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irozlu hastaların, primer bir kalp ve/veya
akciùer hastalıùı olmaksızın, genellikle saù
olmak üzere plevral boüluklarında 500 ml’den
daha fazla sıvı birikmesi hepatik hidrotoraks (HH)
olarak tanımlanır (-2).
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Normal fizyolojik üartlarda, plevral boüluùuna
paryetal plevradan salgılanan sıvılar visseral
plevra ve mediastinel lenfatikler tarafından geri
emilirler. Plevral boüluùa fazla sıvı salgılandıùı
veya geri emilim azaldıùı zaman plevral boülukta
sıvı birikir (3). HH da bu fizyolojik mekanizmanın
bozulduùu ve plevra boüluùunda fazla sıvının
biriktiùi durumlardan biridir. úlerlemiü sirozlu hastaların %-0’nunda görülür (4-7). Daha çok saù
hemitoraksda görülmekle birlikte solda veya bilateral olarak da görülebilmektedir. Saùda %67-85,
solda %3-7, bilateral %2-7 oranında görüldüùü
bildirilmiütir (4,5). Büyük çoùunluùunu asitli hastalar oluüturmakla birlikte asit olmadan tek baüına
HH görülen hastalar da nadir olmayarak
bildirilmektedir
(8-).
Her
tip
sirozda
görülebilmekle
beraber
HH’lı
hastaların
çoùunluùunda siroz etiyolojisi alkoldür. Hastaların
büyük çoùunluùunun Child – Pugh skoru C’dir (,
2, 5, 2).
HH geliüiminin hazırlayan mekanizmalar (4)
. Sirozlu hastalarda oluüan hipoalbüminemi
sonucu azalmıü kolloid ozmotik basınç;
2. Portal ve azigos sistem arasındaki oluüan kollateraller sonucu azigos vendeki basınç artıüına
baùlı olarak plazmanın göùüs boüluùuna sızması;
3. Torasik duktusdan lenfatik akım ile sıvı
sızması;
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4. Abdominal kaviteden lenfatik kanallar ve
diafragma yoluyla plevral boüluùa sıvı geçiüi;
5. Peritoneal sıvının diaframa defektlerinden
direkt geçiüi;
úlk iki mekanizmanın geçerliliùi pek kuvvetli
deùildir. Çünkü hipoalbüminemi sonucu azalmıü
kolloid ozmotik basınç tüm ilerlemiü sirozlu hastalarda mevcuttur. Bu durumda ileri evre sirozlu
hastalarda bu bulgunun yaygın olarak görülmesi
gerekirdi (4). Azigos hipertansiyonunun HH’a
neden olabilmesi mümkündür ancak o zaman
plevral effüzyonun sıklıkla bilateral olması beklenirdi. Halbuki bilateral plevral effüzyon %2-7
oranında görülmektedir (2-4). Artmıü azigos ven
basıncı sorumluysa her iki akciùerin anatomik
farklılıùı ve azigos venin anatomik seyri göz
önünde bulundurulduùunda sıvının saù plevral
boülukta daha sık görülmesini belki izah edebilir.
Bu noktayı netleütirecek çalıümalar henüz yeterli
deùildir. Torasik duktuslardaki aüırı sıvı akımı sonucu buradan sıvı sızıntısı oluüabilir. Dumont ve ark.
asiti olan sirozlu hastalarda torasik duktuslarda
lenf akımını artmıü olarak tespit etmiülerdir (4-5).
Peritoneal sıvı torasik duktuslardan (), diafragmadaki lenfatik kanalardan (2), diafragma defektlerinden biriyle plevral boüluùa geçebilir.
Embriyolojik diafragma defektlerinin daha çok
saù hemidiafragmada gözlenmesi, plevral efüzyonun da asiti olan hastalarda sıklıkla saùda
görülmesini açıklayabilir (4-6).

TANI
Sirozlu
bir
hastada
plevral
effüzyonla
karüılaüıldıùında bunun hepatik hidrotoraks olup
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Tablo . Transüda vasfında plevral effüzyon nedenleri
. Konjestif kalp yetmezliùi
2. Nefrotik sendrom
3. Siroz
4. Asit
5. Periton diyalizi
6. Üriner obstrüksiyon
7. Meig’s sendromu
8. Vena kava süperior obstrüksiyonu
9. Glomerülonefrit
0. Pulmoner emboli
. Sarkoidoz

olmadıùının araütırılması gerekir. Sirozu ve/veya
asiti olan hastalarda asemptomatik saù plevral
effüzyon varlıùı klinik olarak HH’ı düüündürmelidir
(2, 4, 6, 2, 3). Bu hastalarda genellikle pulmoner
semptomlar olmayıp, siroz ve asite baùlı semptom
ve bulgular ön plandadır. Primer plevral effüzyonlu hastalarda ise daha çok solunum sistemi ile ilgili
semptom ve bulgular ön plandadır. HH’lı hastada
batından plevral boüluùa massif ve ani sıvı geçiüi
olduùu zaman pulmoner semptomlar ortaya
çıkabilir.
