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‹

lerlemiﬂ sirozlu olgularda portal hipertansiyon
(PHT) ve buna sekonder olarak asit geliﬂir. Hastalar›n %15’i sadece tuz k›s›tlamas›na cevap verirken, %75’i tuz k›s›tlamas› ve diüretik tedaviye cevap verir, kalan %10’u ise diüretik tedavisine refrakter olanlard›r. Bu oran renal yetmezli¤i olan hastalarda diüretik tedavisinin azalm›ﬂ etkisine ba¤l› olarak
daha yüksektir. Asitin geliﬂmesi sirozlu hastalarda
kötü prognostik faktör olup asitli hastalarda 1 y›ll›k
sa¤ kal›m %48 iken, 5 y›ll›k sa¤kal›m %18’dir. Refrakter asitli hastalar›n prognozlar› daha da kötü olup,
1 y›ll›k sa¤ kal›m <%50, 2 y›ll›k sa¤ kal›m ise %20
civar›ndad›r. Bu nedenle refrakter asit tan›s› konan
hastalar yak›n takip edilmeli ve mümkünse karaci¤er
transplantasyonu için haz›rlan›p listeye al›nmal›d›rlar.

bu da abdominal kaviteye s›v› kaça¤›na neden olur.
Siroz ilerledikçe böbreklerin sodyum ve su atma yetileri bozulur, sodyum retansiyonu ve asit geliﬂir.
Azalm›ﬂ su at›l›m› dilüsyonel hiponatremiye ve daha sonra bozulmuﬂ renal perfüzyon ve hepatorenal
sendroma neden olur.
Asit patogenezinde 3 teoriden bahsedilmektedir.
• Underfilling Hipotezi
• Overflow Hipotezi
• Periferal Arterial Vazodilatasyon Hipotezi
Ancak her üç teori sonucunda da ortak nokta artm›ﬂ
sinozoidal bas›nç ve sodyum retansiyonudur. En son
görüﬂe göre asit geliﬂimi ﬁekil 1’de gösterilmiﬂtir.

‹lerlemiﬂ sirozda PHT ile oluﬂan splanknik arterial
vazodilatasyon daha da artar, sistemik ve splanknik
ak›mda bozulmalara neden olur.
Sistemik vazodilatasyon relatif hipovolemiye ve
effektif kan ak›m›nda azalma ile birlikte ortalama arterial kan bas›nc›nda azalmaya neden olur. Kan
bas›nc›n› normal seviyelerde tutabilmek için, sodyum ve s›v› retansiyonu baﬂlar. Bununla birlikte
PHT ve splanknik arterial vazodilatasyon splanknik
mikrosirkülasyon ve intestinal permeabiliteyi bozar,
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ﬁekil 1. Asit patogenezi
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Uluslararas› asit klübünün 1996 y›l›nda yapm›ﬂ oldu¤u tan›mlamaya göre;
Refrakter asit; diüretikler ile mobilize edilemeyen
asit (son 4 gün içinde günlük 200 gr’dan daha az kilo kayb›) veya effektif dozda diüretik vermeyi engelleyen diüretiklere ba¤l› komplikasyonlar›n (hiponatremi, hipokalemi, renal fonksiyon bozukluklar›, hepatik ensefalopati) varl›¤› olarak tan›mlanm›ﬂ, tekrarlayan asit ise; diyetle sodyum k›s›tlamas›na ve yeterli dozda diüretik verilmesine ra¤men 1 y›l içinde
en aﬂa¤› 3 kez tekrarlayan asit olarak tan›mlanm›ﬂt›r
(1). Daha sonra 2003 y›l›nda refrakter asit tan› kriterleri revize edilmiﬂ ve refrakter asit tan›s› için;
1. Tedavi süresi: Yo¤un diüretik tedavi (400 mg/gün
spironolakton ve 160 mg/gün furosemid) en aﬂa¤› 1
hafta alm›ﬂ olmak ve <90 mmol tuzsuz diyet alt›nda
olmak,
2. Cevaps›zl›k: Dört günde <800 gr kilo kayb› veya
al›nan sodyumdan daha az üriner sodyum at›l›m›
3. Erken asit nüksü: Asit mobilizasyonunun ilk 4
haftas›nda grade 2-3 asitin yeniden görülmesi
4. Diüretiklere ba¤l› komplikasyonlar: Diüretiklere
ba¤l› hepatik ensefalopati, renal fonksiyon bozukluklar›, hiponatremi, hipokalemi, hiperkalemi (2)
olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Refrakter asitli hastalarda diüreti¤e yan›t› azaltan patofizyolojik mekanizman›n renal vazokonstrüksiyon
oldu¤u iddia edilmektedir. Diüretik tedavisine rezistan asitli hastalarda s›kl›kla endojen vazokonstriktörlerin aktivasyonu [Renin-anjiotensin aldosteron
(RAA), norepinefrin, ve antidiüretik hormon
(ADH)] ve dolay›s› ile renal perfüzyonda ve glomerüler filtrasyon h›z›nda (GFR) azalma görülür. Sonuçta diüretiklerin renal tübüller üzerindeki etkinli¤i
bozulur, Henle lupuna ve distal nefronlara sodyum
ulaﬂ›m› azal›r, proksimal tübüllerden sodyum emilimi artar.
Refrakter asitin hayat› tehdit eden ciddi komplikasyonlar› da olup bunlar; spontan bakterial peritonit,
abdominal duvarda herniasyon, hepatik hidrotoraks
ve hepatorenal sendromdur.
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Refrakter asiti olan olgular öncelikle tedaviye uyum
aç›s›ndan iyi bir ﬂekilde de¤erlendirilmeli, non-steroid antiinflamatuar ilaç kullan›m› gibi tedavinin etkinli¤ini azaltacak ek bir durumun olup olmad›¤› belirlenmelidir.
Günümüzde refrakter asitin tedavisinde large-volüm
parasentez, sürekli albumin infüzyonu, TIPS, Peritoneo-venöz ﬂant, karaci¤er transplantasyonu ve di¤er
tedavi seçenekleri kullan›lmaktad›r.

