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                                                                  ÖZET

AKUT KARACİĞER  YETERSİZLİĞİ NEDENLERİ VE PROGNOZU

ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akut karaciğer yetersizliği (AKY), öncesinde herhangi bir karaciğer hastalığı

bulunmayan kişilerde karaciğer işlevlerinde ani ve ciddi bozulma sonucu sarılık,

ensefalopati ve kuagülopati tablosunun gelişmesi olarak tanımlanır. AKY’nin en

erken gelişen belirtileri  kişilik değişiklikleridir. Hasta konuşma bozuklukları ve

davranış  bozuklukları gösterebilir. Başlangıç semptomları genellikle halsizlik,

iştahsizlik, karın şişliği, idrar renginde koyulaşma ve kusmadır. Karın ağrısı, ateş,

baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, deliryum ve nöbet görülebilir.

Ensefalopatinin yenidoğan döneminde belirlenmesi oldukça zordur. Yenidoğanda

kusma ve beslenme problemleri ile karşımıza çıkabilir. İrritabilite  ve uyku

bozuklukları da  sık saptanan bulgulardır.

AKY nedenleri  arasında gelişmekte olan ülkelerde viral hepatitler en sık neden

olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise ilaç reaksiyonları ve seronegatif

hepatitler en sık neden olarak gösterilmektedir.

Biz bu çalışmada Türk çocuklarında AKY nedenleri ve prognozda etkili

faktörlerin değerlendirilmesini amaçladık. Çalışmamıza 1990-2005 yılları

arasında  İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Gastroenterohepatoloji ve

Beslenme Bilim Dalı ve Acil Yoğun Bakım Ünitesinde AKY tanısı alan 36 vaka

alındı. Bu vakalardan 5‘ine karaciğer transplantasyonu uygulandığından vakalar

çalışma dışı bırakıldı.

Vakaların  yaş dağılımı, semptomları, klinik bulguları, etyolojik dağılımları,

AKY tipleri ve yaş ile neden ilişkisi belirlendi.  AKY nedenleri, ensefalopati

evreleri ile ölüm oranları arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca  AKY

komplikasyonları, komplikasyonlar ile ölüm oranı arasında ilişki, ensefalopati

evreleri ve beyin ödemi arasındaki ilişki, laboratuar değerleri, tedavi yötemleri

ile ölüm oranları arasındaki ilişki değerlendirildi.
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Çalışmaya dahil edilen 31 vakanın %48,4’ü erkek, %51,6’sı kız, yaş ortalaması

5,62± 4,09 olarak belirlendi. Vakalar yaşlarına göre 3 gruba  (<2 yaş, 2-10 yaş ve

>10 yaş)  ayrıldı. En sık görülen grup 2-10 yaş arası olan vakalardı. En sık geliş

semptomları dalgınlık ve kusma, en sık klinik bulguları ise ensefalopati ve sarılık

idi. Sarılık ile ensefalopati arasındaki süre değerlendirilerek AKY tipleri

belirlendi. Hiperakut (0-7 gün), akut (1-4 hafta) ve subakut (>4 hafta) karaciğer

yetersizliği sırasıyla vakaların %45,1, %51,6 ve %3,2 ‘sinde rastlandı.

Hasta grubumuzda   AKY’nin en sık nedenleri  olarak akut hepatit A ve nedeni

belli olmayan grup yer almaktaydı.

Vakalarımızda yaş grupları ile neden ilişkisi incelendiğinde ≤2 yaş (Grup 1) olan

grupta nedeni belli olmayan AKY vakaları, Reye sendromu ve hepatit B,

2<yaş≤10 yaş (Grup 2)  olan grupta hepatit A ve nedeni belli olmayan AKY

vakaları ve >10 yaş (Grup 3) olan grupta ise mantar zehirlenmesi en sık nedenler

olarak belirlendi. ≤2 yaş (55,6) ve >10 yaş (66,7) grubunda ölüm oranları

2<yaş≤10 yaş (%50) grubuna oranla daha yüksek idi.

Geliş klinik bulguları arasında hepatomegali saptananlarda ölüm oranı

istatistiksel açıdan anlamlı sayılacak düzeyde yüksek saptandı.

AKY gösteren hastalar arasında en sık nedeni oluşturan hepatit A vakalarının

%33,3’ü kaybedildi. Hepatit B’li  vakaların %25’i ve nedeni saptanamayanların

da % 85,7’si kaybedildi.

Ensefalopati  göstermeyen 2 vakanın 1’i kaybedildi ve mortalite oranı %50’idi.

Ölüm oranları Evre 1 ensefalopati  vakalarında %12,5, Evre 2 ensefalopati

vakalarında %40, Evre 3 ve 4 ensefalopati vakalarında %81,25 bulundu.

Çalışmamızda  ensefalopati evresi arttıkça ölüm oranının arttığı gösterildi.

AKY’de karşılaşılan komplikasyonlar olarak beyin ödemi AKY vakalarının

%38,7’sinde, GİS kanaması %35,5’inde, İnfeksiyon %25,8 ‘inde, solunum

yetersizliği %22,6’sında, havale %9,7’sinde ve böbrek yetersizliği %3,2’sinde

belirlendi. Komplikasyonlar ile ölüm oranları arasında istatistiksel açıdan anlamlı

bağıntı saptanmadı. Sırasıyla  Evre 1 olan  8 vakadan 2’sinde, evre 2 olan 5
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vakadan 1’inde  ve Evre 3 ve 4 olan 16 vakanın 9’unda beyin ödemi saptandı.

Vakaların evresi arttıkça beyin ödemi oranında da belirgin artış olduğu görüldü.

Laboratuvar tetkiklerinden PT(>50 sn), aPTT(>100 sn) ve PLT (>450.000 /mm3)

değerlerindeki yükseklik ile ölüm oranının artması arasında paralellik gösterildi.

Vakaların %12,9’unda hemokültür ve/veya idrar kültüründe üreme, %12,9’unda

da pnömoni belirlendi.

