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toimmun hepatit karaciùerde kronik hepatite yol açtıùı bilinen bir etyolojik ajanın
yokluùunda, nedeni bilinmeyen inflamasyonla seyreden, histolojik olarak interface hepatit,
serum otoantikorları ve hipergamaglobulinemi ile
karakterize ilerleyici, kronik, nekroinflamatuar bir
karaciùer parankim hastalıùıdır. Seyri sırasında siroz, portal hipertansiyon, karaciùer yetersizliùi ve
ölüm görülebilir. Otoimmün hepatit ülkemizde kronik karaciùer hastalıùının nisbeten seyrek görülen
sebeplerinden biridir. Kadınlarda daha sık rastlanan otoimmün hepatitin immünoserolojik göstergelere göre üç tipi olmasına raùmen, vakaların %
85’i tip ’dir. Otoimmün hepatitlerin % 5-0’unda ise
iki otoimmün hastalıùın özellikleri aynı vakada
toplanmaktadır. Kortikosteroidler monoterapi veya azatioprin ile kombinasyon rejimi halinde kullanılırlar. Remisyon saùlanan vakalarda uzun süreli
sonuçlar çok iyidir, dekompanse karaciùer sirozuna ilerleyenlerde ise tek seçenek karaciùer transplantasyonudur.

O

úlk kez Waldenström tarafından genç bir kadında
tarif edilmiütir. Bundan kısa bir süre sonra da Mackay, ANA ile olan iliükisi nedeniyle lupoid hepatit
olarak tarif etmiütir.
Kadınlarda daha sık görülür (%7). Hipergamaglobulinemi, Ig G yüksekliùi, otoantikor ve bununla
iliükili olarak HLA DR3 ve HLA DR4 pozitifliùi gösteren, akut ve hatta fulminant hepatit üekilde kendini gösterebilen ancak kronik gidiüli olan seyrek görülen bir hastalıktır.
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GENEL ÖZELL‹KLER‹
Aktivasyon ve remisyonlarla giden dalgalı bir seyri vardır. Herhangi bir yaüda görülebilir (9 ay-77
yaü). Akut viral veya toksik hepatit ile karıütırılabilir. Hastalık sessiz seyredebilir ve hastaların % 25’i
tanı konulduùunda sirotik dönemdedir. Tedavi
edilmeyen hastalarda mortalite yüksektir.% 50 si 5
yıl için de ölür.OúH’de spontan remisyon seyrektir.
% 64’ünde ASMA ve ANA birlikte pozitiftir. Otoantikor titreleri dalgalanma gösterebilir ve hatta kaybolabilir ().

PREVALANS
Coùrafik bölgelere göre OúH prevalansı büyük
farklılıklar gösterir. HLA DR3 ve HLA DR4’ün yüksek
sıklıkta bulunduùu Kuzey Avrupa beyaz ırkında
prevalansı en yüksektir. Kuzey Avrupa beyaz ırkında ve Amerika’daki Kafkas ırkında kronik hepatitlerin %0-20‘ sini oluütururken, Asya ve Afrika’da viral hepatitlerin endemik oluüu nedeniyle
OúH’lerin nispi sıklıùı düüüktür. Türkiye’deki oran
%.5‘dur (Ökten ve ark.).

PATOGENEZ
Organizmanın kendi karaciùer dokusuna karüı toleransının kaybolması OúH’deki temel patogenetik
mekanizmadır. Genetik predispozisyon mutlaka
gereklidir. Otoagresif hastalıùın, genetik olarak
yatkın kiüilerde spontan olarak mı baüladıùı yoksa
spesifik çevresel faktörlerin mi otoimmün proçesi
tetiklediùi tartıüma konusudur ().
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Viruslarla iliükili hepatitlerde, ilaçlarla iliükili hepatitlerde ve otoimmün hepatitlerde B hücre otoimmünitesinin hedefi, karaciùer endoplazmik retikulumunda sentezlenip ilaç metabolizmasında rolü
olan Sitokrom P 450 ve UDP GT (Üridil difosfo glukronil transferaz) enzimleridir (ûekil ).

ûekil 2. OúH’deki patogenetik mekanizmalar ve tedavi
hedefleri. APC: Antijen Sunan Hücre, CTLA 4: Sitotoksik T
lenfosit Antijeni 4, TNF: Tümör Nekrozan faktör Th: Yardımcı T hücresi (2)

ûekil . Çeüitli karaciùer hastalıklarında hedef alınan
enzim sistemleri E.R.’da sentezlenen ve ilaç metabolizmasında görev alan sitokrom P 450 ve UGT enzimleridir
(6)

Karaciùer hücresine karüı oluüan T hücre aracılı
olaylar kaskadını tetikleyen çevresel ajanlar genetik olarak yatkın kiüilerde ilerleyici nekroinflamasyona ve karaciùerde fibrotik olaya neden olur.
OúH’de T hücre aktivasyonu (ûekil 3) sonucunda 2
yolla karaciùer hücre hasarı gerçekleüir. CD4(+) T
Yardımcı hücre aktivasyonu için 2 kostimulatuar
sinyal gereklidir. . sinyal otoantijenin TCR (T hücre reseptörü) ve MHC (Major Histocompatibility
Complex) etkileüimi ile immünosite ligasyonunu
içerir. 2. sinyal immünositin CD 28 ile antijen sunan
hücredeki B7- ve B 7-2 ligandına baùlanmasını
içerir. Böylece aktive olan T hücresi 2 yolla karaciùer hücresi hasarını baülatır. Birinci yol direkt hücre aracılı sitotoksitedir. Burada CD 8 (+) T sitotoksik
hücreler rol alır. úkinci yol antikora baùımlı hücre
aracılı sitotoksitedir.Burada aktive olmuü plazma
hücrelerinin yardımıyla doùal öldürücü hücreler
(NK cells) rol alır (2) (ûekil 2).