Large- Volüm Parasentez
1985 y›l›ndan bu yana refrakter asitli hastalar›n tedavisinde tekrar gündeme gelen large volüm parasentez asitli hastalarda diüretik tedavisine ilaveten standard tedavi yöntemi haline gelmiﬂtir. Large volüm
parasentez (LVP) genel olarak >5L asit s›v›s›n›n
al›nmas› olarak tan›mlanm›ﬂt›r (2). Randomize kontrollü yap›lan bir çal›ﬂmada parasentez sonras› albümin verilmeyen hastalar›n %30’unda renal fonksiyon bozukluklar›, hiponatremi ve belirgin plasma renin, aldosteron aktivitesinde art›ﬂ görülmüﬂ (3), bu
ve benzer çal›ﬂma sonuçlar›na dayan›larak large volüm parasentez sonras› volüm geniﬂleticilerinin kullan›m› önerilmektedir. Volüm geniﬂletici olarak albümin veya di¤er volüm geniﬂleticiler mi kullan›lmal› ﬂeklinde yap›lan çal›ﬂmalarda sentetik volüm
geniﬂleticilerin de albümin kadar etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir (2). Tekrarlayan parasentez veya total parasentez mi gerekli bu konuda devam eden tart›ﬂmalar
mevcut (4) olup, literatürde tek seferde en fazla al›nan parasentez mayide dünya rekorunun 41 litre oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Large volüm parasentez komplikasyonlar›;
• Spontan bakterial peritonit
• Hepatik ensefalopati
• Post-parasentez sirkülatuar bozukluk
• Renal bozukluklar
Bunlardan post-parasentez sirkülatuar bozukluktan
bahsedilecektir.

Post-parasentez sirkülatuar bozukluk
Post-parasentez sirkülatuar bozukluk göstergesi
Eylül 2007

plasma renin aktivitesinin 5.-6.günde >%50’den daha fazla artmas›d›r. Bu hastalarda asit çok h›zl› bir
ﬂekilde tekrar nüks eder, hiponatremi ve renal yetmezlik geliﬂebilir. Bu hastalar›n yaﬂam süresi belirgin oranda k›salm›ﬂt›r. Post-parasentez sirkülatuar
bozukluk; <5L parasentez ve albumin kullan›lanlarda %15, >5L parasentez ve sentetik volüm geniﬂletici kullananlarda %30-50 ve >5L parasentez ve volüm geniﬂletici kullan›lmayanlarda %75 olarak tespit
edilmiﬂtir.

