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TANIMLAMALAR
Karaci¤er sirozu birçok kronik karaci¤er hastal›¤›n›n ulaﬂt›¤› nihai evreyi
temsil eden bir hastal›kt›r. Siroz sözcü¤ü "scirrhus" kelimesinden üremiﬂ, ‹ngilizce literatüre "cirrhosis" olarak dilimize ise siroz olarak geçmiﬂtir. Scirrhus,
eski yunancada turuncu rengin karﬂ›l›¤›d›r. Bu sözcü¤ü ilk olarak kullanan
Laennec, sirozlu bir hastan›n otopsi bulgular›n› tan›mlarken "karaci¤er normal boyutunun 1/3 ü kadar küçülmüﬂ, portakal rengi bir görünüm alm›ﬂ, yüzeyi birbirinden ay›rdedilebilen irili ufakl› nodüllerle kaplanm›ﬂ ve sertleﬂmiﬂti..." diyerek hastal›¤›n makroskopik görünümünü tan›mlam›ﬂ ve karaci¤erin
renginden esinlenerek bu hastal›¤› siroz olarak isimlendirmiﬂtir.
Karaci¤er sirozunun histopatolojisi, laboratuvar bulgular›, klini¤i ve do¤al
seyri sebebi olan hastal›¤a göre çeﬂitli farkl›l›klar gösterebilmektedir. Bununla
birlikte sirozu oluﬂturan patogenetik süreç baﬂlang›çtaki küçük farkl›l›klar›n
d›ﬂ›nda büyük bir benzerlik içermektedir. Etyolojik faktörlerden karaci¤er sirozuna yöneldi¤imizde farkl› olan di¤er bir nokta da altta yatan kronik karaci¤er hastal›¤›n›n ne oranda siroza ilerledi¤i ve siroz geliﬂim sürecinin ne kadar zamanda oluﬂtu¤udur. Gerek alkol, gerekse viral hepatitlerde hastal›¤›n
seyri son derece de¤iﬂken ve bireysel faktörlere ba¤l› oldu¤undan bu konuda
güvenilir süre ve oranlar vermek mümkün de¤ildir. B hepatitinde kronik hepatitden siroza gidiﬂ oran› her y›l için %1-12 aras›nda de¤iﬂmektedir. Delta virüs infeksiyonlar›nda hem siroza gidiﬂ oran› artm›ﬂ, hem de süre daha da k›salm›ﬂt›r. C hepatiti yüksek kronikleﬂme oran›na ra¤men siroza gidiﬂ sürecinde B hepatitinden daha yavaﬂ seyirlidir ve bu süreç genellikle 30 y›l civar›nda
bir zamanda gerçekleﬂmektedir. Alkolik karaci¤er hastal›¤›, kad›nlarda erkekleerden daha az alkol kullan›m› ile geliﬂebilmektedir. Alkolik siroz için genelde 10 y›ldan daha uzun süreli bir alkol kullan›m› sözkonusudur. Hemokromatozis zemininde geliﬂen sirozlar genelde 50 yaﬂ civar›nda semptomatik olmaktad›r, buna karﬂ›l›k Wilson hastal›¤› çok daha erken yaﬂlarda karaci¤er sirozu
ile karﬂ›m›za gelebilir.

87

• Abdullah Sonsuz

ETYOLOJ‹
Karaci¤er sirozunun nedenlerine bakacak olursak hemen her karaci¤er
hastal›klar› kitab›nda yer alan uzun bir liste ile karﬂ›laﬂ›r›z (Tablo 1). Gerçekte
bunlar›n baz›lar› son derece nadir karﬂ›laﬂ›lan hastal›klar olup siroz olgular›n›n büyük bir k›sm› birkaç ana neden içerisinde toplanabilmektedir:

Tablo 1. Karaci¤er sirozunun nedenleri
Kronik viral hepatitler

Alkol

B

Otoimmun hastal›klar

Delta

‹laç ve toksinler

C

Otoimmun hepatitler

Bilier sistem hastal›klar›

Venookluziv hastal›k

Primer biliyer siroz (PBC)