POTANS‹YEL TET‹KLEY‹C‹LER
. Virusler
2. Bakteriler
3. Kimyasallar
4. Genetik
5. úlaçlar
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ûekil 3. OúH’de T hücre aktivasyonu. CTLA 4, sinyal 2
oluüumunda önemli role sahiptir. Calcineurine de sinyal
 ve 2 gerçekleütikten sonra immünosit hücresi içindeki
aktivasyon yolaùında önemli role sahiptir. Calcineurine’in yaptıùı fosforilasyon ile nükleer faktörler (NFs), IL-2
geninin promoter bölgesine transloke olup sitokin
transkripsiyonunu artırır. Böylece immünosit hücresi aktivasyon kaskadı baülatılmıü olur (3)

Tüm major hepatotropik viruslar OúH için potansiyel tetikleyicidir.( Kızamık, Kızamıkçık, HAV, HBV,
HCV, HDV, HSV-, EBV, CMV) Virus epitopları ile
karaciùer hücre antijenleri arasındaki moleküler
benzerlik nedeniyle olan çapraz reaksiyon sorumlu tutulmaktadır.Viral tetikleyicilerde vur-kaç fenomeni geçerlidir. (hit & run phenomene) Yani viral
enfeksiyon aüikar otoimmün hepatitten birkaç yıl
önce olmuü olabilir ().
OúH ’in genetik temeli olup olmadıùı konusundaki
araütırmalar 6. kromozomun kısa kolundaki HLA
geni üzerinde yapılan çalıümalara dayanır. Aslında birçok gen rol oynuyor olabilir ancak HLA genleri dominant etkiye sahiptir. Kuzey Avrupalılar ile
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Amerikalılardaki yatkınlık, HLA DR3 ve DR4’e baùlıdır. Tip  OúH’lilerin %85’inde HLA DR3, DR4 veya
her ikisi birden pozitifdir. HLA DR 7 Tip 2 OúH’lilerde
görülür (). Çeüitli etnik gruplarda, OúH’e yatkınlık
doùuran aleller deùiüiktir (Tablo ).
Tablo . Otoimmün hepatite yatkınlık doùuran alleller (5)
DRB alleli

Coùrafik bölge

DRβ 67-72
aminosit sekansı

DRB*030 United Kingdom, United States LLEQKR

OúH’e yol açabilmektedir.

TANI ve AYIRICI TANI
Otoimmün hepatit tanısı koyabilmek için benzer
niteliklere sahip diùer kronik karaciùer hastalıklarının ekarte edilmesi gerekmektedir (Tablo 2).

Bu Grupta Yer Alan Hastalıklar;
• Wilson hastalıùı

DRB3*00 United Kingdom, United States LLEQKR

• Kronik viral hepatit

DRB*040 United Kingdom, United States LLEQKR

• α -Antitripsin eksikliùi

DRB*050 United Kingdom, United States LLEQAR

• Hemokromatozis

DRB*0404 Mexico (Mestizos)

LLEQRR

DRB*0405 Japan, Argentina (adults)

LLEQRR

• úlaca baùlı karaciùer hastalıkları

DRB*30 Brazil, Argentina (children)

ILEDER

• Nonalkolik steatohepatit

DRB3*0

LLEQKR

Brazil, Argentina (children)

*K=Iysine; R= argine; I= isoleucine; A= alanine; L= leucine;
E= glutamic acid; D= aspartic acid; Q= glutamine. Amino acid position
DRβ7 in the antigen binding groove is in bold type.

• Primer bilier siroz ve otoimmün kolanjiopatiler
• Primer sklerozan kolanjit
• Otoimmün kolanjit

OúH’e yol açan ilaçlardan üzerinde önemle durulan ilaç minosiklindir. Bunun dıüında nitrofurantoin, izoniazid, propiltiourasil, alfa metil dopa, oxyphenisatin, interferon, herbal ajanlar gibi birçok ilaç

OúH ayırıcı tanısında düüünülmesi gereken bir diùer durum da otoimmün poliendokrin sendrom tip
(APS-)’dir. Nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. Genellikle çocuklukta meydana gelir ve

Tablo 2. Otoimmün Hepatit ayırıcı tanısı
Olası Tanılar
Wilson Hastalıùı

Primer sklerozan kolanjit (PSK)
Primer bilier siroz (PBS)

Tanı Testleri
Bakırla ilgili testler

Yarık lamba
Kolanjiografi
Karaciùer biyopsisi
Antimitokondrial antikor
Karaciùer biyopsisi