Tedavisinde hiperventilasyon uygulanan AKY vakalarında ölüm oranı belirgin

olarak yüksek bulundu. Diğer tedavi yöntemleri ile ölüm oranı arasında anlamlı

bir ilişki saptanamadı. Bu çalışmada acil karaciğer transplantasyonu uygulanma

oranı AKY vakalarının tümü değerlendirildiğinde %13,9 bulundu. Karaciğer

transplantasyonu sonrasında sağ kalım oranı %20 idi.
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                                                            SUMMARY

CAUSES OF ACUTE LİVER FAİLURE AND PROGNOSTİC FACTORS

Acute liver failure (ALF), which results in icterus, encephalopathy and

coagulopathy, is sudden and severe deterioration of liver functions in the

previously healthy individual. Personality changes are the first signs of ALF.

Behavioral changes and dysarthria can be seen. Lethargy, loss of appetite,

increase in the abdominal girth, darkness in urine and vomiting are the initial

signs. Abdominal pain, fever, headache, dizziness, anxiety, delirium and seizure

can be seen. Encephalopathy is hardly detected in newborn period. Vomiting and

feeding intolerance could be the initial signs in newborn period. Also irritability

and sleep disorders are frequently seen.

Viral hepatitis is the most frequent cause of ALF in the developing countries. But

in developed countries drug reactions and seronegative hepatitis are the most

frequent causes.

We aimed to evaluate the causes of ALF and factors that effects prognosis in

turkish children. Thirty six children who had the diagnosis of acute liver failure

in Istanbul Medical Faculty, division of pediatrics, subdivision of

gastroenterohepatology and nutrition and emergency intensive care unit in

between 1990-2005 were enrolled to our study. Five patients who had liver

transplantation were excluded from the study.

Age variation, symptoms, clinical findings, etiologies, types of ALF and relation

of age and causes were recorded. The causes of ALF, relation between

encephalopathy grades and death rates were evaluated. Also ALF complications,

relation between complications and death rates, relation between encephalopathy

grades and brain edema, laboratory results and relation between treatment

modalities and death rates were evaluated.
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48,4 % of the enrolled 31 patients were male and 51,6% were female and mean

age was 5,62±4,09. Patients were divided into 3 groups by their ages (≤2 years,

2-10 years, over 10 years). Patients were mostly groupped in 2-10 years group.

While the most common presenting symptoms were apathy and vomiting,

encephalopathy and icterus were the most common clinical signs. Types of ALF

were determined by the time between icterus and encephalopathy. Hyperacute (0-

7 days), acute (1-4 weeks) and subacute (4 weeks)liver failure were detected in

45,1%, 51,6 % and 3,2% respectively.

The most common causes of ALF were acute hepatitis A and unknown causes in

our study.

When we evaluated our cases, the most common causes were ALF with unknown

etiology, Reye syndrome and hepatitis B in ≤2 years group, hepatitis A and

unknown etiology in 2<years≤10 years group, and mushroom poisoning in the

older than 10 years group. Death rates in ≤2 years (55.6%) and > 10 years group

(66.7%) were higher than that of 2<years≤10 years group (50%).

Death rates in patients who presented with hepatomegaly were detected

significantly higher.

Hepatitis A was the most common cause of ALF and 33.3 % of patients suffering

from Hepatitis A were died. Also 25% of patients with Hepatitis B and 85.7 % of

cases with unknown etiology were died.

One of 2 patients that did not developed encephalopathy was died and thus

mortality was 50%. Death rates of grade 1, grade 2 and grade 3+4

encephalopathy were 12.5%, 40% and 85.7 % respectively. Thus we showed the

correlation between the increase in death rates and the grade of encephalopathy.

We detected complications such as brain edema (38.7%), GIS bleeding (35.5%),

infection (25.8%), respiratory failure (22.6%), seizure (9.7%) and renal failure

(3.2%) in ALF. There were no statistically correlation between complications

and death rates. Brain edema was detected 2 of 8 cases, 1 of 5 cases and 9 of 16
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cases in grade 1, grade 2 and grade 3+4 respectively. The possibility of brain

edema was significantly increased with the grade.

It is showed that increased levels of PT (<50 sec), aPTT (<100 sec) and platelet

count (<450000/mm³) were correlated with death rates. 12.9% of cases has

positive blood and/or urine culture. Also there were pneumonia in 12.9 % of

patients.

Death rates of patients whose treatment were included hyperventilation were

significantly higher. There were no significant relation between other treatment

modalities and death rates. In our study 13.9 % of cases underwent to liver

transplantation. Survival after transplantation was 20%.
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1. GİRİŞ

Akut karaciğer yetersizliği (AKY), öncesinde herhangi bir karaciğer hastalığı

bulunmaksızın karaciğer işlevlerinde ani ve ciddi bozulma sonucu ensefalopati

ve kuagülopati tablosunun gelismesi olarak tanımlanır.

AKY nedenleri ülkeler arasında farklılık gösterir. AKY vakalarında %60-80’inde

neden belirlenebilmektedir (1). ABD ve tüm dünyada en sık neden akut viral

hepatit’tir ve AKY’nin %70’inden sorumludur. İkinci sırada ilaçlar yer alır.

İngiltere’de parasetamol zehirlenmesi, AKY nedenlerinin başında gelmektedir.

Diğer seyrek nedenler arasında Akut Budd-Chiari sendromu, Fulminan Wilson

hastalığı, sepsis, iskemik hepatit, otoimmun hepatit, gebeliğin yağlı karaciğeri,

malign tümörlerin infiltrasyonu yer almaktadır. Yenidoğan döneminde kalıtsal

metabolik hastalıklar ve infeksiyonlar AKY’nin en sık nedenleri arasında yer alır

(2).  Miliyer tüberküloz seyrinde de  AKY gözlenmiştir (3).

