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PR‹MER SKLEROZAN KOLANJ‹T

PSK Etiyolojisi (3)

SK, intra- ve ekstrahepatik safra kanallarının
obliteratif inflamasyon ve fibrozisi ile karakterize, intra-ve/veya ekstrahepatik safra kanallarında kolanjiografik olarak striktürler veya düzensizliklerle birlikte aüaùıdaki bulguların olmadıùı
klinik tabloya verilen addır ();

• Bakteri ve toksin teorisi

P

• Koledokolitiazis
• Safra kanal cerrahisi
• PSK’in prezentasyonunu takiben -2 yıl içerisinde
kolanjiokarsinom geliüimi
• AúDS
PSK tümüyle bilier sistemi tutabilen, kronik kolestaz, diffüz inflamasyon ve fibrozis ile karakterli etiyolojisi bilinmeyen, sonuçta olarak bilier siroz, portal hipertansiyon ve karaciùer yetmezliùine yol
açan kronik kolestatik bir sendromdur.Her ne kadar önceleri oldukça nadir bir hastalık gibi kabul
ediliyor idiyse de, günümüzde tanı yöntemlerinin
geliüerek yaygınlaüması ve de inflamatuvar barsak hastalarının (úBH) bu açıdan daha dikkatli takip edilmesi ve hatta taranması bu hastalıùın daha sık ve semptomsuz dönemde yakalanmasına
olanak saùlamıütır (2).
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• Ülseratif kolit (ÜK)
• Toksik safra asidleri
• Proinflamatuvar peptit
• Bakır
• Viral infeksiyonlar
• CMV
• Familyal ve genetik faktörler
• HLA doku grupları
• úmmunolojik nedenler
• Hümoral immün anormallikler→ p-ANCA
• Hücresel immün mekanizmalar→ CD4/CD8 ↑
Hastalıùın etiyolojisi bilinmiyor.PSK’li olguların %6586 nın birlikte úBH’na, tersine ÜK’li olguların %2-6’sının PSK’e sahip olması çoùu araütırıcıyı portal bakteriyemi veya çeüitli toksinlerin enterohepatik sirkülasyonu üzerinde durmasına neden olmuütur (3,
4).
Toksik safra asidleri (örn. litokolik asid) ile reaksi279

