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ücresel zedelenmeye karüı çeüitli yapısal inflamatuvar yanıtlar oluüur. Seröz, fibrinöz, süpüratif, histiositik, perivasküler ve granülomatöz iltihap türleri, akut ve/veya kronik iltihabın
morfolojik tipleridir. Granülomatöz iltihap belli hastalıklarda görülebilen bir iltihap reaksiyonudur.
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Hepatik granülomlar, çeüitli etiyolojik ajanlara yanıt olarak, immün yanıt aracılıùıyla makrofajların
transformasyonu ile ortaya çıkan epiteloid hücrelerden ve genellikle bunları çevreleyen lenfositlerden oluümuü, kronik inflamatuvar lezyonlardır. Karaciùer biyopsi örneklerinde %2 ile %20 oranında
saptanırlar (-3). Mert ve arkadaülarının serisinde,
4490 karaciùer biyopsisinde %.6 oranında karaciùer granülomlarına rastlanmıütır (4). Gaya ve arkadaülarının serisinde 662 karaciùer biyopsisi
örneùinin 72 tanesinde hepatik epiteloid granülom, 24 olguda sadece lipogranülom bulunmuütur
(5). Karaciùer granülomları çok sayıda etyolojik
faktöre baùlı olarak ortaya çıkar

PATOLOJ‹ VE PATOGENEZ
Tipik granülomlar deùiüime uùramıü makrofajların
çevresine yerleümiü lenfosit ve az miktarda plazma
hücrelerinden oluüur. Deùiüime uùramıü makrofajlar
sıklıkla epiteloid hücre olarak adlandırılırlar. Çünkü
bu makrofajlar, hemotoksilen-eozin preparatlarında
soluk, pembe granüllü sitoplazmalı, hücre sınırları
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belirsiz ve birbirlerinin üzerine binmiü üekilde bulunurlar. Bu görüntüleri ile epitel hücrelerine benzerler. Granülomlar eskidikçe, çevresel fibroblastlar ve
baù dokusundan oluüan bir halka geliüir.
Bazen granülom merkezinde ve periferinde büyük
dev hücreler bulunabilir. Bunların çapları 50 mikrona kadar ulaüabilir. Yirmiden fazla küçük çekirdekleri bulunabilir. Genelde iki tip dev hücre mevcuttur. Langhans tipi dev hücre klasik olarak tüberküloz granülomlarında bulunur. Ancak diùer formlarda da olabilir. Bu tipte çekirdek yerleüimi hücrenin
periferindedir. At nalı biçiminde olabilir. Çekirdekler
hücre çapına göre çok küçük çaptadırlar. úkinci tip
yabancı cisim tipi dev hücrelerdir. Çekirdekler belirli üekil oluüturmadan sitoplazmaya daùılırlar (6).
Patolojik olarak granülomlar kazefiye, non-kazefiye, lipogranülomlar ve fibrin zengin granülomlar
olarak 4 tipe ayrılırlar. Bazıları buna safra granülomları, mikrogranülomlar ve granülomatoid reaksiyon tiplerini de eklerler.
Kazefikasyon nekrozu tipik olarak tüberküloz ile
iliükilidir. Bu tipte santral bölgede bir nekroz bulunur. Tüberküloz granülomlarının boyutları, 0.05
mm’lik mikrogranülomlardan, 2 cm’lik tüberkülomlara kadar deùiüiklik gösterir (7, 8). Ancak çapları, genellikle -2 mm’dir. Kazeöz nekroz miliyer
tüberkülozda diùer hastalık tiplerinden daha düzenli görülür.
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Kazefikasyon göstermeyen epiteloid granülomlar,
en çok sarkoidoz olgularında görülür. úlaca baùlı
granülomatöz karaciùer hastalıklarında, primer biliyer siroz, vaskülit ve çok sayıda enfeksiyonda görülebilir.
Lipogranülomlar santralinde lipid vakuolleri içeren granülomatöz reaksiyonlardır. En sık minarel
yaù alımına baùlı geliüir.
Fibrin zengin granülomlar, kadın göbeùi granülomlar olarak da bilinirler. Santral vakuolize bir
boüluk, epiteloid makrofajlar ve fibrin ile çevrelenmiütir. Bazı hastalıklarda tipik olduùu düüünülmektedir. Q ateüi ve Hodgkin hastalıùında daha çok
bu tip granülomlar görülebilir (Tablo ).