Plevral sıvı incelemeleri HH’da teühis için atılması
gereken adımlardandır. Sıvı saùda ise torasentez
yapılmayabilir; ancak plevral sıvı soldaysa, hastada ateü, plöretik göùüs aùrısı, solunum düzensizliùinden herhangi birisi varsa veya asit
yokluùunda torasentez yapılmalıdır. Hepatik
hidrotoraksta plevral sıvı, primer bakteriyel
ampiyem geliütiùi durumlarda exüda vasfını alır
(3,4). Transüda vasfında sıvı birikimine neden
olan durumlar sıklık sırasına göre Tablo I’de verilmiütir (3). Alınan sıvıdan hücre sayımı, protein ve
albümin deùerlerine bakılmalıdır. Asit sıvısı varsa
eü zamanlı parasentez de yapılabilir. Komplike
olmamıü plevral sıvıda polimorfonükleer lökosit
(PMNL) sayısı mm3’de 250’nin altında, albümin
gradienti 0,5’in altında ve protein içeriùi 2,5
mg/dl’den düüük olmalıdır. Spontan bakteriyel
ampiyem (SBA) geliütiùi durumlarda torasentez
sıvısı eksüdadif özellik kazanır.
SBA’de hasta asemptomatik olabileceùi gibi
öksürük, dispne, ateü gibi semptomlar olabilir.
SBA’in nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Spontan bakteriyel peritonit olmadan da SBA
oluüabilir. Sekonder bir enfeksiyon olmadan HH’lı
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hastada ateü, öksürük, plevral sıvıda bakteri
üremesi, PMNL>500mm3 olması durumunda hastada SBA geliümiü olduùu kabul edilebilir. SBA
plevral enfeksiyonlar, geçici bakteriyemi veya
plevral boüluktan direkt bakteriyel yayılımla
oluüabilir. Torasentez sıvısından sitolojik çalıüma
yapılmalı ve adenozin deaminaz (ADA)
bakılmalıdır. Diùer malign hastalıklar ve
tüberküloz dıülanmalıdır.Serum plevral sıvı-albumin gradienti ,’den büyüktür SBA geliütiùi
durumlarda plevral sıvı-albumin gradient ,’in
altında olabilir.
HH’da sıvı batından diafragmatik delikler aracılıùı
ve toraksın negatif basıncı nedeniyle plevral
boüluùa geçmektedir. Batından toraksa sıvı geçiüi
asitli hastalarda direkt, asitsiz hastalarda serum
fizyolojik içinde metilen mavi veya teknisyum
sülfür kolloid (Tc99) verildikten sonra torasentez
yapılarak veya sintigrafik olarak gösterilebilir. En
çok kullanılan ve güvenilir olan Tc99 ile yapılan
uygulamalardır. Genellikle periton boüluùuna verilen Tc99 ilk 30 dakikada diafragma üzerinde çıkmıü
olarak görülür, ancak kesin sonuç için 24 saate
kadar beklemek gerekebilir. Ackerman ve ark.
sirozu ve plevral effüzyonu olan 27 hastada 24
saat sonunda sadece 6 hastada peritono-plevral
geçiü gözlememiülerdir. Bu 6 hastaya yapılan ileri
tetkikler sonucunda primer plevral hastalıkları
olduùu teühis etmiülerdir (3). Peritono-plevral
geçiüi batına hava verdikten sonra göùüs
grafisinde pnomotoraks oluüması ile gösterenler de
olmuütur. Bu metod daha çok otopsi öncesi
yapılmıü olup pratikte pek kullanılan bir yöntem
deùildir. Halen günümüzde plevro-peritoneal
geçiüi gösterebilmek için kullanılan en geçerli yöntem Tc99 ile yapılan sintigrafik yöntemdir (2, 6, 8,
2, 5-8).
Diafragmadaki defektleri ultrasonografi ile göstermek zordur, gerektiùinde bu defektler çok küçük
deùillerse torakoskopiyle gösterilebilir (2, 9).
Tomografi ile mediastinal patolojiler, ekokardiografi ile kardiak patolojiler dıülanabilir.