Budd-Chiari sendromu

Ekstrahepatik biliyer obstrüksiyon

Sarkoidoz

Sklerozan kolanjit

Sifilis

Metabolik hastal›klar

Kalp yetersizli¤i

Hemokromatozis

Mycotoxinler

Wilson hastal›¤›

Schistosomiazis

Glikojen depo hastal›klar

Kriptojenik siroz*

* Bilinen nedenlerden hiçbirisinin saptanamad›¤› siroz olgular›

Klinik pratikte karﬂ›laﬂan siroz nedenleri ülkelere göre farkl›l›klar gösterebilmektedir. Ülkemiz için yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda karaci¤er sirozu nedenlerinin
s›kl›¤› Tablo 2’de oranlar›yla gösterilmiﬂtir.

Tablo 2. Karaci¤er sirozunun nedenleri
Viral hepattler (B, C, Delta)*

%60

Alkol

%11

Alkol+Viral hepatit

%4

Di¤er nedenler

%9

Kriptojenik

%16

* Viral hepatitlerde s›kl›k oran› HBV > HCV > HDV ﬂeklindedir.
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Kollagen lifler

Portal ven
Hepatositler
Kollagen lifler

‹ltihabi
infiltrasyon
Sinüzoid
Endotel

Santral ven
Hepatik arter

Safrakanallar›
Portal alan

Kollagen lifler

ﬁekil 1. Karaci¤er sirozunda yap›sal de¤iﬂiklikler

Karaci¤er Sirozunun Patogenezi
Hastal›¤›n baﬂlang›c›nda etyolojik nedene ba¤l› olarak geliﬂen bir hepatoselüler hasar ve buna eﬂlik eden iltihabi infiltrasyon sözkonusudur. Uzun süre devam eden iltihabi infiltrasyon karaci¤erde aﬂ›r› ba¤ dokusu birikimi olarak ifade edebilece¤imiz fibrozise neden olmakta, geliﬂen fibrozis karaci¤erin
normal yap›s› ile mikrovasküler iliﬂkilerini bozmakta ve devam eden bu süreç
neticesinde karaci¤er sirozu geliﬂmektedir. Bu yap›sal de¤iﬂiklikler presinüzoidal alan, sinüzoidler düzeyi ve postsinüzoidal alanda (santral ven) farkl› morfolojik oluﬂumlarla temsil edilir (ﬁekil 1).
Karaci¤er sirozunun temel morfolojik görünümünü oluﬂturan fibrozis,
ekstrasellüler matriksin yap›m› (fibrogenezis) ile y›k›m› (fibrolizis) aras›ndaki
dengenin bozulmuﬂ olmas›n›n bir neticesidir. Karaci¤er sirozunda geliﬂen fibrozisi anlayabilmek için, ekstraselüler matriksin yap›s›n› bilmek ve karaci¤erin parenkimal (hepatosit) ve non-parenkimal hücrelerinin kronik karaci¤er
hastal›¤› zemininde geliﬂen iltihabi infiltrasyona verdi¤i yan›t› incelemek gerekir. Karaci¤erin hücresel yap›s›n›n yaklaﬂ›k %65’ini hepatositler, %35’ini ise
nonparankimal hücreler oluﬂturur. Nonparankimal hücre toplulu¤unun büyük k›sm›(%70) endotelyal hücrelerdir. Kupffer hücreleri %20, y›ld›zs› hücreler (hepatic stellate cells) yaklaﬂ›k %10 kadard›r. Ekstrasellüler matriksin yap›s›nda baﬂta kollagen olmak üzere, proteoglikanlar, fibronektin, nidogen, undulin (elastin), laminin, hyaluronat ve tenascin gibi matriks proteinleri bulu-
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nur. Bu proteinler karaci¤erdeki çeﬂitli hücreler taraf›ndan sentezlenip salg›lan›r (Tablo 3).