TIPS

Albumin ‹nfüzyonu

TIPS yan-yana porto-kaval ﬂant yöntemi olup, ilk
olarak refrakter varis kanamas›nda kullan›lm›ﬂt›r.
TIPS iﬂlemi ile portal hipertansiyon ve splanknik arterial vazodilatasyon azal›r. TIPS renal fonksiyonlar› ve Na at›l›m›n› düzeltip, parasentezden daha etkili
olmas›na ra¤men parasentezden çok da farkl› olmayan mortaliteye sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir (5). Buna ra¤men son zamanlarda yap›lan randomize kontrollü bir çal›ﬂmada TIPS sonras› sa¤ kal›m›n artma
e¤iliminde oldu¤u gösterilmektedir (6).

Uzun süreli IV albümin infüzyonu (diüretik ile birlikte veya yaln›z) ile ilgili literatürde yap›lm›ﬂ birçok
çal›ﬂma vard›r (Tablo 1).

TIPS ile parasentezi karﬂ›laﬂt›ran birçok prospektif
randomize kontrollü çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r (7-10)
(Tablo 2).

Çal›ﬂmalardan ç›kan sonuçlar;

Bu 4 çal›ﬂmadan ç›kan sonuçlar:

• K›sa süreli (<16 gün) albumin infuzyonu asit miktar›nda, hastanede kal›ﬂ süresi ve hastaneye baﬂvuru say›s›nda belirgin azalma yaratm›yor.

1. TIPS ile asit kontrolünde belirgin avantaj sa¤land›¤› gösterilmiﬂ.

• Uzun süreli (>16 gün) albumin infuzyonunda %4493 aras›nda klinik iyileﬂme sa¤lan›yor.
• Ortak saptanan bir bulgu da diürez sa¤lanamasa bile albumin infuzyonu sonras› hastalar›n kendilerini
çok iyi hissetmeleri olarak yorumlanm›ﬂ ancak bunun bir plasebo etkisi olup olmad›¤› bilinmemektedir.

2. ‹ki çal›ﬂmada hastalarda TIPS ile sa¤kal›mda belirgin art›ﬂ sa¤lanm›ﬂ.
3. TIPS sonras› hepatik ensefalopati daha fazla görülürken, hepatorenal sendrom (HRS) daha az hastada görülmüﬂ.
Sonuçta çok dikkatli bir ﬂeklilde hasta seçimi yap›lmas› ve deneyimli merkezlerde TIPS yap›lmas› önerilmektedir.

Tablo 1. Uzun süreli albümin infüzyonu ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar ve sonuçlar›
Hasta Say›s›

Tedavi Süresi

Janeway

1944

Y›l

6

--

Tedaviye Cevap

Faloon

1949

29

8 ay

%44 cevap

Havens

1950

8

6 ay

%88 ödem ve asit kayb›

Minimal

Patek

1948

3

16 gün

Anlaml› de¤il

Kunkel

1948

15

16 ay

% 93 asit kayb›

Watson

1949

6

11 gün

Anlaml› de¤il

Dykes

1961

12

32 ay

%58 normal hayata dönüﬂ

Thorn

1946

5

27 gün

%67 asit kayb›

Post

1954

34

23 hafta

%62 asit ve ödem kayb›

Schindler

1999

12

31 gün

Belirgin kilo kayb› (10.1kg)

Gentilini

1999

43

2 y›l

Trotter

2005

17

4 hafta-3y›l

GG

Asit miktar› ve hastanede yat›ﬂ
süresinde belirgin azalma
%89 asitte azalma
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Tablo 2. TIPS ile large volüm paarsentezi karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar ve sonuçlar›
Hasta say›s›

Child Pugh Skor

Asit kontrolü %

Sa¤ kal›m

LVP

12

9.3±0.6

1/12 (1y›l)

%60 (2y›l)

TIPS

13

9.2±0.6

3/13 (1y›l)

%29 (2y›l)

LVP

31

8.7 ± 1.2

6/31 (6ay)

%32 (2y›l)

TIPS

29

9.1 ± 1.9

16/29 (6ay)

%58 (2y›l)

LVS

35

9.2 ± 0.3

6/35 (1y›l)

%30 (2y›l)

TIPS

35

9.3 ± 0.2

18/35 (1y›l)

%26 (2y›l)

LVP

57

9.3 ± 1.3

9/57 (1y›l)

12.4 ay (median)

TIPS

52

9.2 ± 1.2

30/52 (1y›l)

19.6 ay (median)