Tablo 1. Fibrin zengin hepatik granülom nedenleri
-Q ateüi
-Hodgkin hastalıùı
-Allopürinol
-CMV
-Leümanya infeksiyonları
-Dev hücreli arterit
-A hepatiti
-Stafilokokus epidermis infeksiyonu

Karaciùer Granülomları Hakkında Bir Fikir Birliùi
Saùlamak Amacıyla 1994 Yılında, Uluslararası
Karaciùer Patolojistleri Grubu Karaciùer Granülomaları úçin Bir Sınıflandırma Geliütirmiülerdir (9):
1. Nedenin görüldüùü: Direkt olarak karaciùer biyopsisinde etkenin görülebildiùi bir sınıftır. Örnek
üistosomia yumurtalarının direkt olarak karaciùer
spesmeninde görülmesidir
2. Nedenin bilindiùi: Bu gruba akciùer tüberkülozu
olduùu bilinen, ancak karaciùerinde mikroorganizmaların gösterilemediùi granülom vakaları örnektir

lerini artırır ve bir takım lenfokin salınımına neden
olur. Monosit kemotaktik faktör ve makrofaj migrasyon inhibitör faktör, çevreye inflamasyon bölgesine gelen makrofajları hareketsiz kılabilir. Makrofajlar bu sırada, fagositik özelliklerini azaltarak,
elektron mikroskopisinde belirgin endoplasmik retikulum, vakuol ve golgi bileükesi gibi özellikler kazanarak epiteloid hücrelere dönüüürler. Bu hücreler
sekretuvar aktivite bile kazanabilirler. Örneùin, sarkoidoz granülomlarından interlökinler, ACE, lisosim, glukuronid, kalsitriol, fibronektin salgılanabilir.
Sarkoid granülomları ayrıntılı incelenmiütir. Sarkoidozdaki granülomatöz yanıtın iki yüzü vardır: Granüloma oluüumuna neden olan ilk olay ve granülomatöz yanıtın çözülme ve kronik hastalık yönünden ilerleyiüi (0). Bu granülomlarda T hücrelerinin
aktive olduùu, IL-2 reseptör salgılarının artmasından ve spontan olarak IL-2 salgılamalarından anlaüılmaktadır (0). IL-8 sarkoid granülom oluüumunda rol oynayabileceùi ileri sürülmüütür ().
Bu aktivasyon, makrofaj aktivasyonu, gamma interferon üretimi ve granülom oluüumu ile ilgilidir.
Th yanıta örnektir (2). Sarkoid granülomların
yaklaüık yarısı 5 yıl içinde rezolüsyona uùrar. CD-8
pozitif lenfosit akımı rezolüsyondan sorumlu tutulmuütur (3). IL-2 granülom devamından, IL-0 rezolüsyonundan sorumludur (4). Hastaların geri
kalan kısmında fibrozisi de içeren kronik hastalık
geliüir. Kronik hastalıkla ilgili sitokinler arasında IL8, IL-2 ve TNF bulunur (5-6).

KL‹N‹K BULGULAR
Ateü, granülomatöz karaciùer hastalıklarının majör bulgusudur. Genel olarak klinik manifestasyonlar altta yatan hastalıùa baùlıdır. Klinik bulgular
hepatomegali, splenomegali, abdominal aùrı, kilo
kaybı, terleme, halsizlik gibi çok geniü bir yelpazeyi içerir (2). Granülomatöz hepatit tanısı alan bir
hastada, neden olan hastalıùa ait ekstrahepatik
tutuluma ait bulguların araütırılması gerekmektedir (Tablo 2).