Otoimmün kolanjit

Karaciùer biyopsisi

Kronik C hepatiti

Viral belirleyiciler
Karaciùer biyopsisi

úlaçla olan hepatit

Anamnez

Hemokromatoz

Genetik testler
Demir/Ferritin
Karaciùer biyopsisi

Alfa- antitripsin eksikliùi

Fenotip
Karaciùer biyopsisi
Klinik bulgular
Ultrasonografi
Karaciùer biyopsisi

Nonalkolik steatohepatit
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Diagnostik Bulgular
Yüksek non seruloplazmik bakır
Düüük serum bakırı
Yüksek idrar bakırı
Kayser-Fleischer halkası
Fokal biliyer striktür
Fibröz obliteratif kolanjit
AMA>:40
Antipiruvat dehidrogenaz-E2
Florid kanal lezyonu
Artmıü karaciùer bakırı
Kolanjit
Duktopeni
Anti HCV / HCV RNA (+)
Portal lenfoid agregatlar
Steatoz
Minosiklin, isoniasid, nitrofurantoin,
propilthiyourasil, alfa-metildopa kullanılması
C282Y,H63D mutasyonu
Artma
Demir birikimi
Karaciùer demir indeksi>.9
ZZ veya MZ
Karaciùerde inklüzyonlar
Obezite, Diyabet, úlaçlar, hiperlipidemi
Karaciùerde hiperekojenite
Makrosteatoz
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hayat boyunca yeni komponentler ilave olur. En
sık görülen belirtiler kronik mukokutanöz candidiazis, hipoparatiroidizm, adrenokortikal yetmezlik
ve kadınlarda gonadal yetmezliktir. APS- loküsü
2. kromozomun uzun bacaùında tespit edilmiütir.
APS- ile iliükili otoimmün hepatitte major hepatik
otoantijen sitokrom P 450 A2’ dir.

OTO‹MMÜN HEPAT‹T PUANLAMA
S‹STEM‹
OúH tanısı koyabilmek için Uluslararası Otoimmün
hepatit çalıüma grubunun hazırladıùı puanlama
sisteminden yararlanılmaktadır. Bu puanlama sitemine göre kesin ya da muhtemel OúH tanısı konulmaktadır (Tablo 3) (6).

SINIFLAMA
Otoimmün hepatit otoantikorların varlıùına göre sınıflandırılır (7)
A. Klasik otoimmün hepatitler
a. Tip  otoimmün hepatit
b. Tip 2 otoimmün hepatit
c. Tip 3 otoimmün hepatit
B. Atipik otoimmün hepatitler
a. Overlap sendromlar
. Otoimmün hepatit + Primer bilier siroz
overlap’i
2. Otoimmün hepatit + Primer sklerozan kolanjit overlap’i (Otoimmün sklerozan kolanjit)

Tablo 3. Otoimmün hepatit puanlama sistemi (6)
Faktörler
Kadın cinsiyet
ALP / AST (ALT) oranı
>3
<,5
Gama globulin veya serum Ig G düzeyi (nL)
>2
.5-2
-,4
ANA, ASMA veya Anti LKM-
>/80
/80
/40
</40
AMA
Viral markırlar
seropozitif
seronegatif
Hepatotoksik ilaçlar
Var
Yok
Alkol kullanımı
< 25 gr/gün
> 60 gr/gün
HLA DR3 veya DR4
Eülik eden immün hastalık
Diùer karaciùerle iliükili otoantikorlar
únterface Hepatit
Plazmosit infiltrasyonu
Rozet formasyonu
Patolojide karakteristik deùiüikliùin olmaması
Biliyer deùiüiklikler
Diùer görünümler (yaù, granülomlar)
Tedaviye tam yanıt
Relaps

Puan
+2

b. Sıradıüı sendromlar
-2
+2
+3
+2
+
+3
+2
+
0
-4
-3
+3
-4
+
+2
-2
+
+2
+2
+3
+
+
-5
-3
-3
+2
+3
Toplam Puan

Toplam Puan
Kesin OúH
Muhtemel OúH
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Tedaviden önce
> 5
0-5

3. Otoimmün hepatit + Kronik viral hepatit
overlap’i

Tedaviden sonra
>7
2-7

. Otoimmün kolanjit
2. Kriptojenik kronik hepatit

KLAS‹K OTO‹MMÜN HEPAT‹TLER
TúP  OTOúMMÜN HEPATúT
Otoimmün hepatitlerin %80-85’idir. ABD ve batı Avrupa’da sıktır. ANA ve/veya ASMA varlıùı ile karakterizedir. %70’ini 40 yaüın altındaki kadınlar
oluüturur.Hastaların %40’ına diùer otoimmün hastalıklar eülik ederken, organ-spesifik otoantikorlara
rastlanma ihtimali düüüktür. úmmünsupresif tedaviye cevabı genellikle iyidir. 3 yıl içinde siroza ilerleme riski %43’dür ().
Genetik farklılıùa baùlı olarak 2 formu tarif edilmiütir (8, 9, 0).

