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maktadır (4,5). Hipotansiyona cevap olarak artan vazokons-
trüktör mediatörlere azalmış yanıt da HDS’ye katkıda bulun-
maktadır (4). 

Bir başka etken olarak intestinal bakteriyel aşırı çoğalma 
ve bakteri translokasyonunun, patojen ilişkili moleküller 
(PAMP’ler) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-a), interlö-
kin-1B (IL-1B) salınımı yoluyla hiperdinamik dolaşıma kat-
kıda bulunduğu düşünülmektedir (6). Bundan yola çıkarak 
yapılan bir çalışmada, norfloksasin ile seçici bağırsak dekon-
taminasyonu sağlanan 14 sirozlu hastada, splanknik veya re-
nal hemodinamiye zarar vermeden hiperdinamik dolaşımın 
kısmen tersine çevrildiği görülmüştür (7). 

Hiperdinamik dolaşım sendromu, hepatorenal sendrom, 
hepatopulmoner sendrom, sirotik kardiyomiyopati, adrenal 
yetmezlik, şok ve doku hipoksemisi gibi siroza bağlı çeşitli 
komplikasyonların gelişmesinde patojenik bir temel oluş-
turmaktadır (3,8). HDS ayrıca splanknik göllenme ve portal 
basıncı daha da arttırarak asit ve dolaşım bozukluğunun geli-
şimine katkıda bulunmaktadır (9). 

SİROTİK KARDİYOMİYOPATİ

Hiperdinamik dolaşım sendromu ilişkili kardiyak disfonk-
siyon alkolik kardiyomiyopatiden farklı bir antite olarak “si-
rotik kardiyomiyopati” olarak adlandırılmıştır (8). Bu terim 

GİRİŞ

Karaciğer sirozu histolojik olarak; yoğun fibrotik septa ile 
çevrelenmiş, parankimal harabiyet ve hepatik vasküler mima-
ride belirgin distorsiyona neden olan yaygın nodüler rejene-
rasyon ve nekroinflamasyon ile karakterizedir (1,2).

Karaciğer sirozunun en önemli komplikasyonu portal hiper-
tansiyondur (PH). Portal hipertansiyona sekonder oluşan 
portosistemik şantlar, karaciğerin bypass edilmesine, bu du-
rum da vazodilatatörlerin [nitrik oksit (NO), karbon monok-
sit (CO), endokanabinoidler] sistemik dolaşımda kalmasına 
neden olmaktadır (3). Vazodilatatörlere bağlı artan splanknik 
vazodilatasyon, ortalama arteryel basıncı azaltarak sempatik 
sinir sistemi, renin anjiotensin aldosteron sistemi ve vazop-
ressinin nonosmotik salınımı gibi endojen nörohumoral 
sistemleri aktive ederek sodyum tutulumu ve plazma hacim 
genişlemesine neden olmaktadır. 

Hiperdinamik dolaşım sendromu (HDS) portal hipertansi-
yonun ilerleyen safhalarında görülmekte ve çoklu organ yet-
mezliğinin gelişimi için bir ön aşama olarak kabul edilmek-
tedir.

HİPERDİNAMİK DOLAŞIM SENDROMU

HDS patofizyolojisinde splanknik göllenme ve portal vende 
dilatasyon sonucu artmış kardiyak output, azalmış ortalama 
arteryel basınç ve azalmış sistemik vasküler rezistans rol al-
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QT süresinin karaciğer hastalığının şiddeti ile ilişkili oldu-
ğuna dair çalışmalar mevcuttur (22). Bazı yazarlara göre QT 
uzaması sirotik kardiyomiyopati riski altındaki sirozlu hasta-
ları saptamada önemli bir işarettir (23). QT uzaması sirotik 
hastalarda ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüme neden 
olabilmektedir (24).

Kompansatuvar fazda ventrikülde hipertrofi, kollajen biriki-
mi, Ca+2’nin sarkoplazmik retikuluma dönmesiyle miyokar-
diyal relaksasyonun azalması diyastolik disfonksiyona neden 
olmaktadır. Hiperdinamik dolaşım ile kalp bu durumu kom-
panse etmeye çalışsa da ilerleyen safhalarda sistolik disfonk-
siyon gelişmekte ve kalp yetmezliği bulguları görülmektedir. 
Azalmış kardiyak fonksiyon fazında elektrokardiyografide 
(EKG) QT uzaması görülürken ekokardiyografide (EKO) izo-
volumetrik gevşeme zamanında uzama saptanmaktadır. Kom-
pansatuvar evrede hiperdinamik dolaşım ile kalp atım hızı 
yükseltilerek kardiyak output artırılmaya çalışılmakta EKO’da 
diyastolik disfonksiyon saptanmaktadır (16). Şekil 2’de siro-
tik kardiyomiyopatide EKG ve EKO bulguları görülmektedir 
(16). Tedavide karaciğer nakli kesin çözüm gibi görünmekte-
dir. Diyastolik disfonksiyon karaciğer transplantasyonundan 
6 ile 12 ay sonra normale dönme eğilimindedir (25). 

fiziksel ve farmakolojik stresle indüklenen kontraktilite bo-
zukluğuna işaret etmekle ve kalp anormalliklerinin arkasın-
daki mekanizma tam olarak anlaşılamamakla birlikte (10) NO, 
CO, TNF-a, safra asidi ve bakteriyel endotoksinlerin kardiyak 
kontraktilite kusuruna yol açtığı gösterilmiştir (11). Öyle ki 
Desai ve ark. yüksek safra asit düzeyinin ejeksiyon fraksiyonu 
artışı ve düşük kalp hızı ile ilişkili olduğunu bulmuş ve safra 
asitlerinin kardiyodepresan etkilerini tanımlamak için “kole-
kardi” terimini önermişlerdir (12).