AKY’de pıhtılaşma faktörleri fibrinojen, protrombin, faktör V, VII, IX ve X

düzeyleri  (4), kuagülasyon inhibitörleri olan antitrombin 3, protein C ve protein

S düzeyleri azalmaktadır. Plazminojen ve plasmin inhibitörleri (alfa2-

antiplasmin) düşük, fibrin yıkım ürünleri artmış bulunmaktadır. Faktör VIII

düzeyi ise AKY’de artmaktadır. Faktör eksiklikleri sonucunda PT ve aPTT

uzamaktadır (5). 2005 yılında yapılan bir çalışmada PT >55 sn ise prognoz kötü

gösterilmiştir (6). Dhawan ve arkadaşlarının (7) 2004 yılında yaptıkları

çalışmada total bilirubin değeri ≥235 µmol/L ve INR≥ 4 ise prognoz kötü olarak

belirlenmiştir . Faktör V düzeyinin 30 yaş altında <%20 saptanması Chilly

kriterlerinde kötü prognoz göstergesi olarak belirlenmiştir. King’s Collage

kriterlerinde total bilirubin değeri > 300 µmol/L (17,5 mg/dl) üzerinde olan

vakalarda prognozun kötü olduğu gösterilmiştir (9).

AKY vakalarında prognozu belirlemede etyoloji de önemlidir. Hepatit A (HAV)

ve parasetamol zehirlenmesine bağlı AKY’nin prognozu diğerlerine göre daha

iyidir. Bu vakalarda mortalite oranı %39-67’iken idiyosenkrazik ilaç reaksiyonu,
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halotan hepatiti, non-A ve non-B hepatitine bağlı vakalarda mortalite %80’i

aşmaktadır. Fulminan Wilson hastalığı ve Akut Budd-Chiari sendromu vakaları

ölümcül olarak kabul edildiğinden acil karaciğer transplantasyonu indikasyonu

bulunmaktadır (9). AKY vakalarında ensefalopati ne kadar erken gelişirse

spontan iyileşme şansı o kadar fazladır.

Yaş ve AKY tipi de  önemli  prognostik faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

10 yaşın altında ve 40 yaşın üzerinde mortalite daha yüksek olarak bulunmuştur.

2 yaşın altındaki çocuklarda diğer çocuk yaş gruplarına göre prognoz daha kötü

olarak saptanmaktadır (9). O’Grady ve arkadaşlarının (10) araştırmasında

hiperakut vakalarda sağkalım %36, akut vakalarda %34,4 ve subakut vakalarda

%14 olarak bulunmuştur.  Fulminan seyirli hepatit A vakalarında düşük viral yük

ve yüksek bilirubin düzeyleri kötü prognoz göstergeleridir. Arteriyal laktat

düzeyi parasetamol zehirlenmesinde prognostik gösterge olarak kabul

edilmektedir. HBV’na bağlı olgularda HbsAg’nin kaybolması ve yüksek alfa-

fetoprotein düzeyi de iyi prognoz göstergesi olarak kabul edilmektedir (11).

Prognozda en iyi gösterge protrombin zamanı olup, protrombin zamanı 50

saniyenin ve serum bilirubin düzeyi 300 µmol/l’in (17.5 mg/dl) üzerinde olması

prognozun kötü olduğunu gösterir (9,12). Ayrıca bilgisayarlı tomografi ile

karaciğer boyutu izlemi, faktör VIII /faktör V oranı, serum Gc (Group spesific

component) protein düzeyi ve karaciğer histolojisinin prognozda rol oynadığı

ileri sürülmüştür (13). Bunların dışında galaktoz ve antipirin klirens değerlerinin

de prognozda belirleyici olduğu bildirilmiştir (14).

AKY vakalarında hipoglisemi sık olarak görülmektedir. Hipoglisemi karaciğer

glikojen deposunda azalma ve hiperinsülinemi nedeniyle gelişmektedir. Ağır

hipoglisemi (kan şekeri < 40 mg/dl) olguların yaklaşık %40’ında görülmektedir.

Diğer elektrolit dengesizlikleri; hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi ve

hipofosfatemidir. Laktat düzeyinde artış ve metabolik asidoz vakaların yaklaşık

%30’unda görülür ve parasetamol zehirlenmesinde daha sıklıkla rastlanmaktadır

(8).
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Bu çalışmanın amacı Türk çocuklarında AKY nedenlerinin belirlenmesi, AKY

nedenleri ile mortalite oranı arasındaki ilişkinin saptanması ve prognozda

belirleyici olabilecek klinik ve biyokimyasal parametrelerin ortaya konmasıdır.
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2. GENEL BİLGİLER

 AKY öncesinde herhangi bir karaciğer hastalığı bulunmaksızın karaciğer

işlevlerinde ani ve ciddi bozulma sonucu ensefalopati ve kuagülopati tablosunun

gelişmesi olarak tanımlanır.

2.1. Sınıflandırma

1946 yılında, Lucke ve Mallory ABD ordusunda ortaya çıkan fulminan seyirli

sarılık vakalarını incelemiş ve akut tip ve subakut tip olarak sınıflamıştır (15).

Fulminan karaciğer yetersizliği terimi ise ilk kez 1970 yılında Trey ve Davidson

(16) tarafından kullanılmıştır. AKY’inde önceden herhangi bir karaciğer

rahatsızlığı olmaksızın sarılık ile ensefalopati gelişimi arasındaki süre 8 hafta

olarak kabul edilmiştir. AKY vakalarında sınıflandırmada esas kriter sarılık ile

ensefalopati arasındaki süredir. Gimson ve arkadaşları (17) geç başlangışlı

hepatik yetersizlik  tanımını kullanmıştır. Burada önceden herhangi  bir karaciğer

rahatsızlığı olmaksızın sarılık ile ensefalopati arasındaki süre 8 ile 24 hafta olarak

ele alınmıştır. Bernuau ve arkadaşları (18) ciddi karaciğer yetersizliğinin ağır

kuagulopati ile birlikteliğini vurgulamış, sarılık ile ensefalopati arasındaki süre 2

haftadan az olan vakaları fulminan, 2 ile 12 hafta arasında olan vakaları

subfulminan karaciğer yetersizliği olarak tanımlamışlardır. 1993 yılında O’Grady

ve arkadaşları (10) 539 hastada yaptıkları retrospektif çalışma sonucunda

AKY’ni hiperakut, akut ve subakut olarak sınıflamıştır (Tablo 2.1).