yon sonrası PSK’in ortaya çıkabileceùi ileri sürülmüü. Bu düüünce hastalıklı kolondan bakterilerin
etkisi ile oluüan litokolik asidin portal sisteme girerek PSK’e yol açtıùından hareketle ortaya atılmıü,ancak daha sonraları ispat edilememiütir (3,
4).
Yine inflamasyonlu kolonda meydana gelen proinflamatuvar bakteriyel peptidlerin enterohepatik
sirkülasyona girmesi ile portal inflamasyonun oluütuùu ve sonuçta da PSK’in erken dönemdeki lezyonlarına benzer nötrofilik kolanjit oluütuùu iddia
edilmiütir (3, 4).
Bununla beraber üiddetli ÜK’li olguların PSK geliüimi için major bir risk faktörü oluüturmadıùı ve esasen PSK’li olguların çoùunun hafif veya sessiz
úBH’na sahip olması, PSK’in ÜK geliüiminden önce
veya ÜK nedeni ile yapılan proktokolektomiden
sonra da geliümesi bu hipotezleri çürütmektedir (3,
4).
Bakırın PSK geliüiminde rol oynayabileceùi düüünülmüüse de, zaten nedenden baùımsız olarak
kronik kolestazlı olgularda bakır birikimi olmaktadır.Öte yandan D-penicillaminin de kontrollü klinik
çalıümalarda faydası gösterilememiütir (PSK’lı olgularda) (3, 4).
Viral enfeksiyonlar patogenezde suçlanmıü, ancak
yapılan çalıümalarda PSK’li olgularda bu enfeksiyonların (hepatit A,B,C, reovirus 3 vb gibi) kontrol
grubuna göre fazlalıùı gösterilememiütir (4).
CMV, HIV’li hastalarda PSK benzeri sendroma yol
açabilir. Ayrıca CMV karaciùer transplantasyonu
sonrası rejeksiyon geliüenlerde. "vanishing bile
duct syndrome" a yol açabilir.Bununla beraber
CMV ile birlikte olan tabloda büyük safra kanallarının fibrozisi ve destruksiyonu görülmez, ayrıca da
PSK’li hastalarda CMV enfeksiyonu için tipik olan
inkluzyon cisimleri de gösterilememiütir (3).
Familyal ve genetik predispozisyon patogenezde
sorumlu tutulmuü ve birçok çalıümada PSK ile çeüitli HLA haplotipleri arasında güçlü bir iliüki bulunmuütur (4).
Çeüitli hümöral ve hücresel immün anormallikler
PSK’li olgularda tanımlanmıütır.Hümöral immün
anormallikler açısından p-ANCA üzerinde en çok
durulan konudur.Ancak p-ANCA bugün için ne tarama testi olarak ne de hastalıùın klinik, histolojik
ve biyokimyasal aktivitesinin belirleyicisi olarak
kullanılmamakta, sadece olayın immunolojik yönünü gösterdiùi belirtilmektedir (3).
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Hücresel immün mekanizmaların etiyolojide rol oynadıùı düüünülmüü, CD 8 (supressor/sitotoksik) T
lenfositlerinde azalma, sonuçta CD4/CD8 oranında
anlamlı artıü saptanmıütır (3).
PSK’in prezentasyon ve klinik seyri oldukça deùiükenlik gösterir.Sıklıkla erken adult dönemde kolestaz semptomları ile tanınırsa da , infant veya daha
ileri yaülarda karaciùer hastalıùı ile iliükisiz semptomlarla da tanınabilir.Bazı hastalar akut kolanjit
episodları,bazıları progressif kolestaz belirtileri, bazı olgular sadece karaciùer testlerinde anormallik
(klinik olarak gayet iyi görünürler) gösterirler ().
Dickson ve arkadaülarının yaptıùı bir metaanalizde (5 çalıüma, 426 olgu) araütırılan hemen hemen
tüm deùiükenlerin merkezler arasında farklılıklar
gösterdiùi, hastalıùın doùal seyrinin ve prognozunun standardize edilmesinin güçlüùü ortaya konmuütur (5).

PSK’DE DO⁄AL SEY‹R
Günümüzde tanı konduùunda PSK’li hastaların büyük bir kısmının asemptomatik olduùu görülmektedir.Çalıümaların çoùunda hastalıùın progressif
bir seyir gösterdiùi ortaya konmuütur.Gerek semptomatik ve gerekse asemptomatik olgular olsun
tüm PSK’li olgularda yaüam süresi aynı yaü, cins ve
ırkla karüılaütırıldıùında oldukça azalmıü olduùu
görülmektedir. Hastalıùın seyri boyunca PSK’li hastaların %7-30’unda kolanjiokarsinom geliümektedir. ÜK’in kolonun premalign lezyonu düüünülmesi
gibi PSK de bilier sistemin premalign bir hastalıùı
olarak kabul edilmelidir. Tanı konulmasından sonra hastaların ortalama yaüam süreleri 9-7 yıl arasında deùiümektedir. Tanı konulduùunda asemptomatik olma oranlarının farklılıùı;
1. Semptomların tanımlanması ile ilgili olabilir(örn.
Bazı çalıümalarda yorgunluk hastalıùa özgü bir
semptom gibi kabul edilmektedir)
2. Hastalıùın baülama noktası ne zaman? Bazı çalıümalarda úBH’nın baülangıcı PSK’in baülangıç
noktası olarak alınmaktadır
3. Tarama programlarının yaygın kullanımı ve yine kolanjiografinin günümüzde hem yaygın ve
hem de baüarılı bir üekilde uygulanıyor olması
özellikle úBH olan hastaların (bunun dıüında da karaciùer fonksiyon testlerindeki anormalliklerin) erken tanınması mümkün olmaktadır
4. Son olarak da hastalıùın prognozu gibi prezentasyonunda da bölgesel farklılıklar söz konusu olabilmektedir (5).
Aral›k 2003

