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irotik hastalarda trombosit sayı ve fonksiyonlarında anormallikler görülmektedir. Sirotik
hastaların yaklaüık %40’ında kanama zamanı
0 dakikanın üzerinde ve %5-70’inde trombosit sayısı 00.000/mm3’ün altındadır (, 2). Child-Pugh
skoru arttıkça trombositopeni üiddeti artmakta,
trombosit sayısı nadiren 50.000/mm3 altına inmektedir (2). Trombosit fonksiyonlarından özellikle platelet agregasyonu Child C hastalarda bozulmaktadır. Bunun nedeni olarak da platelet adenozin trifosfat ve 5-hidroksitriptamin düzeyinin azalması
gösterilmektedir (3). Ayrıca sirotik hastalarda trombosit ömrü de azalmaktadır (kontrollerde 9.3 gün
iken, sirotiklerde 6.5 gün bulunmuütur) (4). Sirotik
hastalarda trombosit seviyesi prognostik bir markır
olarak da kullanılmaktadır (5); fakat trombositopeni, majör bir cerrahi müdahale yapılmadıkça özofagial varis kanaması veya diùer nedenlerle olan
kanama riskinde bir artıüa neden olmamaktadır
(6, 7). Dolaüımdaki trombosit sayıların düümesinin
nedenlerinin birincisi portal hipertansiyona sekonder splenomegali, ikincisi immünolojik olarak
trombositlerin yıkılması, üçüncüsü hepatik trombopoetin yapımının azalmasıdır (Tablo ) (8). Bunun
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Tablo 1. Kronik karaciùer hastalıùında trombositopeni
nedenleri
1. Portal hipertansiyona sekonder splenomegali
2. úmmun trombositopeni
3. Yetersiz trombopoietin yapımı
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yanı sıra hepatitis C virus (HCV) gibi viral ajanların
myelosüpressif aktiviteleri (9) ve aüırı alkol alımının
toksik etkileri ve de kronik hepatitteki interferon tedavisi de trombositopeniye katkıda bulunabilir
(0).

PORTAL H‹PERTANS‹YON VE
SPLENOMEGAL‹
Uzun yıllar önce portal hipertansiyonun (HT) splenomegaliye neden olduùu ve splenomegalinin de
plateletlerin dalakta göllenmesi ve harabiyeti yoluyla trombositopeni yaptıùı öne sürülmüütür ().
Bu teori sirotik hastalarda yapılan insan çalıümaları yanı sıra deneysel çalıümalarla da desteklenmiütir (2). Normalde dolaüımdaki trombositlerin %30’u
dalakta göllenmektedir. úleri derecede splenomegalisi olanlarda bu oran, total trombosit sayısı ve
trombosit yarı ömrü göreceli olarak normal olmasına raùmen %90’lara kadar yükselmektedir ().
Kronik karaciùer hastalıùı olanlarda dalak volümü
ile trombosit sayısı arasında istatistiki anlamlı ters
korelasyon olduùu gösterilmiütir (3). Ayrıca propranololun da portal hemodinamik deùiüiklikler
üzerinden trombosit sayısını arttırdıùının gösterilmesi trombositopenide portal HT’nun rolünü gösteren indirek bir bulgudur (4).