. HLA DR3 (+) pozitif Tip  otoimmun hepatitli
hastalar:
Daha genç(baülangıç yaüı <30)
Hastalık aktivitesi daha fazladır
Tedaviye cevapları daha az
Tedaviden sonra nüks etme ve karaciùer transplantasyonuna ihtiyaç gösterme oranları daha yüksek

2. HLA DR4 (+) Tip  otoimmun hepatitli hastalar:
Daha yaülı (baülangıç yaüı >40)
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Tedavi ile remisyona daha kolay girerler ve nüks
oranları düüüktür. Kısacası HLA DR4 doku grubuna
sahip vakalar diùer tip l otoimmün hepatitlere göre daha selim seyirlidirler.
Gama globulin, SMA ve ANA titreleri ile diùer otoimmün hastalıkların eülik etme ihtimali de daha
yüksektir.
TúP 2 OTOúMMÜN HEPATúT
HLA DRB ve HLA DQB allelleri ile iliükilidir. Anti
LKM- (liver kidney microsomal-) ve ALC- (Liver
Cytosol-) otoantikorlarının varlıùı ile karakterizedir. Tip  OúH’e göre daha küçük yaüda olur (2-4
yaü). Akut hepatitik atakla baüvurma ihtimalleri
daha yüksektir, fulminan hepatite de yol açabilir.
úmmün supresif tedavinin baüarısı tip ’e göre daha düüüktür ve siroza ilerleme riski daha fazladır.
(3 yıl içinde % 82).
Tip 2 OúH, OúH’lerin en ciddi formudur. Otoimmün
hastalıkların eülik etme ve organ spesifik otoantikorların pozitif bulunma ihtimali yüksektir (% 30-40
civarında) (0).
Tip 2 OúH HCV pozitif veya negatif olması durumuna göre 2 gruba ayrılır. Tip 2a HCV negatifdir. Tip
2b ise HCV pozitifdir. Bu 2 tipin ayrılmasında Anti
LC antikorunun belirleyici olabileceùini öne süren
yazarlar mevcuttur.
Tip 2b OúH, Tip 2a’ya göre daha yaülılarda görülür
ve erkeklerde görülme ihtimali Tip 2a’ya göre daha fazladır. Tip 2b’de Anti LKM- titreleri daha düüüktür (ûekil 4) ().
TúP 3 OTOúMMÜN HEPATúT
Solübl karaciùer antijenine karüı geliüen antikor
(Anti-SLA) ve/veya karaciùer pankreas antijenlerine karüı geliüen antikor (Anti LP ) pozitifliùi ile birliktedir. Pozitif otoantikoru farklı olmasına raùmen,

klinik ve diùer laboratuvar özellikleri itibariyle tip l
otoimmün hepatite benzerler.Hastaların klinik, fenotipik ve prognostik özellikleri dikkate alındıùında bu grubun ayrı bir otoimmün hepatit tipi deùil,
tip l otoimmün hepatitin anti SLA/LP pozitif olan nadir bir “variant”ı olduùuna inananlar çoùunluktadır (8).
OTOúMMÜN HEPATúTLERDE KLúNúK
Otoimmün hepatit kliniùi çok geniü bir spektrumda
karüımıza çıkabilir. Hastalar tamamen asemptomatik gelebileceùi gibi, karaciùer sirozu geliütikten
sonra da baüvurabilirler.
Asemptomatik (%5-20)
Akut hepatitik atak (%20-30)
Fulminan karaciùer yetersizliùi (<%)
Subfulminan karaciùer yetersizliùi (<%)
Kronik hepatit
Karaciùer sirozu (7,)

SEMPTOMLAR
Hastaların en sık baüvuru nedeni yorgunluktur.
úkinci sırada sarılık gelmektedir.(7)
Semptomlar_______________________________(%)
• Yorgunluk

85

• Sarılık

77

• Üst abdominal rahatsızlık

48

• Pruritis

30

• úütahsızlık

30

• Polimyalji

30

• úshal

28

• Cushingoid nitelikler

9

• Ateü (40°)

8

F‹Z‹K MUAYENE BULGULARI

ûekil 4. Tip 2 otoimmün hepatit HCV RNA pozitif olup
olmamasına göre 2 gruba ayrılır ()
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OúH’li hastaların fizik muayenesinde karaciùer hastalıùına ait bulguların yanında eülik edebilecek
immün hastalıklara yönelik bulguların da araütırılması önemlidir (7,).
Eylül 2006

Bulgular___________________________________(%)
• Hepatomegali

78

• Sarılık

69

• Spider nevus

58

• Asit

20

• Ensefalopati

4

• Eü zamanlı immün hastalık

48

Otoimmün hepatite diùer otoimmün hastalıklarda
eülik ediyorsa bunlara ait fizik muayene bulguları
da gözlenebilir (Tablo 4 ).