3. Nedeni üüpheli granülomlar
4. Nedeni bilinmeyen granülomlar

Tablo 2. Granülomatöz hepatitte ekstahepatik tutulum
-Deri lezyonları (SLE, psöriasis, sarkoidoz, kedi-tırmıùı hastalıùı)

Karaciùer granülomları genellikle aüırı duyarlılık
reaksiyonu sonucu oluüur. Genel olarak T-lenfosit
aktivasyonuna baùlı reaksiyonlar olarak kabul edilir. Bu reaksiyondaki T-hücreleri hem reaksiyon veren hücreler ve hem de efektör hücreler gibi davranırlar. T-hücresi yüzeyindeki reseptörler aracılıùıyla
stimüle edici antijenle reaksiyona girer. Bu etkileüim T-lenfositleri stimule ederek, metabolik aktivite178

-Lenfadenopati (lenfomalar, sarkoidoz, tüberküloz)
-Göz ve santral sinir sistemi tutulumu (sarkoidoz, lenfoma,
Whipple hastalıùı)
-Kalp tutulumu (Q ateüi, sarkoidoz)
-Gastrointestinal tutulum (Whipple hastalıùı, Crohn hastalıùı,
ülseratif kolit, tifoid ateü)
-Eklem tutulumu (SLE, sarkoidoz, brusella, tüberküloz)

Haziran 2005

Mert ve arkadaülarının serisinde 74 granülomatöz
karaciùer hastasında ateü %40, nedeni bilinmeyen
ateü %32, hepatomegali %43, splenomegali %35
oranında saptanmıütır (4).

SINIFLANDIRMA
Hepatik granülomlara neden olan bir çok hastalık
mevcuttur. Geneliikle Tablo 3’de gösterilen klinikopatolojik sınıflandırma kullanılır. Serilerde, coùrafik
deùiükenlik önemli olmakla birlikte en sık sebebler
tüberküloz ve sarkoidozdur. Son zamanlarda
primer biliyer siroz sıklıùı artmıütır (5). únfeksiyon
bölgelerine göç etyolojik açıdan önem taüır. Örneùin Irak çöl fırtınası operasyonundan sonra
Amerika’ya dönen askerlerde leismania’ya baùlı
hepatik granülom sıklıùı artmıütır (7).
Mert ve arkadaülarının serisinde %36 sarkoidoz,
%20 tüberküloz, %9 kist hidatik, %5 tüberküloz, %3.5
tifo ve birer olguda da kronik hepatit C, infeksiyöz
mononükleoz, Hodgkin hastalıùı, allopürinol toksisitesi etyolojik ajan olark saptanmıütır (4). Gaya ve
arkadaülarının çalıümasında 63 hastada hepatik
granülom saptanmıü. %23.8 olguda primer biliyer
siroz, %. olguda sarkoidoz, %. idiopatik, %9.5
hepatit C, %7.9 ilaca baùlı, %6.3 olguda Hodgkin
hastalıùı, %4.8 olguda tüberküloz, %3.2 olguda biliyer obstrüksiyon bulunmuütur (5).

Tablo 3. Hepatik granülom sebebleri
únfeksiyöz
Tüberküloz, CMV, EBV, histoplasma, kandida, Q ateüi,
üistosomia, AúDS

kazanmaktadır. AúDS hastalarda görülen histoplasma ve koksidiodomiyosis infeksiyonları da karaciùer granülomlarına sebep olabilir.
Tüberküloz 985’ten sonra tüm dünyada tekrar hızla artan çok önemli bir saùlık sorunu olmaya baülamıütır. Hepatik granülomlar miliyer tüberkülozlu
hastaların %90’ında, ekstrapulmoner tüberkülozun
%70’inde ve izole olarak %25 olguda gözlenir (8).
Tüberkülozlu hastalardan alınan karaciùer biyopsi
materyelinde hepatik granüloma prevelansı
%0-%00 arasında bildirilmiütir (Tablo 4). Tüberküloz granülomlarının çapları genellikle -2 mm’dir.
Seyrek olarak karaciùerde birleüen granülomlar
büyük, 2-2 cm çaplı nodüler lezyonlar oluüturabilirler. Bu tüberkülomlar kitle lezyonunu taklit edebilirler. Granülomlarda basil saptanma oranı %0-20
arasında deùiümektedir (9-20). Mert ve arkadaülarının 38 olguluk miliyer tüberküloz çalıümasında,
5 olguda karaciùer doku örnekleri incelenmiü ve
hepsinde granüloma rastlanılmıütır (2). Tüberküloza baùlı granülomlar kazefiyedir. Ancak sifiliz,
kandidiasis, histoplazmosis gibi etkenler de kazefiye olmuü granüloma sebep olabilirler (22).
AúDS immün sistemi bozarak mikobakteri, histoplazma, kriptokokus, toksoplazmosis ve sitomegalovirüs
infeksiyonlarına neden olabilir Ayrıca AúDS tedavisinde kullanılan ilaçlar ve geliüebilen Hodgkin hastalıùı hepatik granüloma sebebiyet verebilir (23).
Ülkemiz için önemli bir infeksiyon kaynaùı olan
brusella infeksiyonlarında son zamanlarda %50’lere varan oranlarda hepatik granülomlar bildirilmektedir (24). Hepatik granülomların etyolojik daùılımında bruselloza rastlama oranı %0-%7.4 ara-