Tablo 2.1. Akut (fulminan) karaciğer yetmezliğinin sınıflandırılması

Hiperakut Akut Subakut

Hepatik ensefalopati Var Var Var

Sarılığın süresi 0-7gün 8-28 gün 29-72 gün

Serebral ödem Genel olarak var Genel olarak var Seyrek

Protrombin zamanı Uzun Uzun Uzun

Bilirubin En az yüksek Yüksek Yüksek

Prognoz Orta Kötü Kötü
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Bu sınıflamaya göre hiperakut  karaciğer yetersizliğinde sarılık ile ensefalopati

gelişmesi arasındaki süre 7 gün, akut karaciğer yetersizliğinde 8 ile 28 gün,

subakut karaciğer yetersizliğinde ise bu süre 4 ile 12 hafta olarak kabul

edilmiştir. AKY’de mortalite alttta yatan etyolojiye göre %30 ile %80 arasında

tanımlanmıştır.

2.2. Etiyoloji

AKY nedenleri heterojen bir grup oluşturur ve ülkeler arasında farklılık gösterir.

AKY vakalarında %60-80 neden belirlenebilmektedir (1). İlk sırayı hepatit

virusları, ikinci sırayı ilaç ve toksinler almaktadır. Diğer seyrek nedenler arasında

Budd-Chiari sendromu, Wilson hastalığı, sepsis, iskemik hepatit, gebeliğin yağlı

karaciğeri, malign tümörlerin infiltrasyonu yer almaktadır (2). Miliyer tüberküloz

seyrinde de  AKY saptanmıştır (3). Yenidoğan döneminde kalıtsal metabolik

hastalıklar ve infeksiyonlar AKY’nin en sık nedenleri arasında yer alırken daha

ileri yaşlarda  viral hepatit, otoimmun hepatit ve ilaç etkileri yer almaktadır (2,

19).

 AKY’nin viral nedenleri olarak hepatit A, B, C, D ve E virusları saptanırken

bazı vakalarda klinik ve patolojik olarak hepatit düşünülmesine karşın etken izole

edilememektedir. Viral nedenler içinde en sık hepatit B virusu izole edilmiştir.

Ancak tanı sırasında HbsAg her zaman saptanamayabileceğinden anti-Hbc-

IgM’in değerlendirilmesi çok önemli olmaktadır. Hepatit B taşıyıcılarında hepatit

D ko-infeksiyonu veya süper-infeksiyonunun gelişimi AKY’ne neden

olabilmektedir. Hepatit B reaktivasyonu ve bazı mutant hepatit B

infeksiyonlarında da AKY gelişebilmektedir. ABD‘de HAV’na bağlı olarak

AKY gelişme oranı %0,05-0,1 olarak tahmin edilmektedir. Hepatit E virusuna

bağlı AKY özellikle gebelerde ve Asya, Afrika‘da gözlenmiştir. Hepatit C virusu

ön planda Uzakdoğu ülkelerinde önemli bir neden olarak ele alınmaktadır.

Hepatit G virusunun AKY nedeni olup  olmadığı henüz belirlenememiştir (20).
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AKY’nin ikinci sıklıkta görülen nedeni ilaç ve toksinlerdir. Vakaların %10-

20‘sini oluşturmaktadır. Alkol kullanan hastalarda ilaçların toksik dozları daha

aşağıya çekilmelidir. Alkolik hastalarda terapötik düzeyde alınan parasetamol

dozu bile AKY nedeni olabilmektedir. Parasetamol intoksikasyonu İngiltere’de

AKY vakalarının önde  gelen nedenini oluşturur. ABD’de  vakaların %20‘sinden

parasetamol ve %12’sinden idiyosenkrazik ilaç reaksiyonları sorumlu

tutulmuştur. Batı Avrupa’da özellikle Eylül-Kasım ayları arasında Amanita

phalloides adlı mantarın neden olduğu karaciğer yetersizliği vakalarına sık

rastlanmaktadır (20).

ABD’de 1960 ile 1970 yılları arasında ilk sırayı viral hepatit vakaları almakta

iken,  ülkedeki gelişmeye paralel olarak viral hepatit vakaları giderek azalmakta

ilaç etkisiyle gelişen karaciğer yetersizliği vakaları ilk sırayı almaktadır. 1998 ile

2001 yılları arasında 17 merkezli çalışma sonucunda parasetamol  zehirlenmesi

%39, hepatitis B %8 neden  olarak gösterilmiştir. Günümüzde gelişmekte olan

ülkelerde ilk sırayı viral hepatit vakaları alırken ABD’de ilk sırada parasetamol

intoksikasyonu yer almaktadır. Diğer  sık görülen nedenler infeksiyonlar, diğer

hepatotoksik ilaçlar, toksinler, metabolik hastalıklar ve iskemik hasardır (20).

2.2.1. Akut Karaciğer Yetersizliği Nedenleri

2.2.1.1. Viral

Akut hepatit A

Akut hepatit B ve / veya hepatit D ko-infeksiyonu

Kronik hepatit B taşıyıcıların da hepatit D süperinfeksiyonu

Kronik hepatit B taşıyıcılarında hepatit B reaktivasyonu

Akut hepatit C

Akut hepatit E

Etkeni belirlenemeyen  viral hepatitler

EBV, CMV, HSV, Herpes virus tip 1, 2 ve 6, varisella, parvovirus ve adenovirus
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2.2.1.2. İlaçlar ve Toksin

Parasetamol (bilinçli ya da kaza ile)

Halotan, izofluran, enfluran

Nadir idiyosenkrazik drog reaksiyonları: izoniazid, rifampisin, sodyum valproat,

sülfonamidler, tetrasiklin, fenitoin, metildopa, amiadaron, ketokonazol,

eritromisin, trisiklik antidepresanlar, propiltiyourasil...

3, 4-methylene-dioxymethamphetamine

Mantar zehirlenmesi

Karbon tetraklorür

Bakteriyel toksinler (Basilluc cereus, cyanobakterium)

2.2.1.3. Vasküler Nedenler

Akut Budd-Chiari sendromu

Venookluziv hastalık

2.2.1.4. Dolaşım Yetersizliğine Bağlı İskemik Hasar

Hipovolemik şok

Konjestif kalp yetersizliği

Kardiyomyopati

Siyanotik kalp hastalığı

Aort stenozu

Myokardit

Ciddi asfiksi

2.2.1.5. Metabolik Hastalıklar

Tirozinemi

Herediter früktoz intoleransı
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Galaktozemi

Neonatal hemokromatoz

Wilson hastalığı

Lesitin kolesterol açil transferaz eksikliği

2.2.1.6. Diğer Nedenler

Otoimmun hepatit

Sepsis

Miliyer tüberküloz

Reye sendromu

Hodgkin hastalığı

Lösemik infiltrasyon

Karaciğerin diğer malign tümör infiltrasyonları

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri

Weil hastalığı

İdiyopatik (21).