Sirotik kardiyomiyopati patogenezinde arteryel kan hacminin 
azalmasıyla baroreseptörlerin deaktive olması, sempatik sinir 
aktivitesinin artması ve dolayısıyla kalp atım hızı ve kardiyak 
output (KO)’un artması suçlanmaktadır (13). Esasen burada 
fonksiyonel bir hipovolemi vardır. Deneysel siroz modelinde 
fonksiyonel hipovoleminin salin infüzyonu ile hızla düzel-
tilmesinin kardiyak outputta hızlı bir düşüşe neden olduğu 
görülmüştür (14). Bu deneyin insan modelindeki sonucu 
transjugüler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) veya ka-
raciğer naklinden sonra venöz dönüşün hızla artmasıyla kalp 
yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonun gelişmesidir (15).

Sirotik kardiyomiyopati patofizyolojisinde otonomik disfonk-
siyon, bozulmuş hacim yanıt refleksleri ve miyokard disfonk-
siyonu da rol almaktadır (16). Otonomik disfonksiyonun yeri 
bilinmemekle birlikte merkezi sinir sistemi veya periferik si-
nirlerde olabileceği gösterilmiştir (17). 

Miyokard disfonksiyonundan, kardiyomiyosit membrandaki 
değişiklikler, β-adrenoseptör sayısının azalması ve disfonk-
siyonu, K+ kanalı, L-tipi Ca+2 kanalları, Na+/Ca+2 değiştiri-
ci reseptörlerin değişimi sorumludur (18). Kardiyomiyosit 
membranında fibrozis ve ödemin (11) yanı sıra artan koles-
terol membran akışkanlığının azalmasına, azalmış akışkanlık 
G proteini ile β-reseptör bağlanmasını bozarak β-reseptör 
disfonksiyonuna neden olmaktadır (19).

Kardiyak muskarinik reseptörlerin, β-adrenerjik stimülasyo-
nun pozitif inotropik ve kronotropik etkilerini dengelemesi 
beklenirken, postreseptör defekte bağlı reseptörler körelmiş 
muskarinik yanıt vermektedir (20). 

Hem K+ kanal anormallikleri hem de sempatoadrenerjik 
hiperaktiviteye bağlı olarak kardiyomiyositlerin gecikmiş re-
polarizasyonu QT aralığının uzamasına katkıda bulunmakta-
dır (21). Şekil 1’de sirotik kardiyomiyopatinin patofizyolojik 
komponentleri görülmektedir (11).

Şekil 1. Sirotik kardiyomiyopatinin patofizyolojik kompo-
nentleri.

S Møller, and J H Henriksen Heart 2002;87:9-15.

SSS: santral sinir sistemi, NO: nitrik oksit, CO: karbon monoksit, TNF-a: 
tümör nekrozis faktör alfa.
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fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni tedavi stratejileri 
geliştirmek için aydınlatılamamış mekanizmaların yeni çalışma-
larla ortaya konulması gerekliliği açıkça ortada durmaktadır.

Sonuç olarak; portal hipertansiyona sekonder gelişen splanknik 
vazodilatasyon ve birtakım mediyatörlerle tetiklenen hiperdi-
namik dolaşım sendromu ve sirotik kardiyomiyopati için daha 

Şekil 2. Sirotik kardiyomiyopatide klinik EKG ve EKO bulguları.  (Zardi EM, Abbate A, Zardi DM, et al. Cirrhotic cardiomyopathy. J Am Coll 
Cardiol 2010;56:539-49.)  KO: Kardiyak output.

 Azalmış Kardiyak Fonksiyon Fazı Kompansatuvar Faz Kalp Yetmezliği Fazı

Klinik bulgular Hiperdinamik evre Hiperdinamik evre  Hipotansiyon
   Kalp yetmezliği bulgu ve semptomları
   Akciğer ödemi

Elektrokardiyogram QT uzaması Multipl ekstrasistoller Dal bloğu
anormallikleri  QT uzaması 	 ST depresyonu
   Elektriksel-mekanik dissinerji

Ekokardiyografik Uzamış izovolümetrik gevşeme Uzamış izovolumetrik Genişleme sol atriyum
bulgular zamanı gevşeme zamanı (>80 ms) Azalmış duvar hareketi
   Artmış duvar kalınlığı
  Diyastolik disfonksiyon Sistolik disfonksiyon
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