Literatürde bildirilen birkaç çalıümanın dıüında hemen tamamında PSK’in progressif seyirli bir hastalık olduùu gösterilmiütir (6-0). Progressif olmadıùını ifade eden (,2) çalıümalardaki bu farklı sonuçlar muhtemelen daha önce de belirtildiùi gibi;
-baülangıç noktası olarak alınan zamanın uygun olmayıüından,
-hastaların takiplerinin iyi yapılamamıü olmasından veya da
-bu grupta sıklıkla birlikte varolan úBH’dan kaynaklanıyor olabilir. Diùer yandan bu çalıümalarda
olgu sayılarının azlıùı ve çalıümaların retrospektif
olarak yapılması diùer önemli noktaları oluüturmaktadır. Hastalık yıllarca sessiz ilerleme gösterir,
dolayısıyla da progresyonun saptanması ancak
prospektif olarak yapılan karaciùer fonksiyon testleri ve karaciùer biyopsisi ile mümkün olabilir.
PSK’in erken saptanması ortalama yaüam süresini
olumlu yönde etkilemektedir. (Örn.úBH olan hastalarda PSK’in saptanması gibi). Dolayısıyla bu tür
çalıümalar (tarama veya minimal karaciùer test
anormalliùi gösteren úBH olan hastaların saptandıùı çalıümalar) daha yüksek sürvi oranına sahiptirler.
Paroyka ve ark’nın (7) 45 asemptomatik olgu üzerinde yaptıkları çalıümada PSK’in progressif bir seyir gösterdiùi görülmektedir.Ortalama 75,2 ay takip edilen hastaların %3’inde karaciùer yetmezliùi geliütiùi, %76’sında karaciùer hastalıùı progresyon gösterdiùi ortaya konmuütur. Sürvi analizinde
bu grubun kontrollere göre %2 daha az olduùu
(%96’ya %75) bulunmuütur. Çalıümanın sonucu olarak semptomu olmayan hastaların 3/4’ünde klinik,
biyokimyasal, radyolojik ve/veya histolojik bulgulara göre hastalıùın progresyon gösterdiùi, /3 hastada ise karaciùer yetmezliùi (ölüm veya transplantasyon) geliütiùi belirtilmiütir.

Hastalıùın seyri boyunca olguların %7-30’unda kolanjiokarsinom geliüir.Bunun tanınması zordur.
Çünkü klinik ve radyolojik olarak kolanjiokarsinom
benign inflamatuvar striktür gösteren durumlara
oldukça yakın benzerlik gösterir.Ayrıca uygun serolojik markırın bulunmaması, bilier sitolojik ve histolojik çalıümaların da çoùu olguda erken tanı
koymada yeterli hassasiyeti göstermemeleri nedeniyle tanıda gecikmeler olmaktadır.Bunlara ilaveten PSK’li hangi olguların kolanjiokarsinom geliüimi
için risk taüıdıùı da bilinmemektedir.
Her ne kadar baülangıçta uzun süreli ÜK ve sirotik
dönemdeki PSK’li hastalarda kolanjiokarsinomun
daha sık olarak geliütiùi ileri sürülmüü ise de sonraki çalıümalarda bu doùrulanamamıütır. CA 9-9
kolanjiokarsinomun varlıùında tanıda faydalı ise
de, PSK’li hastalar için kolanjiokarsinomun erken
tanı ve taranmasında herhangi bir faydası yoktur.
PSK ile beraber kolanjiokarsinom olan olgularda 2
yıllık sürvi %0’un altındadır (,3,4).