2.2.2. AKY Nedenlerinin Yaşa Göre Sınıflandılması

2.2.2.1. Yaşamın İlk Altı Ayında

İnfeksiyon: sepsis, hepatit B, adenovirus, echovirus, coxsackie B

Metabolik: neonatal hemokromaz, tirozinemi tip 1, mitokondriyal hastalıklar, yağ

asidi oksidasyon defektleri

İlaç: parasetamol

Familyal hemofagositik sendrom

2.2.2.2. Altı Aylıktan Büyük Çocuklarda

Viral hepatitler: hepatit A, B, E, EBV, parvovirus B19..
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Otoimmun hepatit:  tip 1 veya tip 2

İlaç etkisi: parasetamol zehirlenmesi, sodyum valproat, karbamazepin, izoniazid,

halotan

Metabolik: Wilson hastalığı, Alpers hastalığı (22).

2.2.2.3. Patogenez

AKY sitopatik ve/veya sitotoksik etki sonucunda ortaya çıkar. Sitotoksisite

hepatit A gibi viral hepatitler, ilaçlar veya onların metabolitleri ve çevresel

toksinlerin etkisiyle direkt hasar sonucu ortaya çıkmaktadır. Sitopatik etki ise,

hepatit B ve idiyosenkrazik ilaç reaksiyonlarında olduğu gibi immunolojik

mekanizma ile karaciğer parenkim hasarına neden olmaktadır. AKY hepatit B

vakalarında konağın kendini savunma mekanizması olarak değerlendirilebilir.

Halotan sitopatik etki ile karaciğer yetersizliğine neden olurken parasetamol

direkt toksik etki göstermektedir.

AKY vakalarında  histolojik olarak başlıca 2 ana bulgu yer almaktadır. Birinci ve

en sık görülen hepatoselüler nekrozdur. Yaygın  olarak görülebileceği gibi yama

şeklinde de görülebilir. Ancak daha çok massif olarak saptanmaktadır.

Hepatoselüler nekroz viral infeksiyon ve ilaçların etkisiyle oluşmaktadır.

Histolojik incelemede nekrotik hepatosit alanları  hepatik çatının kaybıyla

birlikte veya tek başına  görülmektedir. Sitotoksisite  durumunda yaygın nötrofil

infiltrasyonu, sitopatik gelişimde plazma hücreleri ve lenfosit infiltrasyonu,

idiyosenkrazik ilaç reaksiyonu vakalarında ise eozinofil infiltrasyonu

gözlenmektedir.

İkinci histolojik özellik mikrovesiküler yağlanmadır. Bu görünüm Reye

sendromu, gebeliğin yağlı karaciğeri, valproat ve tetrasiklin toksisitesinde

saptanabilir. Mikrovesiküler yağlanma  mitokondriyal yağ asidi  ve amonyak

metabolizmasının bozulması sonucu hepatositlerde yağ birikimi nedeniyle

gelişmektedir (23).
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2.3. Klinik Özellikler

AKY’nin klinik tablosu altta yatan nedene göre değişkenlik gösterebilir.

Karaciğer yetersizliğinin erken döneminde sarılığın  devamı ve ensefalopatinin

derecesi vakalarda değişkenlik gösterebilmesine karşın kuagülopati tüm

vakalarda saptanmaktadır (22).

Ensefalopatinin yenidoğan döneminde belirlenmesi oldukça zordur. Yenidoğanda

kusma ve beslenme problemleri ile karşımıza çıkabilir. İrritabilite  ve uyku

bozuklukları da sık saptanan bulgulardır (22). AKY’nin en erken gelişen

belirtileri  kişilik değişiklikleridir. Hasta konuşma bozuklukları ve davranış

bozuklukları gösterebilir. Başlangıç semptomları genellikle halsizlik, iştahsizlik,

karın şişliği, idrar renginde koyulaşma ve kusmadır. Karın ağrısı, ateş, baş ağrısı,

baş dönmesi, huzursuzluk, deliryum ve nöbet görülebilir (24). Deliryum

kendiliğinden veya ışık uyarısı ile meydana gelebilir. Flapping tremor (kollar

ekstansiyonda iken bilekte  ve metakarpofalangiyal eklemlerde saniyede birkaç

kez oluşan ani hareketler olup istirahatte  gözlenmez ) geçici olabilmekte,  ancak

fetör hepatikus (bağırsak flora bakterilerinin metiyonini  parçalaması ve bunun

sonucunda merkaptanların oluşması) genellikle saptanmaktadır. Geç dönemde

deserebrasyon, hiperventilasyon, pupilla reflekslerinde anormallik ve ağrılı

uyaranlara yanıtsızlık ortaya çıkar. Beyin sapı fonksiyonlarının bozulması ile

solunum durması, kardiak aritmiler ve kardiak arrest gelişebilir. Hastada

nöropsikiyatrik bulgular bazen sarılıktan önce bulunabilir. Karaciğer başlangıç

döneminde büyük olabilir, hastalığın ilerlemesi ile küçülmeye başlar. Kronik

karaciğer hastalığının deri bulguları genellikle saptanmaz. AKY vakalarında

hemodinamik değişiklikler saptanır ve sepsis bulguları vardır. Sinus taşikardisi

sıktır, viral etyoloji durumunda miyokard tutulumu nedeniyle relatif bir

bradikardi görülür. Vazodilatasyon gelişmesi sonucu hipotansif krizler sorun

olabilmektedir. Elektrolit dengesizliği, asidoz, hipoksi, santral kateter takılması

sırasında direkt kardiyak irritasyon  hastalarda aritmi gelişimine yol açabilir. Pre-

terminal dönemde  evre 4 ensefalopati, hiperventilasyon, pupillalarda dilatasyon

ve ışığa cevapsızlık, dekortike ve deserebre postür, okulovestibüler refleksin
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alınamaması, hipotansiyon, aritmi, solunum durması, hipotermi, reflekslerin

alınamaması bulgularından bir kaçı veya tamamı saptanabilir. Evre 3 ve 4

ensefalopati  tablosundaki tüm hastalar karaciğer transplantasyonu adayı olup,

geri dönüşümsüz komplikasyonlar gelişmeden transplantasyon kararı alınmalıdır.