Tablo 4. Otoimmün Hepatit ile birlikte olabilen immünolojik hastalıklar
Çölyak hastalıùı

Myastenia gravis

Coombs pozitif hemolitik anemi

Nötropeni

Dermatitis herpetiformis

Otoimmün tiroidit

Eritema nodosum

Periferik nöropati

Fibrozan alveolit

Perikardit

Fokal miyozit

Pernisyöz anemi

Gingivit

Plörit

Glomerulonefrit

Pyoderma gangrenozum

Graves hastalıùı

Romatoid artrit

Immün trombositopenik pupura

Sjögren sendromu

únsülin baùımlı diabetes mellitus

Sinovit

úntestinal villöz atrofi

SLE

úritis

Ülseratif kolit

Kriyoglobulinemi

Ürtiker

Liken planus

Vitiligo

LABORATUAR BULGULARI

Tip II otoimmün hepatit için;
LKM- (+) (Liver/Kidney mikrosomal otoantikor)
Tip III 0toimmün hepatit için;
SLA (+) (Soluble liver antijen antikoru)
LP (+) (Liver pankreas)
DúøER OTOANTúKORLAR (2)
• Anti-LM: KC mikrozomal antikoru
• Anti-LC : KC sitozol antikoru
Tip 2 OúH’de görülür.
Anti LKM-’i (+) olan ve kronik C hepatit enfeksiyonu bulunan ya da bulunmayan hastaların ayırt
edilmesinde kullanılır. Genellikle genç hastalarda
tipik olarak 20 yaü altında görülür.Varlıùı hastalıùın daha ciddi seyredeceùini gösterir.
• Anti-ASGPR:Asialoglikoprotein reseptör antikoru
únflamatuar aktivite ile korelasyon gösterir, tedaviye yanıtın takibind kullanılabilir.
• pANCA: Perinükleer boyanmalı anti-nötrofil sitoplazmik antikor.
Tip  OúH’de yaygındır (%50-93) , Tip 2 OúH’de bulunmaz.
Klinik olarak en önemli özelliùi Tip  OúH olarak kabul edilen seronegatif hastaların deùerlendirilmesidir.
Otoimmün hepatitli hastaların %0 kadarında dolaüan antikorlar yoktur. Antikor varlıùı ile hastalık
aktivitesi veya tedaviye yanıt arasında iliüki yoktur.(ASGPR hariç) Otoantikorlar ancak hastalıùın
tanısı açısından kullanılmalıdır.

BúOKúMYA

H‹STOPATOLOJ‹

Serum aminotransferazlarında deùiüik derecelerde
yükselme gözlenebilir. Alkalen fosfataz ve gama
glutamil transferaz seviyeleri normal veya çok hafif yükselmiütir. Gama globulin seviyeleri genellikle .5 kat artmıütır ve poliklonaldır, nadiren monoklonal de olabilir. Eritrosit sedimentasyon hızı saatte 00 mm’yi bulacak üekilde artabilir. Trombositopeni ve lökopeni gözlenebilir.

Biyopside otoimmün hepatite özgü patagnomonik
bir histopatolojik bulgu yoktur. (9)
• únterface hepatit
• Portal alanlarda lenfoplasmositer hücre infiltrasyonu.
• Piecemeal ve bazen köprüleüme nekrozları.

OTOANTúKORLAR

• Hepatositler rozet formasyonu

Tip I otoimmün hepatit için;
ANA (+) (Antinükleer antikor)ve/veya

• Fibrozis (hastalıùın evresine göre deùiüik derecelerde)

ASMA (+) (Düz adele antikoru)

• Safra kanal hasarı sık deùildir.

GG
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Tablo 5. Kronik hepatitlerin histolojik ayırıcı tanısı ()

Resim . Otoimmün hepatit. Portal alanda lenfosit ve
plazma hücrelerinden oluüan kronik inflamatuar hücreler görülmektedir. Viral hepatitlerden farklı olarak plazma hücrelerinin sayısının çok fazla sayıda olduùu görülmektedir

Otoimmün hepatit

Belirgin plazma hücre infiltrasyonu

Primer bilier siroz

Duktopeni, safra kanallarında
lenfositik ve granülomatöz únfiltratlar

Primer sklerozan kolanjit

Duktopeni, fibröz obliteratif kolanjit

Otoimmün kolanjit

Duktopeni, safra kanallarında
lenfositik ve granülomatöz únfiltratlar

Kronik viral hepatitler

Hepatositlerde buzlu cam
görünümü, steatoz

Kronik ilaçla iliükili hepatit Ayırıcı tanıda histolojiden
yararlanamayız.
Alfa  antitripsin eksikliùi úntrasitoplazmik globüller
Wilson hastalıùı

Bakır birikimi

Granülomatöz hepatit

Belirgin ve sık granülomlar

Graft versus host hastalıùı Duktopeni, safra kanallarında
lenfositik ve granülomatöz únfiltratlar
Alkolik steatohepatit

Steatoz, santral inflamasyon ve
fibrozis, mallory cisimcikleri

Non alkolik steatohepatit Steatoz, santral inflamasyon ve
fibrozis, mallory cisimcikleri

gibi bulguların olmaması bize prognoz hakkında
bilgi verebilir.
Resim 2. Otoimmün hepatit. Kronik inflamasyonla birlikte periportal piecemeal nekroz, plazma hücre reaksiyonu ve portal fibrozis

O‹H TEDAV‹ END‹KASYONLARI (6)
Kesin endikasyonlar
• AST 0 kat
• AST 5 kat ve gamma globulin 2 kat
• Köprüleüme nekrozu veya konfluent nekroz
• Semptomların aùır olması
Relatif endikasyonlar
• únatçı semptomlar
• Hastalıùın progresyonu
• Hafif orta derecede laboratuar deùiüiklikleri