PROGNOST‹K MODELLER
Klinik, biyokimyasal ve histolojik özellikler temel
alınarak sürvinin tahmin edilmesi hem etkili bir tedavinin yapılması ve hem de karaciùer transplantasyonunun planlanması bakımından oldukça
önemli bir noktayı oluüturur.
úleri istatistiksel yöntemler kullanarak çeüitli klinik
deùiükenler dikkate alınmak suretiyle deùiüik klinikler farklı prognostik modeller geliütirmiülerdir.Bu
deùiükenlerle risk skorunun üiddeti belirlenebilir ve
sonuçta hastanın hastalıùının herhangi bir döneminde sürvi açısından durumu ortaya konabilir.Aüaùıdaki tabloda deùiüik merkezlerin bu
amaçla kullandıùı deùiükenler görülmektedir.
Mayo Clinic (6) King’s College (8) Multicenter (5) Swedish (9)

Angulo ve ark.nın (0) yaptıùı ve 07 olgunun toplam 200 kez histolojik olarak deùerlendirildiùi baüka bir çalıümada evre I’den itibaren olguların histolojik progresyon gösterdiùi bulunmuütur.
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(n=305)

Yaü

Yaü

Yaü

Yaü

Bilirubin

Hepatomegali

Bilirubin

Bilirubin

Histolojik Evre

Histolojik Evre

Asemptomatik olguların progresyonunda univariate analizde birçok faktör etkiliymiü gibi görünmesine karüın, multivariate analizde fizik muayene
bulgularının anlamlı olmadıùı, laboratuar bulgularından ise sadece AST ve alkalen fosfataz düzeylerinde artma ile albümindeki azalmanın progresyonu göstermede anlamlı olabileceùi bulunmuütur (7).

Hemoglobin

Splenomegali

Histolojik Evre Histolojik
Splenomegali Evre

únflam.

Alkalen fosfataz

GG

Barsak Hast.

Tablodan da anlaüılacaùı üzere tüm modellerde
histolojik evre kullanılan parametrelerden birini
oluüturmaktadır ki bunun için karaciùer biyopsisine gereksinim vardır.Bu ise invaziv bir iülem olup
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sözkonusu modelin kullanılabilirliliùini kısıtlamaktadır.
Diùer yandan bu modellerde kullanılan bazı deùiükenler subjektif bir kavram gibi farklı üekillerde
yorumlanma potansiyeline sahiptir.Örn. splenomegali veya úBH gibi.Bunların tanımlanmasındaki
kriter nedir? Fizik muayene mi?, ultrasonografi mi?
veya úBH için klinik, endoskopik, radyolojik vs…Sonuçta bu kısıtlayıcı faktörler yeni model arayıülarını da beraberinde getirdi.
Bu amaçla esasen fonksiyonel karaciùer rezervinin
saptanması için ortaya konan, daha sonra çeüitli
kronik karaciùer hastalıklarının prognozunda da
kullanılmaya baülanan Child-Pugh sınıflamasının
PSK’li hastaların sürvilerinin deùerlendirilmesinde
de kullanılabileceùi ileri sürüldü (5).
úlk olarak Cleveland Clinic’ten Shetty ve ark. (5)
208 PSK’li hasta üzerinde yaptıkları çalıümada ortalama 70 aylık takip sonrası Child-Pugh sınıflamasının PSK’li hastaların sürvilerini doùru bir üekilde
tahmin edebileceùi ileri sürüldü. Bunun üzerine
Child skorunun deùerlendirilmesine yönelik diùer
çalıümalar gündeme gelmiütir.
Esasen Child-Pugh sınıflaması dekompanse karaciùer sirozu olan hastalar üzerine odaklanmıütır ve
baülangıçta varis kanaması gözlenen hastalarda
üant operasyonunun deùerlendirilmesi amacıyla
kullanıma girmiütir.Dolayısıyla da temelinde ilerlemiü karaciùer hastalıklarındaki riski belirlemek yatar.Bu nedenle de daha az ilerleme gösteren hastalarda karaciùer hastalıùının durumunu göstermede çok faydalı olmayabilir.Bu sınıflama ile olguları mortalite riskine göre ayırma oldukça geniü
bir aralıkta mümkündür, net sonuç vermez.Bu durum üöyle ifade edilmektedir.Bir deùiükende bir
ünite artma (örn.asit) baüka bir deùiükende (örn.bilirubin) bir ünite artma gibi aynı prognostik öneme
sahiptir, ara dereceler yoktur. Dolayısıyla da aynı
Child-Pugh skoru olan hastalar farklı mortalite riskine sahip olabilirler. Ayrıca Child-Pugh skoru tedavi ile deùiüikliùe uùrar (örn. Asit veya ensefalopatinin derecesinde azalma Child-Pugh skorunu deùiütirir).Son olarak da laboratuarlar arasında standardizasyon olmaması nedeniyle Child-Pugh skorunda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir (örn. PT’nın
farklı tromboplastin reajenleri kullanılması sonucu
farklı sonuçlar verebilir) (6,7).
Child-Pugh skorunun bu dezavantajlarına karüın
Mayo modeli PSK için bazı avantajlara sahiptir:
• Mayo modeli hastalıùın üiddetindeki geniü bir
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yelpazede ele alınarak oluüturulmuütur.Dolayısıyla
bu model hastalıùın her dönemine uygulanabilir.Bu nedenle de Child-Pugh sınıflamasının duyarlı olmadıùı pek fazla ilerleme göstermemiü olgularda oldukça faydalı sonuçlar verir.
• Mayo modeli ara derecelere sahiptir (örn. risk
skorunda bir ünite artma mortaliteyi aynı oranda
etkiler-hangi risk faktörünün arttıùına bakmaksızın)
• Child-Pugh skorunun aksine Mayo modelindeki
deùiükenler tedavi yaklaüımlarından oldukça az
etkilenirler.
• Mayo modeli oldukça dar güvenlik aralıùında
sürvi tahmini yapabilir (6, 8).
Child A ve Child B grubundaki hastaların Mayo
risk grubuna göre yeniden deùerlendirildiùi karüılaütırmalı bir çalıümada Child A ve B’deki hastaların bu modele göre birbirinden rahatlıkla ayrılabilen 3 ayrı (farklı prognostik özellikler gösteren) gruba ayrılabildiùi gösterilmiütir (6).
PSK’in doùal seyrinin belirlenmesinde son olarak
Mayo grubu daha önceki çok merkezli çalıümanın
verilerine kendi serilerini de katmak suretiyle "Revize edilmiü yeni Mayo modeli" geliütirmiülerdir.Bu
modelde; yaü, total bilirubin, albümin, AST ve varis kanaması öyküsü anlamlı deùiüken olarak bulunmuütur (8).Aüaùıdaki tabloda yeni modele göre deùiükenlerin katsayıları ve risk hesaplaması
görülmektedir.
Deùiüken