úmmünolojik
Sarkoidoz, primer biliyer siroz, ülseratif kolit, SLE, temporal
arterit, dev hücreli arterit

Tablo 4. Tüberküloz
prevelansı

úlaç ve Toksinlere Baùlı

Araütırmacı

Allopürinol, metil-dopa, sülfonamidler, berilyozis, sülfürler,
talk, alüminyum

Van Buchem

9

O

Klatskin

8

25

Seife

70

3

Finkh

25

8

Ban

59

20

Haex

45

93

Mather

34

3

Von Oldershausen

248

9

Arora

50

2

Buckingham

3

5

Salib

39

0

Bowry

32

25

Neoplastik
Hodgkin hastalıùı, non-Hodgkin lenfoma, karsinomlar
údiopatik Granülomatöz Hepatit

Sistemik únfeksiyonlar: Bir çok sistemik infeksiyon
etkeni karaciùer granülomlarına yol açar. Son
zamanlarda yeniden önem kazanan tüberküloz
infeksiyon etkenleri arasında en önemli mikroorganizmadır. Özellikle son on yılda AúDS’ye baùlı
Mycobacterium avium complex (MAC) önem
GG

olgularda hepatik
Hasta Sayısı

granülom

Granülom Yüzdesi
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sında deùiümektedir (2, 25). Granülomlar sıklıkla
Brucella abortus ile infekte hastalarda görülür. Klinik üikayet genellikle miyalji ve sebebi saptanamayan ateütir (26). Brucella mellitensis ve Brucella
suis nadir olarak hepatik granülom nedenidir (27).
Bactec 9240 otomatik kan kültürü sistemi, klinik belirti ve bulguların varlıùında standart tüp
aglütinasyon testinin pozitif olmasıyla (Wright:
STAT>/60) tanı konmaktadır.
Q ateüi etkeni kenelerle bulaüan gram negatif, çok
küçük kokoid veya çomak üeklinde olan Coxiella
brunetti’dir. Hepatik granülomlar tipik olarak fibrin
zengin granülomlardır. Bununla birlikte fibrin zengin granülomlar Q ateüi için spesifik deùildir. Hepatit A, Hodgkin hastalıùı ve allopürinol kullanımı
sırasında görülebilir (28-30).
ûistosomia granülomları portal ven dallarındaki
parazit yumurtalarını çevreleyen granülomlar üeklindedir. Bu granülomlar genellikle eozinofilden
zengindir ve portal dokuda demir depolanmasına
baùlı olarak pigment içerirler. Bu pigment sıtmanın karaciùer tutulumuna benzeyebilir. Bu infeksiyonu takiben oluüabilen karaciùer fibrozisi bu granülomların makrofajlarından salınan büyüme faktörlerine baùlıdır. Fasciola, CMV, Ebstein-Barr infeksiyonlarında hepatik granülomlar görülebilir
(3-32).
úlginç olarak Hepatit C infeksiyonlarında non-kazefikiye hepatik granülomlar bildirilmiütir (33-36). Nedeni tam olarak anlaüılamamıütır. úmmünolojik yanıt ile iliükili olabilir. Daha çok parankimdedir. Az
sayıdadır. Bazen interferona cevap verebilirler
(37). Gaya ve arkadaülarının 63 hepatik granülom
olgusunda %9.5 oranında neden kronik hepatit C
infeksiyonu olarak saptanmıütır (5). Özaras ve arkadaüları, 605 kronik hepatit C’ye baùlı karaciùer
biyopsisinde 8 olguda (%.3) hepatik granülom bildirmiülerdir (38). Bu 8 olgunun 4’ü interferona
cevap vermiütir. Hepatit B infeksiyonlarında hepatik granülom beklenen bir bulgu deùildir. Ancak
Tahan ve arkadaüları 663 kronik hepatit B hastasının karaciùer biyopsisini incelemiüler. On olguda
(%.5) hepatik granülomlara rastlamıülardır (39).
úmmünolojik: Sarkoidoz, primer bilyer siroz, ülseratif kolit, Crohn hastalıùı, SLE, temporal arterit ve
dev hücreli arterit hepatik granülomlara yol açan
immünolojik temelli hastalıklardır.
Sarkoidoz: Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen, kazefiye olmayan granülomlara neden olan, multisistemik bir hastalıktır. Akciùer ve göz tutulumları ön
plandadır. Sarkoidozlu hastaların %75’inde karaci180