Lebrec 1996

Rossle2000

Gines2002

Sanyal2003

2005 y›l›nda 3 büyük meta-analiz sonuçlar› yay›nlanm›ﬂt›r. Bu üç büyük meta analiz sonucunda
TIPS’in large volüm parasentezden asit tedavisinde
daha etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir ancak hepatik ensefalopatiyi artt›r›p sa¤ kal›m› etkilemedi¤i de gösterilmiﬂtir. Multivaryasyonlu yap›lan bir baﬂka analizde
TIPS öncesi sa¤ kal›m göstergesi olarak sadece serum bilirubin düzeyi bulunmuﬂtur (11-13).
Large volüm parasentez ile TIPS aras›nda yaﬂam kalitesini araﬂt›ran bir çal›ﬂmada, her iki tedavi yöntemi aras›nda yaﬂam kalitesi yönünden bir fark bulunamam›ﬂ ancak hepatik ensefalopati TIPS’li hastalarda
fazla bulunurken, tekrarlayan iﬂlem ihtiyac› LVP
grubunda fazla ve hospitalizasyonda art›ﬂ da TIPS
grubunda fazla bulunmuﬂ ancak genellenirse her iki
yöntemin benzer oranlarda hastalarda yaﬂam kalitesini etkiledi¤i belirlenmiﬂtir (14).
Yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada refrakter asitli hastalarda TIPS’e olan klinik cevab› belirleyen tek ba¤›ms›z
faktörün TIPS öncesi hastan›n kreatin klerensi bulunmuﬂtur. Kreatin klerensi <36 ml/dak olan hastalarda klinik cevab›n belirgin azald›¤› izlenmiﬂtir
(15). TIPS sonras› mortaliteyi araﬂt›ran bir çal›ﬂmada refrakter asit nedeni ile TIPS yap›lan hastalarda
mortalitenin varis kanamas› nedeni ile TIPS yap›lan
hastalara göre belirgin yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(16). Bütün bu sonuçlara dayanarak ve AASLD
(2005) önerileri do¤rultusunda TIPS tekrarlayan large volüm parasenteze intolerant olan hastalarda en150

dikedir. TIPS ayn› zamanda hepatik hidrotoraks ve
umblikal herni tedavisinde de yararl›d›r. Ancak TIPS
planlanan hastalarda TIPS kontrendikasyonlar› ve
komplikasyonlar› da iyi bilinmelidir.
TIPS kontrendikasyonlar›:
• ‹leri yaﬂ (>70)
• Kardiyak disfonksiyon
• Child-Turqotte-Pugh (CTP) skoru>12
• Hiperbilirubinemi
• Ensefalopati
• Hepatik vasküler anormallikleri (Portal venin komplet trombozu)
TIPS Komplikasyonlar›
• Hepatik ensefalopati (1 ay içinde %30)
• ﬁant stenozu (1 y›lda %40-70)
• Kardiyopulmoner disfonksiyon
• Hemolitik anemi
• Vejetatif infeksiyonlar
• Biliemi
Yeni polytetrafloro-ethilen ile kapl› stentler ile yap›lan TIPS’de stentin aç›kl›¤› kaps›z stentlere göre daha iyi sa¤lanmas›na ra¤men, hasta yaﬂam süresine
katk›s› konusunda çeliﬂkili sonuçlar mevcut.
Eylül 2007

Porto-Kaval ﬁant
1960’l› y›llarda porto-kaval ﬂantlar refrakter asitli
hastalar›n tedavisi için kullan›lm›ﬂ, ancak intra-operatif kanama, %50’lerin üzerinde hepatik ensefalopati ve %12’den %39’a ulaﬂan mortalite oranlar› nedeniyle art›k günümüzde kullan›lmamaktad›r. Son dönemlerde küçük çapl› prostetik ﬂantlar ösefagus varis
kanamas› için kullan›lmaktad›r, ancak refrakter asit
için henüz kullan›lmamaktad›rlar (17).