Katsayı

p

Yaü

0.03 (0.0-0.05)

<.0

Log total bilirubin

0.54 (0.30-0.77)

<.0

Albümin

-0.84 (-.35-0.32)

<.0

Log AST

0.54 (0.4-0.94)

<.0

Varis kanaması

.24 (0.57-.92)

<.0

R=0.03 (yaü [yıl] )+0.54 log (bilirubin [mg/dL]) +0.54 logAST [U/L])
+.24 (varis kanaması [0/]) -0.84 (albümin [g/dl])

Daha sonra bulunan deùer "bilinen survival fonksiyon" kullanılarak herhangi bir zamandaki
(örn..yıl, 2.yıl…gibi) sürvi oranını hesaplamamızı
saùlar.
t

2
3
4

S0 (t)
0.963
0.99
0.873
0.833

S (t)= S0(t)exp (R-.00)
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ûöyle bir örnek verilebilir;
Örnek. 40 yaüında PSK’li hasta , bilirubin 4.6
mg/dL, AST 69 U/L , albümin 3.0 g/dL ve varis kanama öyküsü var.
R = 0.03 (40)+0.54 log
()-0.84(3.0)

e

(4.6)+0.54 log

e

(69)+.24

R = 3.00
S (t) = S0(t)exp (R-.00)
 yıllık sürvi: S ()

= 0.963exp (3.00-.00)
= % 76

4 yıllık sürvi: S (4)

= 0.833exp (3.00-.00)

(yorgunluk,kaüıntı ve tekrarlayan bakteriyel koloanjit)

PSK’DE TRANSPLANTASYON SONRASI
PROGNOZ
PSK için ortaya konmuü olan çeüitli prognostik modeller incelendiùinde (multivariate analiz sonrası)
burada kullanılan parametrelerin transplantasyondan sonra sürvi belirlemede etkili olmadıkları
saptanmıütır.Bu amaçla transplantasyon sonrası
sürvi üzerine etkili olabilecek transplantasyon öncesi çeüitli deùiükenler araütırılmıü ve çeüitli merkezlerin yaptıùı çalıümalarda farklı parametreler
bulunmuütur.