Anormal pupilla refleksleri, deserebrasyon ve sepsis transplantasyon için

kontredikasyon oluşturmaktadır (25).

2.4. Komplikasyonlar

2.4.1. Hepatik Ensefalopati

1998’de Viyana’da toplanan 11’nci Dünya Gastroenteroloji Kongresinde hepatik

ensefalopati çalışma grubu tarafından bir sınıflama geliştirilmiştir. Bu

sınıflamaya göre hepatik ensefalopati, karaciğerin durumuna ve nörolojik

belirtilerin süre ve özelliklerine göre iki gruba ayrılmaktadır. Karaciğerin

durumuna göre temelde yatan karaciğer patolojisine bağlı olarak hastalar

farklılıklar gösterirler. Buna göre hepatik ensefalopati tip A, B ve C olmak üzere

üç alt gruba ayrılır (Tablo 2.2) (21).

Tablo 2.2. Hepatik Ensefalopatinin sınıflandırılması

Karaciğerin durumuna göre       Nörolojik belirtilerin süre

      ve özelliklerine göre

Tip A    AkutKaraciğer Yetmezliğinde

  (fulminan karaciğer yetmezliği)

   Epizodik hepatik ensefalopati

     (presipite veya spontan)

Tip B     Hepatosellüler     yetmezlik

olmaksızın portal sistemik şant ile

  Persistan hepatik ensefalopati

     (hafif veya ciddi)

Tip C    Kronik karaciğer hastalıklarında  (Siroz  ve

portal hipertansiyonda)

  Minimal hepatik ensefalopati (subklinik

hepatik ensefalopati)

Ensefalopati hastalığın prognozda etkili en önemli  bulgusudur. Genellikle kişilik

değişikliği ile başlamaktadır. Ensefalopati klinik bulgulara, flapping tremorun

var olup olmamasına ve EEG değişikliklerine göre evrelere ayrılır.
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-Evre 1: Şuur açık, hafif konfüzyon, algılamada yavaşlama, uyuklama saptanır.

Flapping tremor hafif olarak alınır. EEG değişiklikleri çok azdır.

-Evre 2: Konfüzyon, uygunsuz davranışlar, uyuklamada artış ve ajitasyon

saptanır. Flapping tremor kolayca gözlenir. EEG’de ritm yavaşlaması vardır.

-Evre 3: Devamlı uyuklama, zorla uyandırılabilme, tutarsız konuşma, deliryum,

hiperrefleksi ve babinski saptanır. Flapping tremor kooperasyon kurulabilirse

alınabilir. EEG’de anormal yavaşlama vardır.

-Evre 4: Şuur kapalı olup, deserebre, dekortike postür vardır. Ağrılı uyaranlara

yanıt çok azalmıştır ya da kaybolmuştur. Flapping tremor alınmaz. EEG’de delta

dalgaları ve amplitüd azalması görülür (21).

Tablo 2. 3. Hepatik Ensefalopati sınıflandırması

Evre Şuur düzeyi
Kişilik ve entelektüel

fonksiyonlar
Nörolojik belirtiler

EEG

anomalileri

Sub

Klinik

Normal Normal Psikometrik testlerle

saptanabilen

anormallikler

Yok

1 Uykuya eğilim Unutkanlık, hafif

konfüzyon, ajitasyon ve

irritabilite

Tremor,

koordinasyon

bozukluğu, el

yazısında bozulma

Trifazik

dalgalar

(saniyede 5

dalga)

2 Letarjik,

reaksiyonlarda

yavaşlama

Dezoryantasyon,

amnezi, inhibisyonun

azalması ve uygunsuz

davranışlar

Asteriks, dizartri,

ataksi ve hipoaktif

refleksler

Trifazik

dalgalar

(saniyede 5

dalga)

3 Somnolans

mevcut ancak

uyandırılabilir.

Dezoryantasyon ve

agresif davranışlar.

Asteriks, hiperaktif

refleksler, babinski

varlığı ve kaslarda

rijidite

Trifazik

dalgalar

(saniyede 5

dalga)

4 Koma Koma Deserebrasyon Delta aktivitesi
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Hipoksi, hipoglisemi, sepsis, hipokalemi ve gastrointestinal kanama hepatik

ensefalopati tablosuna girişi kolaylaştırıcı faktörlerdir (26). Evre 3 ve 4 vakalarda

prognoz daha kötüdür. Ensefalopati vakalarında kan amonyak düzeyi artmıştır.

Ancak kan amonyak düzeyi hastalığın prognozu ve komanın derinliğiyle

paralellik göstermemektedir. AKY’de hepatik ensefalopatinin nedeni  kesin

belirlenememiştir. Ensefalopati patogenezinde  hiperamonyemi, merkaptan ve

kısa zincirli yağ asitlerinde  artış, benzodiazepin benzeri maddelerde artış söz

konusudur. Hayvan deneylerinde beyin dokusunda 1,4 benzodiazepin düzeyinin

arttığı gösterilmiştir. Vakalarda GABA reseptör aktivitesinde artma üzerinde

durulmaktadır (27).

Hepatik ensefalopati vakalarında laktüloz kullanımı evre 1 ve 2’de klinik tabloda

düzelmeye neden olurken evre 3 ve 4’te kullanımından kaçınılmalıdır. Evre 3 ve

4‘de klinik bulgularda kötüleşmeye neden olabileceği gösterilmiştir. Bu

vakalarda laktüloz kullanımı çoğu kez hepatik koma gelişimini engelleyemediği

gibi, elektrolit dengesizliğine neden olduğundan hepatik ensefalopati gelişmesini

uyarabilir ve ileus tablosuna neden olabilir (28).