Peritoneo-Venöz ﬁant
1970’li y›llardan bu yana peritoneo-venöz ﬂant
(PVS) asiti olan sirozlu hastalar›n tedavisinde kullan›lmaktad›r. PVS’›n hasta sa¤ kal›m›na katk›s› net
olarak bilinmemektedir. Yap›lan bir çal›ﬂmada PVS
yap›lan hastalar›n %69’unda renal fonksiyonlar›nda
belirgin düzelme oldu¤u kaydedilmiﬂtir (18). TIPS
ve PVS karﬂ›laﬂt›ran bir çal›ﬂmada asit kontrolü PVS
sonras› 1.ayda %73, TIPS sonras› 1.ayda %46 bulunurken, uzun dönem sonuçlar›nda TIPS, PVS’den
daha etkili bulunmuﬂtur (19).
PVS’li hastalarda peri-operative mortalite %18, ortalama 2 y›ll›k sa¤ kal›m %46 ve asit kayb› 18 ayda ortalama %59 hastada gösterilmiﬂtir (20).
PVS komplikasyonlar›;
1. Peritoneal fibrozis, intestinal obstrüksiyon
2. Superior vena cava obstrüksiyonu,
3. Dissemine intravasküler koagulopati
4. ﬁant›n erken t›kanmas›
PVS’li hastalarda uzun dönem ﬂant aç›kl›¤› 2 y›lda
ortalama %50’dir. PVS karaci¤er transplantasyonu
planlanmayan, multiple abdominal cerrahisi olan
hastalarda (large volüm parasentez için zor vakalar)
önerilebilinir.

Refrakter asitli hastalarda 12 ayl›k yaﬂam süresi ortalama %25 iken karaci¤er transplantasyonu sonras›
bu oran %85 dir.

Post-Transplant Refrakter Asit
Post-transplant refrakter asit; inferior vena caval
anastomoz darl›¤›, veno-oklüzif hastal›k, small-sized
graft, hiperkoagulabilite, akut rejeksiyon ve baz› cerrahi tekniklere ba¤l› geliﬂir. 1058 vakal›k bir çal›ﬂmada karaci¤er transplantasyonu yap›lan hastalar›n
%5.9’unda post-transplant refrakter asit tespit edilmiﬂ ve bu hastalarda, HCV pozitifli¤i ile post-transplant refrakter asit geliﬂimi aras›nda belirgin iliﬂki
saptanm›ﬂt›r (p<0.00001).
Pre-transplant renal yetmezli¤inin varl›¤›n›n posttransplant refrakter asit geliﬂimi için kuvvetli bir
gösterge olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada HCV
nüksü ile birlikte post-transplant refrakter asiti olanlarda prognoz HCV(-) olan post-transplant refrakter
asitli hastalara göre belirgin kötü bulunmuﬂtur (22).

Ocreotid
Octreotidin rafrakter asitli hastalarda kullan›m› ile ilgili literatürde vaka takdimi ﬂeklinde yay›nlar olup,
bu yay›nlarda octreotid sonras› hastalar›n renal fonksiyonlar›nda ve diüretiklere verilen cevapta iyileﬂme
oldu¤u bildirilmiﬂtir (23). Octreotidin non-sirotik
portal hipertansiyonlu refrakter asitli hastalarda da
kullan›m› ve etkinli¤i hakk›nda vaka takdimleri literatürde mevcuttur (24).

Yeni Tedavi yöntemleri?
Asitin peritono-üriner drenaj› yeni tedavi seçenekleri olarak karﬂ›m›za ç›kan bir baﬂka tedavi yöntemi
olabilir.
Uluslar aras› asit klübünün 2003 konsensus kararla r›nda;

Karaci¤er Transplantasyonu

• ‹lk basamak tedavi: Tekrarlayan total parasentez

Karaci¤er transplantasyonu diüretiklere cevapl›-ya
da cevaps›z sirozlu tüm hastalarda düﬂünülmesi gereken tedavi seçene¤idir. Karaci¤er transplantasyonu
refrakter asit için tek küratif tedavi seçene¤idir. Karaci¤er transplantasyon sonras› 3 ve 5 y›ll›k ortalama
graft sürvisi %80’lerin üzerindedir (21).

• ‹kinci basamak tedavi: TIPS (ayda >3 parasentez
yap›ld›¤›nda, veya rekürren masif hepatik hidrotoraks) veya

GG

• Karaci¤er transplantasyonu (2) önerilmiﬂtir.Sonuç
olarak refrakter asitli bir hastaya ﬁekil 2. de gösterildi¤i üzere yaklaﬂ›labilinir.
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Kc TR: Karaci¤er transplantasyonu, CTP: Child-Turqotte-Pugh Skoru, Kr Kl: Kreatin klerens, ÖVK: Özefagus varis kanamas›,
SBP: Spontan bakteriyel peritonit

ﬁekil 2. Refrakter asitli hastaya yaklaﬂ›m
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