Resim 3. Otoimmün hepatit. Lobuler inflamasyon ve
fokal nekroz

Endikasyon yok
• únterface hepatit ve semptomların olmaması

Kronik Hepatitlerin Histolojik Ayırıcı Tanısı

• AST < 5 kat

Otoimmün hepatitleri diùer kronik hepatitlerden
ayırt etmemizi saùlayan bazı ipuçları vardır. (Tablo 5)

• únaktif veya hafif aktif siroz
• Hafif inflamatuar aktiviteli karaciùer yetersizliùi

PROGNOZ

Tedavi Sonuçlarının Deùerlendirilmesi: (3)

únflamatuar aktivitenin üiddetini yansıtan konvansiyonel biyokimyasal testler, histolojik yapının deùerlendirilmesi, baülangıçta ensefalopati ve asit

Remisyon: Semptomların kaybolması
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AST’nin normal sınırının 2 katı veya daha altına
düümesi.
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Normal karaciùer histolojisi, portal hepatit veya
inaktif siroz.

Remisyona giren hastalarda

Tedavi Baüarısızlıùı: AST ve/veya bilirubin düzeylerinin baülangıç düzeyinin % 66’sı veya daha üzerinde olması.

→ % 4 kalıcı remisyon elde edilir.

Histolojik aktivitede artıü
Tedaviye uyulmasına raùmen klinikte kötüleüme

úlaç Toksisitesi: Tolere edilemeyen obezite veya
kozmetik deùiüiklikler, psikoz, semptomatik kemik
hastalıkları ile birlikte osteoporoz.
Steroid tedavisi sırasında DM ve/veya peptik ülser
geliüimi
Progresif sitopeni
Kolestastik karaciùer hastalıùı
Bulantı, kusma, neoplaziler, azatioprin tedavisi sırasında rash geliüimi
OúH Tedavi Stratejileri (,3)
Günümüzde histolojik bulgu olarak fibrozis ve siroz
olsun olmasın interface hepatit içeren kontrendikasyonu olmayan tüm semptomatik hastalara
baülangıç tedavisi olarak tek baüına veya Azatioprin ile kombine edilerek steroid tedavisi (prednisone veya prednisolone) baülanmaktadır.
Sadece portal inflamasyon içeren hastalarda tedavi kararı aminotransferaz, gama globulin düzeyleri ve semptom durumuna göre verilir (ûekil 2).
• Standart Tedavi (,3) (ûekil 2)
Prednisone veya Prednisolone
Baülangıç tedavisi olarak kortikosteroidler 20-60
mg/gün dozunda monoterapi üeklinde kullanılabilir. Aynı zamanda 50-00 mg/gün azatiopürin veya merkaptopürin ile birlikte 5-30 mg/gün dozunda kortikosteroid kombinasyonu yapılabilir.
údame tedavisi olarak tek baüına 5-5 mg/gün dozunda veya 50-50 mg/gün azatiopürin ile birlikte
5-0 mg/gün dozunda kullanılabilir.

Steroid tedavisi ile → % 65 remisyon
→ % 3 úncomplet yanıt
→ % 3 ilaç toksisitesi
→% 9 tedavi baüarısızlıùı olur.
GG

→ % 50-86 relaps

Steroide baùlı ilaç toksisitesi (%3)
* % 47 Tolere edilmeyen obezite veya estetik bozukluk
* % 27 Omurga kompresyonu ile birlikte osteoporoz
* % 20 Hafif Diyabet
* % 6 Peptik ülser
Azatiopürin
Baülangıç tedavisi olarak steroidlerle birlikte 5000 mg/gün dozunda kullanılabilir.
údame tedavisi olarak hem tek baüına 50-200
mg/gün dozunda hem de steroidlerle kombine olarak 50-50 mg/gün dozunda kullanılabilir.
6-Merkaptopürin
Azatiopürinin metabolitidir. Daha iyi emilir. Deùiüik
metabolik yolları vardır. Baülangıç tedavisi olarak
eriükinde 25-00 mg/gün dozunda azatiopürin yerine steroidlerle kombine edilebilir.
údame tedavisinde 25-00 mg/gün dozunda hem
tek baüına hem de kombinasyon içinde kullanılabilir.
Diùer tedaviler (,3)

Siklosporin
Lenfokin salınmasını inhibe eder ve sitotoksik T
hücre artıüını önler. Hem baülangıç hem de idame
tedavisinde refrakter hastalarda alternatif bir ajan
olarak tek baüına düüünülebilir.

Mikofenolat Mofetil
Ön ilaçtır. Mikofenolik asite metabolize olur. Lenfosit aktivasyonu sırasında pürin sentezini önler. Tedaviye dirençli, ilaç toksisitesi geliümiü veya
azatiopürin ve merkaptopürine intoleransı olan
hastalarda hem baülangıç tedavisi olarak hem de
idame tedavide düüünülebilir.