ùer tutulumu mevcuttur (40). Vakaların %2 ile
30’unda granülom mevcuttur (4). Karaciùer tutulumu Türkiye’den bildirilen sarkoidoz serilerinde %2
ile %2.2 arasında deùiümektedir (Tablo 5) (42-46).
Bu serilerde daha çok karaciùer tutulumu açısından semptomatik semptom ve laboratuvar bulgusu varsa deùerlendirme yapılmıütır. Oysa sarkoidozun karaciùer tutulum asemptomatik seyredebilir.

Tablo 5. Türkiye’den yayınlanmıü sarkoidoz olgularında
karaciùer tutulum sıklıùı
Araütırmacı

Hasta
Sayısı

Karaciùer
Tutulumu

%
Olarak

Kaynak

58

2

3.4

42

Sipahi 379

8

4.7

43

Karabıyıkoùlu

47

0

2.2

Tabak 47

3

6.2

45

Yalnız 73

3

4.

46

Çelikoùlu

44

Sarkoidoz patogenezinde CD4 T lenfositler önemli
yer tutar. Sarkoidoz granülomlarının merkezinde
CD4 Th lenfositler yer alır. Granülomlarda
CD4/CD8 oranı yükselir. CD 8 T lenfositler ise, granülomların dıü kısmında bulunarak sınırlayıcı etki gösterirler. Sarkoidozda granülomatöz yanıtın iki yüzü
vardır (0). Granülom oluüumuna neden olan ilk
olay ve granülomatöz yanıtın çözülme veya kronik
hastalık yönünden ilerleyiüi. Sarkoidoz granüloma
aktif hormon salınımına neden olabilir. Vakaların
%3-28’inde granülomdaki makrofajlar aktif D vitamini üretirler (47). Astreoid ve Schauman cisimleri
granülomlarla birlikte bulunabilirler.
Karaciùerde büyüme vakaların %30-50’sinde görülür (48-49). Karaciùer ekojenitesi %50 hastada
izoekoik iken, %25 hastada homojen, %25 hastada
ise heterojen olarak artmıütır (50). Bu heterojen artıü içinde hipoekoik nodüller görülebilir. Bu nodüller genelikle  ile 5 mm boyutlarında olabilir. Nadir olarak 40 mm’ye kadar ulaüabilirler (5). Nodüler sarkoidoz genellikle splenik nodüller ve abdominal lenf nodlarında büyüme ile birliktedir. Bazen
karaciùer metastazı ile karıüabilir. Bu nodüller
magnetik rezonans görüntüleme ile T’de hipodens, T2’de hiperdens alanlar olarak görülürler. Bu
nodüllerin sirotik, infeksiyöz ve metastatik nodüllerden ayrılması gerekir (50). Sarkoidozun hepatik
tutulumu genellikle asemptomatiktir (52-53). Az sayıda vakada intrahepatik kolestaz, sirozlu veya sirozsuz portal hipertansiyon ve Budd-Chiari sendromuna ait semptomlar olabilir. Cerrahpaüa grubuHaziran 2005