YÖNET‹M
Siroz geliütikten sonra asit ortaya çıkması sirozlu
hastalarda önemli bir durumdur, çünkü asit
oluütuùunda fonksiyonel karaciùer hücrelerinin
%50’den daha fazlasının kaybolmuütur (20-2).
Siroz tanısını takiben on yıl içinde hastaların
%50’sinde asit geliüir. Asit geliütikten sonra iki yıllık
saù kalım süresi %50’dir (22). HH’lı hastaların büyük
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çoùunluùunun Child-Pugh skoru C’dir ve bu hastalar transplantasyon adayıdırlar. Bu hastalarda
transplantasyona kadar zaman kazanmak, pulmoner semptomların önüne geçmek ve/veya
semptomlarını hafifletmek için çeüitli tedaviler
uygulanabilir.
Artmıü portal-venöz basınç ve böbreklerden artmıü
tuz retansiyonu asitle sonuçlanır. Asit tedavisine
benzer üekilde HH’lı hastalarda negatif sodyum
balansı saùlamak, tuz kısıtlamak ve diüretik
tedavisi vermek temel yaklaüımlardır. Diüretik
dozu günde 20 mEq sodyum kaybedecek üekilde
düzenlenmelidir. Tüm ekstrarenal kayıplar da
dahil olmak üzere hastanın günde ortalama 500
gram aùırlık kaybetmesi yeterlidir. Diüretik
tedaviye cevap oranında doz arttırılabilir, ancak
bu durum ensefalopatiyi presipite edebilir. Bu
durumda diùer yöntemlere baü vurulabilir. Siroz ve

plevral effüzyonlu hastanın algoritması ûekil I’de
verilmiütir.
Terapatik torasentez: Torasentez HH’lı hastalarda
pulmoner semptomların düzeltilmesi için en etkili
yöntemdir, ancak ilk seferde iki litreden fazla
boüaltılmamalıdır. Daha fazla boüaltılması pulmoner hipertansiyona, daha önceden var olan
pulmoner hipertansiyonun üiddetlenmesine veya
ödeme neden olabilir. Hastanın günde 5 litreden
fazla sıvı kaybetmesi durumunda hiponatremi ve
hipoalbüminemi geliüebilir (6, 23). Torasentez
periyodik olarak albümin verilerek yapılabilir.
Torasentez, iülem sırasında pnömotoraks, hemotoraks, hemoptizi, hava embolisi, karaciùer veya
dalak laserasyonu, ampiyem, cilaltı amfizemi ve
ensafalopati gibi komolikasyonlar geliüebilme riskine raùmen faydalı ve güvenli bir iülemdir (2, 23,
24). Xiol ve ark.’nın 60 hastalık HH serisinde 25

ûekil . Siroz ve plevral effüzyonlu hastanın algoritması
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kez torasentez yapılmıü, tedavi amaçlı torasentez
yapılanlarda %9 (7/76) tanı amaçlı torasentez
yapılanlarda % (2/39) oranında pnömotoraksla
karüılaüılmıü ve 9 hastanın 4’üne pnömotoraks
tedavisi için göùüs tüpü uygulanmıütır.
Pnömotoraks geliüen vakaların hiçbirinde ölüm
gözlenmemiütir (24).
Spontan Bakteriyel Ampiyem:
HH’lı hastada plevral sıvıda enfeksiyon geliüimi,
geçici bakteriyemi, direkt plevral boüluktan
yayılım, direkt plevral enfeksiyonlar ve SBP’li hastadan peritono-plevral akım yoluyla olabilir (2, 5,
23). Xiol ve ark.’nın  SBA’li hastasının 8 tanesi
asitli ve asit olan bu 8 hastasına 5’inde enfeksiyon
ataùından önce torasentez yapılmıü. Bu beü hastanın hepsinde ateü ve plevral sıvıda PMNL>500
hücre/mm3 saptanmıü olup, yine hastaların hepsinde eü zamanlı SBP olduùu da saptanmıütır.
Onbir hastanın 6 tanesinde plevral sıvı kültüründe
üreme olmuü, bunların 4 tanesinde E. coli, birinde
K. pnömonia, birinde de C. perfiringes tesbit edilmiütir.
SBA’de hastalar asemptomatik olabilirler ve
plevral sıvı incelendiùinde transuda vasfında olabilir. Dolayısıyla kültür ve hücre sayımı önemlidir.
Bu durumda hastalara gerekli antibiyotik tedavisi
uygulanmalıdır (2).