Ursodeoksikolikasit
Sınıf  HLA sunumunu baskılar, sitokin üretimini
baskılar, apoptozu inhibe eder. Bazı durumlarda
steroidle, azatiopürinle veya her ikisi ile birlikte
hem baülangıç hem de idame tedavi de kullanılabilir.
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Karaciùer Transplantasyonu (3, 4, 7)
úmmünsupresif tedaviye refrakter veya intoleran
olup son dönem karaciùer yetmezliùinde olan hastalarda karaciùer transplantasyonu gündeme gelmektedir.

Gen tedavisi: úmmünosit aktive edici, otoimmün
promoter veya yatkınlık geninde kritik bir aminoasit etkisiz hale getirilerek immün reaksiyon engellenebilir.

OTO‹MMUN HEPAT‹T VARYANTLARI

→ 0 yıllık saùkalım % 75

Otoimmün hepatit ile birlikte diùer otoimmün karaciùer hastalıklarının aynı hastada olması ya da
bu hastalıkların tam tanımındaki yetersizlikler otoimmün hepatit varyantlarını oluüturur.

Rekürrens riski % 42

Sınıflama

Nakil sonrası→5 yıllık hasta ve graft saùkalımı %
80-90

Umut Verici Tedaviler (,3)

a. Overlap sendromlar

Blokan Peptidler: Sınıf 2 HLA DR molekülünün antijen baùlayan bölgesinde otoantijenin baùlanmasını bloke eder ve immünosit aktivasyonu ve immün reaksiyonu önler.

. Otoimmün hepatit + Primer bilier siroz
overlap’i

Solubl CTLA 4: úmmünosit aktivasyonunda önemli
olan 2. sinyali, antijen sunan hücreler tarafından
eksprese edilen B7 ligandına baùlanarak bloke
eder. úmmünositteki CD 28 ligandı ile birleümesini
önler.

3. Otoimmün hepatit + Kronik viral hepatit
overlap’i

T hücre Aüısı: T hücre klonlarının yok olmasını saùlar.
Oral Tolerans: Alınan antijene karüı yanıtsızlıùı
saùlar. Antijen dozuna baùlı olarak klonal supresyon veya anerjiye neden olur.
Rekombinan IL-0: Tip 2 sitokin yanıtını destekler,
sitotoksik tip  sitokin yanıtını düzenler.
TNF’e Karüı Antikor: Proinflamatuar sitokini baskılar.

2. Otoimmün hepatit + Primer sklerozan kolanjit overlap’i (Otoimmün sklerozan kolanjit)

b. Sıradıüı sendromlar
. Otoimmün kolanjit
2. Kriptojenik kronik hepatit
Otoimmün Karaciùer Hastalıklarında Klinik,
Biyokimyasal, Histolojik ve Kolanjiografik Kriterler
Tablo 6’da gösterilmiütir.
Primer Biliyer Siroz (PBS) ile “overlap”
úlk kez 970’de tanımlandı. Otoimmün kolanjiohepatit olarak da adlandırılabilmektedir. Otoimmun
hepatitli bir hasta, AMA (+) PBS’un özelliklerine de
sahip ise bu birliktelik OúH+PBS overlap’i olarak deùerlendirilir.
Prevalansı Güney Avrupa’da 33-44/00000,
ABD’de 7/00000’dir.Kadınlarda daha sık görülmektedir.
PBS’li hastalar arasındaki oranı %6’dır. AMA titreleri düüük ve nadiren PBS için tipik olan M2 otoantijenine yöneliktir. ANA, SMA titreleri ise yüksektir.
PBS tanısıyla ursodeoksikolik asid tedavisi altında
izlenirken, alevlenmeler ve tedavi yetersizliùi
gösteren vakalarda OúH+PBS overlap’i akla gelmelidir.

Tanı Kriterleri

ûekil 5. Otoimmün hepatitlerin overlap sendromlarında
tanı ve tedavi algoritması (5)
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→ Kolestaz enzimlerinde yüksekliùe (alkalen fosfataz >2 kat, gama glutamil transferaz >5 kat), ALT
ve Ig G (Alanin aminotransferaz > 5 kat, Immün
globulin G >2 kat ) yüksekliùinin eülik etmesi
Eylül 2006

Tablo 6. Otoimmün karaciùer hastalıklarında klinik, biyokimyasal, histolojik ve kolanjiografik kriterler
Kriter

OúH

PBS

PSK

OúK

Kadın:erkek

4:

9:

:2

9:

Predominant serum
karaciùer enzimleri

ALT, AST

ALP, GGT

ALP, GGT

ALP, GGT

Serum Ig yüksekliùi

úgG

úgM

úgG, úgM

úgM

Otoantikorlar

ANA, ASMA, LKM,

AMA, AMA-M2

pANCA

ANA, ASMA

SLA, pANCA
HLA iliükisi

A3, B8, DR3, DR4

DR8

DR52

B8, DR3, DR4

Histoloji

Lenfplazmositik
interface hepatitis

Orta ve küçük çaplı,
intrahepatik safra
duktuslarının progresif
destrüksiyonu

Safra kanallarında
progresif fibroobliteratif destrüksiyon

Orta ve küçük çaplı,
intrahepatik safra
duktuslarının progresif destrüksiyonu

Tanı kriteri

OúH skoru>5

AMA-M2, kolestatik
serum enzim paterni,
uyumlu histoloji

Safra kanal stenozu,
dilatasyonu, kolestatik
serum enzim paterni,
inflamatuar barsak
hastalıùı, pANCA