nun yaptıùı 37 sarkoidozlu hastayı kapsayan bir
çalıümada, %54 granülomatöz hepatite rastlanmıütır (54). Aynı çalıümada karın aùrısı %8, sarılık %3,
lenfadenopati %22, splenomegali %5, asit %3,
portal hipertansiyon %3 vakada mevcuttu (54).
Kronik kolestaz, sarkoidozun nadir bir prezentasyonudur. úntrahepatik veya ekstraheptik olabilir.
Daha çok intrahepatik kolestaz üeklindedir. Kronik
intrahepatik sarkoid kolestazı primer biliyer siroza
benzer ve bu hastalık ile ayırıcı tanıya girer (Tablo
6) (50). Bu ayırım bazen yapılamaz. Sarkoidozda
kolestazın bir çok mekanizması vardır: Hepatik
granülomlar, intralobüler duktus tutulumu, ekstrahepatik duktus tutulumu, büyümüü perihiler lenf
nodlarının ana duktusuna baskısı, pankreas tutulumuna baùlı bası, primer bilier siroz ile birliktelik,
primer sklerozan kolanjit ile birliktelik. Sarkoidoz
primer biliyer siroz ile birlikte bulunabilir (50). Bu
birliktelik %’den azdır. Sarkoidoz primer biliyer sirozdan yıllar önce geliüebilir. AMA pozitifliùi ile birlikte yükselmiü serum ACE düzeyi bu birlikteliùi
düüündürür. Bu açıdan kronik intrahepatik kolestazın etiyolojisini araütırırken serum ACE düzeyleri bir
ipucu verebilir. Çok nadir olarak primer sklerozan
kolanjit ile birliktelik söz konusudur (55, 56).

Tablo 6. Primer biliyer siroz ile sarkoid karaciùer kolestazı arasında ayırıcı tanı
Sarkoid úntraheaptik

Primer Biliye
Kolestaz

Etnik

Siyah

Asya

Cins

Erkek

Kadın

Yaü

Özellik
Siroz

20-50

40-50

Sarılık

+

+

Kaüıntı

+

+

Heapatomegali

+

+

Splenomegali

+

+

Clubbing

+

+

Keloid

+

--

Üveit

+

--

Akciùer grafisi

Anormal

Normal

Portal HT

+

+

Bilirubin

Î

Î

Ig G

Î

--

Ig M

--

Î

Serum ACE

Î

---

AMA

--

+

Pozitif Kveim

+

---
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Portal hipertansiyon sarkoidozda yaygın deùildir.
Cerrahpaüa serisinde %3 olarak belirtilmiütir (54).
úlk kez 949’da Mino tarafından yayınlanmıütır
(57). 200 kadar 35 sarkoidoz, portal hipertansiyon
birlikteliùi úngilizce tıbbi literatürde yayınlamıütır
(58). Bu hastalardan 20’sinde karaciùer biyopsisinde histolojik olarak siroz mevcuttur (58). Sarkoidozda portal hipertansiyonun mekanizması multifaktöriyeldir: Hepatik granülomlar, interlobüler destrüksiyona baùlı sekonder biliyer siroz, büyümüü
perihiler lenf nodlarının portal vene kompresyonu,
hepatik granülomatöz venülit, primer biliyer siroz
ile birliktelik, primer sklerozan kolanjit ile birliktelik,
hepatik venlerde tromboz. Hepatik venöz tromboz
sarkoidozda çok nadirdir (59, 60).
Primer Biliyer Siroz: Primer biliyer sirozda granülom
varlıùı son zamanlarda daha ayrıntılı bir üekilde
tanımlanmaya baülamıütır. Mc Cluggage ve arkadaülarının úrlanda’da yaptıkları hepatik granülom
serisinde en sık neden olarak saptanmıütır (6). Gaya ve arkadaülarının serisinde ise %23.8 oranla ilk
sırada yer alan etiyolojik faktördür (5). Bununla birlikte PBS’lu hastaların %25’inde hepatik granülomlar rapor edilmektedir (9, 62). Granülomlar sıklıkla
interlobüler safra duktuslarına komüu portal trakstusta bulunur. Evre I-II PBS’da ileri evreye göre daha fazla bulunurlar.
Crohn hastalıùında karaciùerde granülomlar tarif
edilmiütir (63). Mc Gluggage serisinde 3 hastada
(%.8) etiyolojik neden Crohn hastalıùıdır (6).
úlaca ve Kimyasallara Baùlı: Metal ve metalin oksit ve hidroksit üekillerinden ortaya çıkan berilyum
tozları ve buhar ile oluüan berilyozis hastalıùı nonkazefiye granülomatöz hastalıklar için bir prototiptir. Berilyozis karaciùer granülomlarına neden olabilir. úlaçlar genellikle hipersensivite reaksiyonlarına neden olarak granülomatöz hepatit ve kolanjite neden olurlar. Allopürinol, sülfonamidler, alfametildopa en çok suçlanan ilaçlardır (Tablo 7). úlaca baùlı ya da toksine baùlı granülomatöz hepatit
genellikle asemptomatiktir. Ancak eozinofili ile birlikte subfebril bir ateü çoùu zaman mevcuttur. Karaciùer biyopsisinde dokuda belirgin eozinofili, unisellüler hepatosit dejenerasynu, kolestaz ve vaskülit bulunabilir. Uzun süre hemodiyalize giren hiperalüminyuminemisi olan hastalarda hepatik granülomlar oluüabilir.
Neoplastik: Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomada
tümör antijenlerine reaksiyonel olarak geliüen epitoloid granülomlar bulunabilir. Gaya’nın serisinde
%6.3 oranında Hodgkin hastalıùı, hepatik granü181