Plörodezis:
Tüp torakoskopi ile girilerek iki plevra yapraùı
arasındaki boüluùa sklerozan ajan verilerek bu
boüluùun ortadan kaldırılmasıdır. Bu iülem HH’da
da bir tedavi alternatifi olarak düüünülebilir (2).
Campos ve ark. tarafından tüm medikal tedaviler
ve torasentezin baüarılı olmadıùı 2 hastaya
torakoskopiyle talk pudra vererek ploredezis
yapılmıü, 0 tanesinde baüarı saùlanırken 4
tanesinde
tekrar
gözlenmiü
ve
iülem
tekrarlanmıütır. Bu 4 hastanın  tanesinde 3 ay
sonunda rekürrens oluümuü ve 7 hasta baüka
nedenlerden kaybedilmiütir (9). Ayrıca tetrasiklinle
de plörodezis yapılabilir. Plöredezisde yapıümanın
olmadıùı alanlarda lokalize sıvı kalması bu iülemin
etkinliùini azaltmaktadır. HH’lı hastalarda pozitif
hava yolu basıncı verilerek tetrasiklinle yapılan
plörodezis baüarılı olmuütur, bu uygulama Denver
üantı ile kombine de kullanılabilir (25).
Göùüs Tüp Drenajı:
Tüp drenajı yapılan massif plevral effüzyonlu
hastalar ciddi sıvı ve elektrolit kaybı nedeniyle
kaybedilmiütir. Bu nedenden dolayı önerilmemektedir
(26).
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Peritono-venöz ûant:
Portal basıncı deùiütirmeden peritono-venöz üant
yoluyla asit sıvısını venöz sisteme yönlendirilmesidir. Peritono-venöz üant uygulaması tedaviye
dirençli asitli hastalar için geliütirilmiü bir yöntemdir.
Bu
amaçla
belirli
zamanlarda
kullanılmıütır. HH oluüumunu engellemez ve asitsiz
HH’lı hastalarda kullanımı uygun deùildir. TúPS
kontrendike olduùu zaman kullanılabilir (27-28).
Diafragma Defektinin Onarımı:
Diafragma defektinin baüarılı bir üekilde onarıldıùı
vakalar bildirilmiütir. Son zamanlarda refrakter
HH’lı hastalarda videotorakoskopi kullanılmaya
baülanmıü, biyolojik yapıütırıcı ve sütür
malzemeleri defekt kapatmada kullanılmıütır.
Ayrıca defekt kapatıldıktan sonra plörodezis uygulanabilir (29). Ancak videotorakoskopiyle diafragma defektlerinin onarımı için defektin aüikar
olarak görülebilmesi gerekir ve bu durum ise
nadirdir.
Transjugular úntrahepatik Portosistemik ûant
(TúPS):
Sirozlu hastalarda artmıü sünizoidal basınç abdominal boüluùa sıvı sızmasına neden olur. Artmıü
sinüzoidal basınç ve azalmıü plazma onkotik
basıncı sonucu batında biriken sıvı diafragmada
defekt varsa göùüs boüluùuna kaçabilir. TúPS,
intrahepatik sünizoidal basıncı azaltmak için
floroskopi yardımıyla karaciùer parenkimi içerisinden portal ve hepatik venöz sistemler arasına
geniüleyebilir metal stent yerleütirilmesidir. TúPS son
zamanlarda portal basıncın fazla arttıùı diùer
durumlarda da kullanılmakta olup tıbbi tedaviyle
sıvının azaltılamadıùı, sodyum balansının
saùlanamadıùı ve tekrarlayan torasentezlerin
baüarısız olduùu durumlarda HH’lı hastalarda
denenebilir. Daha az invaziftir ve üant ameliyatlarından daha az mortalite ve morbiditeye sahiptir. Yapılan çeüitli çalıümalarda TúPS yapılan HH’lı
hastalarda tedavi amaçlı torasentezin azaldıùı,
albümin deùerinde hafif artıülar olduùu
bildirilirken, üant yerleütirildikten sonra karaciùer
fonksiyonlarında kötüye gitme, hepatik ensefalopati geliümesi, üantın tıkanması ve özellikle
daha önceden var olan pulmoner hipertansiyonun aniden kötüleüip hastanın kaybedilmesi gibi
durumlarla karüılaüılmıütır. Bundan dolayı TúPS
uygulanacak HH’lı transplantasyon adaylarına,
özellikle de transplantasyon yapılacak merkezlerde deneyimli kiüilerce yapılmalıdır (30-32).
Child-Pugh skorunun 2’nin üzerinde olduùu
hastalarda uygulanması önerilmemektedir.
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