KRON‹K KARAC‹⁄ER HASTALI⁄I VE
‹MMUN TROMBOS‹TOPEN‹
Platelet associated IgG (PAIgG) kronik karaciùer
hastalıùı olanlarda immun mekanizmalar
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aracılıùıyla trombositopenik bir faktör olarak rol
oynar. Birçok çalıümada sirotik hastalarda PAIgG
varlıùı ve immunglobulin seviyesinin karaciùer
hastalıùının üiddeti oranında arttıùı gösterilmiütir
(8,5-7). Kronik karaciùer hastalıùı olanlarda
trombositopeni olmadan da etyolojiden baùımsız
olarak PAIgG düzeyleri artabilir (7). Yapılan bir
çalıümada hepatit C’li hastalarda platelet associated IgG’nin arttıùı ve hepatit C’li hastaların
%4’inde hepatit B’li hastaların da %9’unda trombositopeni saptanmıütır. Ayrıca hepatit C’li hastalarda PAIgG düzeyinin daha yüksek olduùu gösterilmiütir (8). PAIgG’nin trombositlerin yüzeyindeki
spesifik glikoprotein reseptörlere baùlanması trombositopeni geliümesi için yeterli deùildir. Aynı zamanda fonksiyone bir retiküloendotelyal sisteme
(RES) ihtiyaç vardır (9). Ayrıca sirotik hastalarda
PAIgG seviyesi ile RES’in önemli bir parçası olan
dalak boyutu arasında korelasyon olduùu gösterilmiütir (3). Ek olarak sirotik hastalarda ve immun
trombositopenik purpura (ITP)’lı hastalarda PAIgG’nin trombosit ömrünü azalttıùı gösterilmiütir
(5,6). ITP’li hastalarda PAIgG ile trombosit sayısı
arasında negatif korelasyon vardır (20). Ayrıca
ITP’li hastalarda anti HCV sıklıùı normal populasyondan daha yüksek bulunmuütur (2). Diùer yandan karaciùer hastalıùının çeüitli evrelerinde yükselen PAIgG nedeni tam anlaüılamamıütır.

TROMBOPO‹ET‹N VE KRON‹K
KARAC‹⁄ER HASTALI⁄I
Peptid yapıda bir hormon olan trombopoetin (TPO)
trombosit üretimini stimüle eden faktör olarak 994
yılında keüfedilmiütir. Baülıca üretim yeri karaciùer
olup çok az miktarlarda böbrek ve diùer dokularda da yapılmaktadır (22). TPO üretimi fonksiyonel
karaciùer hücre kitlesine baùlıdır ve trombositopeni ile karaciùer hücre fonksiyonları arasında baùlantı vardır (23). Serum TPO düzeyini belirleyen iki
temel faktör vardır: Birincisi karaciùerde üretilen
TPO ikincisi de trombosit ve megakaryositlerde lokalize olan TPO baùlayan reseptörlerdir (24). Dolaüımdaki TPO’nun klerensi periferal trombosit sayısına baùlıdır.
Deùiüik derecelerde sirozu olanlarda serum TPO
düzeyini ölçen birçok makale yayınlanmıütır. Bu
çalıümalarda serum TPO düzeyi kontrollerle karüılaütırıldıùında deùiümemiü, hafif artmıü ya da azalmıü olarak bulunmakla birlikte tüm çalıümalardaki
TPO seviyeleri normal aralık içinde bulunmuütur
(25-30). Kronik karaciùer hastalıùı olanlarda saùlıklı kontrollere nazaran TPO düzeyinin daha
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yüksek olduùunu bildiren çalıümalarda; TPO düzeyinin trombosit sayısı ile ters korelasyon gösterdiùi,
sirozlularda kronik hepatitlere nazaran TPO düzeyinin daha yüksek olduùu gösterilmiütir. Bu durum sirotiklerde trombositopeninin daha derin olması nedeniyle trombopoetinin daha fazla salındıùı üeklinde yorumlanmıütır (3). Kronik karaciùer hastalıùı
olanlarda TPO’nun düütüùünü bildiren çalıümalarda fonksiyonel karaciùer kitlesi azaldıkça TPO düzeyinin azaldıùı gösterilmiütir (32). Hatta kronik hepatit evresindeyken fibrozis skoru ile TPO seviyesi
arasında ters korelasyon olduùu bildirilmiütir (33).
Ortotopik ya da heterotopik karaciùer transplantasyonunda sonra 4 gün içinde trombositopeninin hızla düzelmektedir (34). TPO seviyesi transplantasyondan sonra hızla yükselmekte ve trombosit sayısı artmaya baülar baülamaz 6 gün civarında normal seviyesine dönmektedir (35). Bu neden
sonuç iliükisi recombinant TPO uygulamasını takiben artmıü periferik trombosit sayısı arasında da
gözlenmiütir (36). Serum TPO düzeyindeki artıü
transplant öncesi trombosit sayısına baùlı olup sadece trombositopenisi olanlarda posttransplant
TPO düzeyi artarken pretransplant normal trombosit deùerine sahip olanlarda bu artıü gözlenmemektedir (27). Transplantasyonu takiben trombosit
sayısındaki bu artıü sadece portal hipertansiyonun
düzeltilmesinin bir yansıması olmayıp karaciùer
greft fonksiyonu ile de iliükilidir. Bu deùiüiklik sadece trombositlere spesifik olup transplantasyonu takiben 4 gün içinde ne hemoglobin ne de beyaz
küre sayısında anlamlı bir deùiüiklik gözlenmemiütir (25). Literatürdeki bu verilere karüın trombositopenisi olan kronik karaciùerli hastalarda TPO düzeyinin deùiümediùini bildiren çalıümalarda vardır.
Grubumuzun yaptıùı çalıümada HCV’ye sekonder
sirozu olanlarda trombositopeni daha sık ve derin
bulundu, ancak TPO düzeyleri HBV ve HCV’li sirozlarla kontroller arasında anlamlı farklılık göstermedi (37).