Tablo 7. úlaca baùlı hepatik granülomlar
-Allopürinol
-Berilyum
-Karbamazepim
-Klofibrat
-Diazepam
-Halotan
-Metil-dopa
-Hidralazin
-Fenitoin
-Silikon
-Sulfonamid
-Talk

lom sebebiydi (5). Abt ve arkadaülarının 974 yılında 03 Hodgkin hastasında yaptıkları karaciùer
biyopsisinde %8 hastada hepatik granülomlara
rastlamıülardır (64). Kadin ve arkadaülarının çalıümasında bu oran %7’dir (65). Hodgkin hastalıùında hepatik granülomların varlıùının hastalıùın
gidiüi ve prognozu üzerine etkisi belli deùildir. Q
Connell ve arkadaülarının çalıümasında, Hodgkin
hastalıùında hepatik granülomların kötü prognoz
ile birlikte olduùu bildirilmiütir (66). Hodgkin hastalıùına baùlı hepatik granülomlar fibrin-zengin tiptedir (67). Non-hodgkin lenfomada daha az sıklık-

ta hepatik granüloma rastlanır (68). Karsinomlar
da çok nadir olarak hepatik granülom oluüabilir.
údiopatik Granülomatöz Hastalık: Tüm araütırmalara raùmen yaklaüık %0’luk bir grupta hepatik granülom sebebi belli deùildir. Mert ve arkadaülarının
serisinde %20, Gaya ve arkadaülarının serisinde
%. olguda idiopatik granülomatöz hepatit rapor
edilmiütir (4, 5). Daha çok uzamıü ateü, miyalji, hepatosplenomegali ve artralji ile karakterizedir (69).
Laboratuar bulguları non-spesifiktir. Sedimentasyon
belirgin olarak yükselmiütir. úmmünolojik temelli olduùu düüünülmektedir. úmmünosupresyon, hastalar semptomatik ise verilir. Ayrıca lenfoma, tüberküloz, Q ateüi, polimiyaljika romatika geliüimi açısından takip edilir. úmmunosüpresyon gizli bir tüberküloz odaùını ortaya çıkarabilir. Ampirik olarak 40 mg
prednisone ile tedaviye baülanır. Steroide cevap
vermeyen vakalarda methotreksat kullanılır (70).

SONUÇ
Sonuç olarak son yıllarda özellikle tüberkülozun
yeniden artan üekilde görülmeye baülaması,
AúDS’e baùlı fırsatçı infeksiyonların sıklıùının artması, primer biliyer siroz ve kronik hepatit C’li hastalarda hepatik granülomların daha iyi tanınması
karaciùer granülomatöz hastalıklarını, akut ve kronik karaciùer hastalıklarının ayırıcı tanısında göz
önünde bulundurma zorunluluùunu arttırmıütır.
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