= % 26
Bu örnek formülle hesaplanabileceùi gibi, Mayo
kliniùin web sayfasından yararlanılarak veriler girilip otomatik olarak da hesaplanabilir.

(22)

(23)

(21)

úBH

Yaü

Yaü

Renal disfonksiyon Renal disfonksiyon

Renal disfonksiyon

Prognozun belirlenmesinde MR kolanjiogarfi de
kullanılmıütır. MR kolanjiografinin kullanıldıùı bir
çalıümada intrahepatik kanallarda high-grade
striktür (>%75) (low-grade göre) 3 yılda %9 sürvide azalma, intrahepatik kanallarda diffüz striktür
(kanalların >25) (lokalize striktüre göre) 3 yılda
%6 sürvide azalma göstermiütir (9,20).

Asit

Child C

Child C

Safra yolları CA

Performans durumu

Performans durumu

PSK VE TRANSPLANTASYON
Kronik karaciùer hastalıklarında karaciùer transplantasyonu endikasyonları net olarak belirlenmiü
olmasına karüın, bu iülemin zamanlamasına yönelik belirsizlik halen devam etmektedir. Transplantasyonun majör bir cerrahi iülem olduùu dikkate
alınırsa erken yapılması durumunda gereksiz erken ölümle (prematüre mortalite) karüılaüma riski
ortaya çıkmakta, iülemin geciktirilmesi durumunda ise bu kez de hastalıùın oluüturduùu, altta yatan hastalıùa baùlı olarak transplantasyon iüleminin yapılamaması durumu ile karüı karüıya kalınmaktadır. Dolayısıyla cerrahi iülem için optimal zamanlama çok önemlidir (2).
Bugün için PSK’te transplantasyon aüaùıdaki endikasyonlarda yapılmaktadır (2):
1. Malignitenin ekarte edilmesinden sonra Mayo
risk skoru >4,8 bulunduùunda
2. Siroz ve portal hipertansiyon komplikasyonları
(varis kanaması, refrakter asit veya portosistemik
ensefalopati)
3. Günlük yaüamı etkileyen semptomlar
GG

Üst karın cerrahisi

Kötü beslenme

geçirme

Konu ile ilgili Neuberger ve ark.nın (22) yaptıùı son
çalıümada úBH’nın prognoz üzerine (karaciùer
transplantasyonu sonrası) olan etkisi araütırılmıütır.Bu çalıümaya kadar úBH’nın transplantasyon
sonrası sürvi üzerine olan etkisi tanımlanmıü deùildir.Bununla beraber sadece bir çalıümada transplantasyon yapılan úBH’lı hastaların üiddetli rejeksiyon için daha fazla riske sahip oldukları ve de daha çok yeniden transplantasyona ihtiyaç gösterdikleri bulunmuütur (ÜK ve Crohn ayırıcı tanısı yapılmaksızın) (24).
Neuberger ve ark.nın (22) çalıümasında ÜK’in
transplantasyondan sonra daha iyi prognoz gösterdiùi, Crohn’un ise transplantasyon üzerine etkisinin olumsuz olduùu bulunmuütur.Bu farklılıùı hastanın daha önce karın cerrahisine maruz kalma
veya farklı anti-inflamatuvar ilaçların kullanılması
(transplantasyon öncesi) ile tam olarak izah etmek
mümkün deùildir. Belki de ÜK’in sadece kolonda
sınırlı olması, oysa Crohn’un iyileümeyi veya immün cevabı etkileyebilecek tarzda genel bir arterit olması nedeniyle olabilir.
Transplantasyon sonrası PSK’in sonuçları genel
olarak diùer kolestatik hastalıklarınkinden daha
kötüdür (25).
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