KRON‹K KARAC‹⁄ER HASTALI⁄INDA
TROMBOS‹TOPEN‹N KL‹N‹K ÖNEM‹
Kronik karaciùer hastalarında trombositopeni saptanmasının üç temel klinik anlamı vardır. Birincisi
fibrozis skoru ileri evre olabilir. Çünkü fibrozis skoru
arttıkça trombosit sayısı düümektedir, dolayısıyla
trombositopeni fibrozisi predikte eden bir parametredir (38). úkincisi hastanın büyük özofagus varisleri olabilir. Özellikle trombosit sayısı 68.000/mm3 altına düütüùünde özofagusta büyük varisi saptamadaki sensitivitesi %7, spesifitesi %73’e çıkmaktadır
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(39). Son olarak kötü prognozun göstergesi olabilir.
Realdi ve ark yaptıùı çalıümada trombosit seviyesi
yaüam süresine etki eden baùımsız bir parametre
olarak bulunmuütur (5).

KRON‹K KARAC‹⁄ER HASTALI⁄INDA
TROMBOS‹TOPEN‹ YÖNET‹M‹
Kronik karaciùer hastalıùı olanlarda trombositopeni, majör bir cerrahi müdahale yapılmadıkça özofagial varis kanaması veya diùer nedenlerle olan
kanama riskinde bir artıüa neden olmamaktadır
(6, 7). Ancak nadiren de olsa trombosit seviyesi
20.000/mm3’ün altına inmektedir. Bu durumlarda
trombositopeni tedavisi gündeme gelmektedir.
Hipersplenizme sekonder trombositopeni tedavisinde total ya da parsiyel splenektomi, parsiyel
splenik embolizasyon ve transjuguler intrahepatik
portosistemik shunt (TIPS) gibi yöntemler kullanılmaktadır (40, 4). Splenektominin intraoperatif ve
post operatif dönemdeki komplikasyonları fazla

olduùu için parsiyel splenik embolizasyon daha
çok tercih edilmektedir. Parsiyel splenik embolizasyon sayesinde hem trombosit havuzu küçülmekte
hem de kalan dalak dokusu immunolojik fonksiyonlarına devam ettiùi için infeksiyon riski artmamaktadır. Portal HT’a sekonder hipersplenizmde
uygulanan bir diùer tedavi yöntemi TIPS’ tir. Ancak bir çalıüma dıüında (42), TIPS’in trombosit sayısı üzerine anlamlı bir katkısının olduùu gösterilememiütir (34). Ayrıca propranololun da portal hemodinamik deùiüiklikler üzerinden trombosit sayısını arttırdıùı gösterilmiütir (4).
úmmun trombositopenisi olan hastalara kortikosteroid yada siklofosfamid gibi immunsupresif ajanlar
verilebilir (43). Cevap alınamayan vakalarda parsiyel splenik embolizasyon ya da splenektomi
uygulanmaktadır (44).
Eùer trombositopenin nedeni TPO eksikliùi ise o zaman en iyi tedavi alternatifi ortotopik karaciùer
transplantasyonudur (34).
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