 Neomisin ve Metranidazol gibi bağırsak mukozasından kötü emilen oral

antibiyotikler ensefalopati tedavisinde kullanılmaktadır. Neomisinin sistemik

dolaşıma katılması nefrotoksisite ve ototoksisite’ye neden olacağından sistemik

emiliminden kaçınılmaktadır. Evre 3 ensefalopati vakalarında aspirasyon

pnömonisi gelişmesini engellemek ve hava yolunu güvene almak amacıyla

entübasyon yapılması uygundur (29). Hepatik ensefalopati vakalarında mental

durum prognozun göstergesi olduğundan sedasyon yapıcı droglardan

kaçınılmalıdır (12). Ajitasyon intrakraniyal basınç artışına neden olabileceğinden

hasta ajite olduğunda ve sedasyon gereği duyulduğunda kısa etkili

benzodiyazepin (midazolam, lorazepam) kullanılabilir. Hepatik ensefalopati

vakalarında benzodiazepin antagonistleri (flumazenil) klinik tabloda geçici

düzelme yapabilir (30).

AKY vakalarında nöbet geçirme beynin oksijen ihtiyacını arttırmaktadır.

Serebral iskemi gelişmesini engellemek için nöbet acilen tedavi edilmelidir.
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Tercih edilen anti-epileptik intravenöz fenitoin olabilir (31). Fenobarbital ve

pentotal status epileptikus durumunda uygulanabilir. Hastalara sedasyon ve kas

gevşetici tedavi uygulanması nöbetleri maskeleyebilmekte ve AKY vakalarında

subklinik nöbet %20-30 oranında saptanmaktadır. Devamlı EEG

monitarizasyonu ve profilaktik İ.V fenitoin uygulanması nöbet geçirme

olasılığını azaltmaktadır. Profilaktik fenitoin kullanımının nöbet geçirme

sıklığını, intrakraniyal basınç artışını ve otopsilerde belirlenen beyin ödemi

sıklığını azalttığı gösterilmiştir (32).

2.4.2. Beyin Ödemi

AKY vakalarında etyolojiden bağımsız olarak  en başta gelen ölüm nedeni beyin

ödemidir. AKY nedeniyle ölen hastaların otopsilerinde %80 oranında beyin

ödemi saptanmaktadır (33). AKY’de beyin ödemi  subakut karaciğer yetersizliği

vakalarına göre daha sık rastlanmaktadır. Hiperakut ve akut karaciğer yetersizliği

beraber olarak ele alınırsa beyin ödemi görülme sıklığı %60-70 olarak

değerlendirilmektedir. Beyin ödemi olan hastaların %80’i evre 4 ensefalopati

tablosundadır (31). Papilla ödemi nadiren görülür. Kan basıncı ani olarak 200

mmHg’nın üzerine çıkabilir ya da devamlı olarak 150 mmHg’nın üzerinde

seyreder. AKY’inde  beyin ödemi tablosunda  hastalığın ilerleyen döneminde

hipotansiyon görülebilir. Bu hastalarda baş pozisyonu değiştirildiğinde  pupilla

reaksiyonu da değişebilmektedir. Beyin ödemi tablosunda hastanın  izleminde

pupil reaksiyonunun 10’ar dakika ara ile izlemi önerilmektedir. Beyin ödemi

gelişmesinin patofizyolojisi hala kesin olarak belirlenememiştir. Beyin volümü

artmasına rağmen kraniyum genişleyemediğinden intrakraniyal  basınç

artmaktadır. Bu konuda aşağıdaki teoriler öne sürülmektedir (34).

Astrositlerde şişme teorisi: Astrositlerde şişme intrakraniyal basınç artışında

birinci neden olarak ele alınmaktadır. Amonyağın astrositlerde birikmesi sonucu

su hücre içine girmekte ve hücrede şişme meydana gelmektedir. Amonyumun

artması astrosit içinde glutaminin artmasına neden olmakta, glutamin  santral

sinir sisteminde uyarıcı özellikte olan glutamata dönüşmektedir. Glutamat özgün
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reseptörler ile astrosit içine alınmaktadır. AKY vakalarında glutamat-1

reseptörlerinin aktivitesi ve geri dönüşümü azalmaktadır. Hastalarda nöbet

sıklığında artışın ve intrakraniyal basınç artışının nedeni  bu teori ile açıklanmaya

çalışılmaktadır. Astrositlerde şişmenin  sitokinlerde ve tümör nekrozis faktör

alfada artış ile birlikte olduğu gösterilmiştir (34).

Serebral kan akımında artma: Serebral kan akımı normalde kendi içinde

dengededir. AKY vakalarında bu normal düzenlenme devre dışı kalmaktadır.

İntrakraniyal basınç artışı durumunda serebral kan akımı artmıştır. Beyin kan

akımındaki artışın nedeni belli değildir. Ancak glutamatın etkisiyle nitrik asit

sentetaz aktivasyonunun arttığı ve bunun sonucunda vasodilatatör etkili nitrik

oksitin arttığı düşünülmektedir (34,35).

Beyin ödemi intrakraniyal basınç artışı ile karakterize, düzelmeyen karaciğer

yetersizliğinin sık saptanan bulgusudur. İntrakraniyal basınçta artış ve beyin

perfüzyon basıncında azalma karaciğer transplantasyonu için hazırlanan

vakalarda geri dönüşümsüz nörolojik hasara neden olabilmektedir. Bu nedenle

evre 3, 4 ensefalopatide sürekli intrakraniyal basınç monitorizasyonu yapılması

önerilmekte ve beyin ödemi saptandığında tedavisi gerekmektedir (36,37).

