG’de safra yolları normal beklenir. Ekstrahepatik kolestaz yapan 

patolojilerden ayırımda önemlidir.
• Ekstrahepatik kolestatik hastalıklardan ayırımda MRCP ve ERCP yararlı olabilir. 

PBK’de MRCP ve ERCP’de de safra yollarında patoloji beklenmez.
• Kesin tanı, KC biyopsisinde intrahepatik safra yolu hasarının gösterilmesi ile konur.

þ Tedavi:
• Ursodeoksikolik asit, tedavide ilk tercihtir. Hastalığın gidişini yavaşlatır, 

semptomları azaltabilir. Ursodeoksikolik asit tedavisine cevap vermeyen hastalarda 
obetikolik asit önerilmektedir.

• Kolestiramin: Kaşıntı tedavisinde kullanılır.
• İmmünsupresif tedavilerin yeri yoktur.

Primer Sklerozan Kolanjit (PSK)
þ Genel özellikler

• İntra ve ekstrahepatik safra yollarının ilerleyici inflamasyon, fibrozis ve 
obstrüksiyonu ile giden bir patolojisidir.

• En sık birlikte olduğu patoloji ülseratif kolittir. 
• Erkeklerde 2-3 kat daha sık görülür.
• Hastalar non-spesifik semptomlar, kolestaz semptomları, tekrarlayan kolanjit 

atakları veya sekonder biliyer siroza bağlı bulgularla başvurabilir.
þ Tanı: 

• Kolestaz (ALP, GGT, bilirubin) belirteçlerini pozitifliği ile birlikte MRCP/ERCP ile konur.
• Görüntülemede safra yollarında tesbih dizisi görünümü (darlık ve genişleme) tipiktir.
• p-ANCA pozitifliği görülebilir.

þ Tedavi: 
• Kolestaza bağlı semptom ve bulgular için destek tedavisi yapılır.
• Ursodeoksikolik asit medikal tedavide kullanılabilir ancak hastalığın 

progresyonunu yavaşlatmaz. 
• Hastalarda kolanjiyokanser ve safra kesesi kanseri görülme sıklığı artmıştır.
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SPOT BİLGİLER

•  Karaciğer yağlanmasında majör etkili lipid 
fraksiyonu... Trigliserid

•  Toplumda karaciğerde yağlanmanın en sık 
nedenleri... İnsülin direnci, alkol

•  Mikroveziküler yağlanma nedenleri... Gebeliğin 
akut yağlı karaciğeri, Reye sendronu, İlaçlar 
(valproik asit, tetrasiklin, aspirin, antiviraller)

•  Karaciğer yağlanmasında USG bulgusu... 
Parankim ekojenitesinde artış

•  Hepatosteatoz tedavisinde kullanılabilen 
oral antidiyabetikler... Tiazolidindionlar 
(glitazonlar), metformin

•  Karaciğerde yağlanma ile ilişkili virüs... HCV
•  Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığıyla beraber 

görülme sıklığı artmış olan hastalıklar...Tip 2 
diyabet, hipertansiyon, obezite, dislipidemi

•  Karaciğer üzerine toksik etki yapan alkol 
metaboliti... Asetaldehit

•  Alkolik hepatit laboratuar bulguları... AST/
ALT oranı > 2, ALT ve AST düzeyi genellikle < 
300-400 IU/L, ALP normal, GGT yüksek 

•  Alkolik hepatitte yüksek saptanması beklenen 
immünglobülin... IgA

•  Alkolik hepatit şiddetini belirlemek için kullanılan 
skor... Maddrey skoru (diskriminant faktör)

•  Maddrey skorunda kullanılan parametreler... 
Protrombin zamanı, bilirübin

•  Şiddetli alkolik hepatit tedavisinde kullanılabilen 
ilaçlar...Kortikosteroid, Pentoksifilin

•  Toplumda karaciğer enzim yüksekliğine en sık 
yol açan ilaç... Amoksisilin-klavulanat

•  İlaca bağlı karaciğer zedelenme riskini 
artıran faktörler… İleri yaş, kadın cinsiyet, 
ailesel yatkınlık, alkol kullanımı, obezite, böbrek 
yetmezliği, daha önce benzer ilaç reaksiyonu 
öyküsü, ırk

•  Kolestaza neden olabilen bazı ilaçlar... 
Oral kontraseptifler, anabolik steoidler, 
antibiyotikler

•  Kronik hepatit tablosu yapabilen bazı ilaçlar... 
İzoniazid, alfa metil dopa, propiltiyourasil, 
halotan

•  Karaciğerde granülomatöz tutulum yapabilen 
ilaç... Allopurinol

• Hepatik ven trombozuna yol açabilen ilaç...Oral 
kontraseptifler

• Hepatik adenom gelişimine neden olabilen 
ilaç...Oral kontraseptifler

• Peliozis hepatis gelişimine neden olabilen 
ilaç...Anabolik steroidler

• Venooklüzif hastalık gelişimine neden olabilen 
ilaç...Antineoplastik ilaçlar

•  Bakırın safraya atılımında ve seruloplazmine 
bağlanarak kana verilmesinde bozukluk 
sonucunda gelişen hastalık ... Wilson hastalığı

•  Wilson hastalığı fizyopatolojisindeki 
bozukluk... ATP 7B mutasyonu

•  Wilson hastalığında beyinde en çok tutulan 
bölge... Bazal gangliyonlar

•  Wilson hastalığında bakır parametreleri... 
Seruloplazmin düşük, Serum bakırı düşük 
(serüloplazmine bağlı olan), Serum serbest 
bakırı yüksek, idrar bakırı yüksek

•  Wilson hastalığında karaciğer dışı bulgular… 
Nörolojik bulgular (özellikle bazal gangliyon), 
psikolojik bulgular, Kayser-Fleischer halkası, 
ayçiçeği katarakt, hemolitik anemi, Fankoni 
sendromu

• Wilson hastalığında tarama yöntemi... 
Seruloplazmin düzeyi

• Wilson hastalığı kesin tanı yöntemi... Karaciğer 
biyopsisinde kuru ağırlık başına düşen bakır 
düzeyi, ATP7B gen mutasyonu

•  Wilson hastalığının tedavisinde kullanılan 
ilaçlar... Çinko (bakırın emilimini engeller), D-
penisilamin ve trientin (bakırın şelatörüdür)

Primer biliyer siroz ve primer sklerozan kolanjitin karşılaştırmalı değerlendirmesi

Primer biliyer kolanjit (siroz) Primer sklerozan kolanjit

Ortalama yaş 50 50

Cinsiyet Kadın Erkek 

En sık semptom Kaşıntı Sarılık

Laboratuvar Kolestaz bulguları, IgM yüksekliği Kolestaz bulguları

Otoantikor AMA p-ANCA

Görüntüleme Normal Karakteristik tespih dizisi görünümü (MRCP, ERCP)

En sık ilişkili hastalık Sjögren sendromu Ülseratif kolit

Tedavi
Ursodeoksikolik asit 
Destek tedavisi  
Karaciğer nakli

Ursodeoksikolik asit 
ERCP ile dilatasyon 
Karaciğer nakli