Tablo 3. Baz› ekstrasellüler matriks proteinlerinin hücresel kaynaklar›
Matriks proteini

Hepatosit

Y›ld›zs›
hücreler

Endotelyal
hücreler

Kupffer
hücreleri

Safra yolu
epiteli

Fibronektin

+

++

-

-

?

Laminin

-

+

-

-

+
-

Kollagen- I

+/-

+

-

-

Kollagen-III

+/-

++

-

-

-

Kollagen-IV

-

+

+

-

+

Decorin

-

+

?

-

?

Bu hücrelerden ekstrasellüler matriks sentezindeki en önemli rol y›ld›zs›
hücrelere (hepatic stellate cell) aittir. ‹ltihabi infiltrasyon ortam›nda baz› yap›sal de¤iﬂikliklere (transformasyon) u¤rayan bu hücrelerin lipid içeri¤i ve retinoid konsantrasyonu azal›rken hücre yüzey reseptörlerinde de baz› de¤iﬂiklikler meydana gelir. Morfolojik olarak da önemli ölçüde de¤iﬂmiﬂ olan hücrenin bu yeni formu "myofibroblast" olarak adland›r›l›r. Myofibroblastlar ekstraselüler matriks proteinlerinin sentez ve sekresyonu yan›s›ra çok say›da profibrogenic sitokin ve growth faktörün sentezinden de sorumludur. Y›d›zs›
hücrelerin uyar›m› di¤er nonparankimal hücreler üzerinden olabilece¤i gibi
hepatositler taraf›ndan da baﬂlat›labilir.
Fibrogenezisi baﬂlatan süreç immun yan›t, yara iyileﬂmesi gibi bir neden
yada primer fibrogenezis ﬂeklinde oluﬂabilir. Bunlar›n ilk ikisinde fibrogenetik stimulus iltihabi infiltrasyon üzerinden geliﬂen indirekt bir etkileﬂime dayan›rken alkolik karaci¤er hastal›¤› ve hemokromatozisde alkol metabolitleri
(asetaldehid) ve demirin direk uyar›c› etkisi ön planda yer almaktad›r (ﬁekil2).
Fibrogenetik stimulusta rolü olan sitokinler oldukça çeﬂitlidir. Henüz bunlar›n herbirinin rolü üzerinde ayr›nt›l› bilgilere sahip de¤iliz. Bunlar›n bir k›sm› primer fibrogenetik stimulusta rol oynarken, di¤erleri sekonder fibrogenetik uyar›mda etkili olmaktad›r. Baz› sitokinler ise fibrogenez sürecinde inhibitör etki gösterirler (interferon gibi).
Karaci¤er fibrozisinde bir yandan kollagen ve di¤er matriks proteinlerinin
miktarlar› artarken di¤er taraftan da bunlar›n rölatif miktarlar› aras›nda
önemli de¤iﬂiklikler meydana gelmektedir. Normal karaci¤erde Tip I kolla-
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Etken

Doku hasar›

‹ltihabi infiltrasyon

Sitokinler

Primer fibrogenezis

Sekonder fibrogenezis

Hedef hücre

Fibrogenezis

ﬁekil 2. Primer ve sekonder fibrogenezis

gen/Tip III kollagen oran› 1:1 iken sirotik karaci¤erde bu oran 4:1 gibi bir de¤ere ulaﬂmaktad›r.
Ekstraselüler matriksin yap›m› kadar y›k›m h›z› da fibrogenetik sürecin
geliﬂiminde rol oynamaktad›r. Matriks proteinlerinin y›k›m›nda: interstisial
kollagenaz, nötrofil kollagenaz, gelatinaz, stromelysin gibi metalloproteinazlar rol oynar.
Ekstraselüler matriksin yap› ve özellikleri daha iyi anlaﬂ›ld›kça karaci¤er
sirozu için yeni tedavi olanaklar›n›n do¤abilece¤i ümit edilmektedir. Bu alanda henüz klinik sonuçlar› kan›tlanm›ﬂ bir ilaç bulunmamakla birlikte yo¤un
araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar›n gelecekte önemli aﬂamalar› getirece¤i beklenebilir.
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