Kolestatik serum
enzim paterni,
AMA negatifliùi,
ANA ya da ASMA
pozitifliùi, PBC ile
uyumlu histoloji

Birincil medikal tedavi

Kortikosteroidler+
azatiopürin

UDKA

UDKA+Dominant
striktürse endoskopik
tedavi

UDKA+
Kortikosteroid

(OúH: Otoimmün hepatit, PBS: Primer bilier siroz PSK:Primer sklerozan kolanjit, OúK: Otoimmün kolanjit, UDKA: Ursodeoksikolik asit)

→ AMA (+),
→ ANA ve/veya SMA (+),
→ Histolojik olarak PSB’u düüündüren safra kanal
hasarı ile birlikte otoimmün hepatiti düüündüren
bulguların varlıùı

Tedavi
Ursodeoksikolik aside steroid eklenerek genellikle
biyoüimik remisyonu saùlamak mümkündür. Klasik PBS’lu hastalara göre daha hızlı seyirli ve daha
ciddi bir hastalık tablosuna sahiptirler.
UDKA( 5 mg/kg/gün) ile baülanır, biyokimyasal
yanıt alınamazsa ek olarak glukokortikoid
(.5-2.0 mg/kg/gün) tedavi eklenmelidir. Diùer immün supresiflerin uzun süreli kullanımı tartıümalıdır. Kortikosteroidlere direnç geliüen hastalarda
Siklosporin A içeren tedavi rejimi denenebilir. Son
dönem hastalıkta ise karaciùer transplantasyonu
düüünülebilir.
Primer Sklerozan Kolanjit (PSK) úle “overlap”
Otoimmün sklerozan kolanjit olarak da adlandırılabilmektedir. OúH+PBS overlap’ine göre daha seyrek görülür. Otoimmün hepatitli bir hastada inflamatuvar barsak hastalıùı, kolestatik enzim paterni,
safra kanal hasarı ve steroid tedaviye cevapsızlık
durumunda OúH+PSK overlap’i akla getirilmelidir.
GG

ANA ve/veya SMA (+), AMA (-)’dir. Aminotransferazlar ve kolestaz enzimlerinde birlikte yükseklik
saptanır.
Erkek ve kadınlarda eüit oranda görülebilmektedir. Temel olarak çocuklarda, adelosanlarda ve
genç eriükinlerde görülür. Kimi serilerde vakaların
yarısında, kimisinde de tamamında inflamatuar
barsak hastalıklarının (genellikle ülseratif kolit)
tabloya eülik ettiùi ifade edilmektedir.Tedavide ursodeoksikolik asid ile birlikte steroid önerilmektedir.
Kronik viral hepatitlerle birliktelik:
Koinsidental bir birlikteliktir. Hangi tip hepatit baskın karakterde ise (viral ?, otoimmün ?) buna yönelik tedavi planlanmaktadır.
OúH + kronik hepatit C birlikteliùini overlap olarak
görmek doùru deùildir. HCV’li hastalarda büyük
oranda otoantikor pozitifliùi mevcuttur. ( ANA,ASMA, Anti tiroid antikor varlıùı %65).
OúH ve hipergamaglobülinemisi olan hastalarda
anti-HCV testi bir çok olguda pozitif iken HCV-RNA
PCR negatif olabilmektedir. Bu nedenle OúH + antiHCV pozitif ise HCV-RNA PCR bakılması önerilmektedir.
OúH + Kronik hepatit C birlikteliùi varsa hastalar 3
grupta ele alınabilir:
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. OúH + yanlıü pozitif anti-HCV
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tedavi → antiviral tedavi (ribavirin, interferon vs)

3) Doùru kronik hepatit C ve OúH’in diùer bulguları
varsa
tedavi → dikkatli klinik ve biyokimyasal kontrollerle immün süpresif tedavi ve antiviral tedavi verilmeli
OúH ve Kronik C Hepatiti Histopatolojik Özellikleri:
Otoimmün hepatitli hastalarda:
→ Plasma hücre infiltrasyonu,
→ Lobüler inflamasyon ve
→ “Piecemeal” nekrozuna daha sık rastlanırken
Kronik C hepatitinde:
→ portal lenfoid agregatlar,

Otoimmün kolanjit (OúK)
AMA(-) Primer Bilier Siroz’dur. Kolestatik ve hepatitik özelliklere sahip kronik inflamatuar bir karaciùer hastalıùıdır

Tanı:
→ ANA/SMA pozitifliùi,

→ Normal kolanjiogram,
→ AMA ve anti-M2 negatifliùine raùmen
primer biliyer sirozu andıran histopatolojik
bulguların varlıùında otoimmün kolanjit tanısı konabilmektedir.
Kriptojenik Kronik Hepatit
Türkiye’de kronik hepatitli hastalann %9’u kriptojeniktir. Otoimmun hepatiti düüündüren bulgulara
sahip olmalarına raùmen kriptojenik kronik hepatitli eriükin hastaların %3’ünde karakteristik otoantikorlar tespit edilemez.
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