 İntrakraniyal basınç izlemi için alıcılar epidural, subdural ve parenkim içine

yerleştirilebilir. Hastada intrakraniyal basınç monitarizasyonu yapılabilmesi için

PT’nin normalden en fazla 5 saniye uzun olması kabul edilebilir. İşlemden sonra

mutlaka kraniyal BT ile alıcının yerleştiği alan kontrol edilmelidir. Alıcının

epidural olarak yerleştirilmesi daha güvenli olmasına rağmen duyarlılığı daha

azdır. İntrakraniyal basınç izleminde en önemli ve sık görülen komplikasyon

intrakraniyal kanamaya neden olmasıdır. Kanama alıcının subdural ve

intraparenkimal yerleşiminde %20 oranında görülürken, alıcının epidural

yerleştirildiği vakalarda %3.8 oranında görülmektedir (38). Beyin ödemi

tedavisinde amaç serebral perfüzyon basıncını >40-50 mmHg ve intrakraniyal

basıncı <30-40 mmHg düzeyinde tutmaktır (39). Serebral perfüzyon basıncı <50

mmHg olan vakalarda prognoz kötü olarak değerlendirilmektedir.  Ateş, hipoksi,

arteriyal hipertansiyon, hiperkapni ve psikomotor ajitasyon intrakraniyal basıncı
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arttırabileceğinden engellenmelidir. Hastanın başı yatay eksenden 20 derece

yukarı kaldırıldığında intrakraniyal basınç azalmaktadır. Başın 20 dereceden

fazla yükselmesi ile intrakraniyal basınçta artış ve serebral perfüzyon basıncında

azalma görülür. İntrakraniyal basınç artışına neden olduğundan başın fleksiyon,

ekstansiyon ve rotasyonundan kaçınılmalıdır (40,41).

Baş pozisyonu ile aynı derecede öneme sahip diğer konu normovolemiyi

sağlamaktır. Hastanın günlük sıvı gereksiniminin %75’i verilmelidir. Sıvı gidiş

hızı 2 ml/kg/h olarak ayarlanmalıdır. Hipovolemi serebral perfüzyonu bozmakta,

hipervolemi durumunda ise ortalama arteriyal kan basıncı ve bunun sonucunda

intrakraniyal basınç artışı görülmektedir (22). Hiperventilasyon ile pCO2 30

mmHg düzeyinde tutularak bazı kurumlarda başarı elde edilmiştir.

Hiperventilasyonun uzun dönem uygulanması ile serebral kan akımında azalma

ve serebral iskemi geliştiği gösterilmiştir (42). Bunun sonucunda serebral

metabolizmanın bozulması ile serebral laktat üretimi artmaktadır.

Hiperventilasyonun kısa dönem uygulanması ile intrakraniyal basınçta geçici bir

azalma sağlanabilmektedir. Hiperventilasyon ve deksametazon tedavisi ile

hastanın yaşam süresinin uzamadığı buna karşılık mannitol tedavisinin sağkalım

süresini uzattığı gösterilmiştir (43).

İntrakraniyal basınç artışında böbrek fonksiyonları normal olan  vakalarda

mannitol tedavisi uygulanmaktadır. Mannitol 0,5-1g/kg/doz olarak ve >10

dakikada perfüzyon ile verilmelidir. Serum osmolaritesi 320 mOsm/L olduğunda

mannitolün doz tekrarı uygulanabilir. Mannitol intrakraniyal basınçta geçici

olarak azalmaya neden olmaktadır. Mannitol tedavisinin etkili olmadığı ya da

böbrek yetersizliği nedeniyle kontrendike olduğu durumlarda pentobarbital

koması uygulanır (44).

Pentobarbital 3-5 µg/kg intravenöz bolus sonrasında 1-3 µg/kg/h  intravenöz

perfüzyon olarak verilir ve hasta elektroensefalografi (EEG) ile izlenebilir. EEG

pentobarbital komasında olan hastanın beyin sapı reflekslerinin ve epileptik

aktivitesinin izlemi amacıyla kullanılmaktadır. Yüksek volümle uygulanan
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plazmeferez ile serebral kan akımı ve serebral oksijenizasyon düzelmektedir

(44,45).

İntrakraniyal basınç artışı olan vakalarda hipernatreminin yararı üzerinde

durulmaktadır. %30 hipertonik salin kullanılarak sodyum düzeyi 145 ile 155

mEq/L düzeyinde tutulmalıdır. Bu vakalarda hiponatremi ve hipotonik solüsyon

kullanımından kaçınılmalıdır (46). Beyin ödemi olan vakalarda orta derece ( 33

derece) hipotermi ile serebral perfüzyon basıncı düzelmekte ve arteriyal amonyak

düzeyi azalmaktadır (47).

İntrakraniyal başka bir patolojiyi ekarte etmek amacıyla kraniyal BT çekilir.

Beyin ödemi kliniği gelişen hastalarda  kraniyal BT intrakraniyal basınç artışını

göstermede güvenilir bir yöntem değildir. Kraniyal BT beyin ödemi tablosunu

1/3 vakada gösterebilir. Bu vakalarda intrakraniyal basınç monitarizasyonu

yapılmalıdır. Beyin ödeminin iyileşmesi durumunda beyin fonksiyonları

tamamen düzelmektedir. Ancak bazı vakalarda  kalıcı beyin hasarı geliştiği

bildirilmiştir  (46,47).

2.4.3. İnfeksiyon

İnfeksiyon AKY vakalarında erken gelişen ve sık  görülen bir komplikasyondur.

Bu hastalarda başta gelen ölüm nedenleri arasındadır. AKY vakalarının

%80’inde bakteriyolojik bir infeksiyonun ve %30 oranında fungal infeksiyon

varlığı saptanmıştır   (48). Bakteriyolojik infeksiyon hastaneye yatışın ilk haftası

içinde gelişirken fungal infeksiyonlar yatışın ilerleyen günlerinde ortaya çıkar.

Bu vakalarda infeksiyon riskindeki artış, nötrofil ve makrofajların opsonik

aktivitelerinde azalma nedeniyledir. Ayrıca hücresel ve hümoral bağışıklıktaki

değişikliklerin de rolü vardır. Kültürlerde en sık izole edilen etkenler (%60) gram

pozitif koklardır (stafilokokus aureus, S. epidermidis ve streptokoklar). En sık

görülen infeksiyonlar solunum sistemi ve idrar yolu infeksiyonlarıdır. Diğer

infeksiyonlar deri abseleri, sinüzit, diş infeksiyonları, peritonit ve menenjit olarak

sıralanabilir. Bu vakalarda kan, idrar, boğaz ve kateter kültürleri haftada bir

alınmalıdır. Düzenli aralıklarla akciğer grafisi çekilmelidir. Akciğer infeksiyonu
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radyolojik olarak tipik görüntüye sahiptir. Hastalarda klinik bulgu (ateş ve

lökositoz) genellikle yoktur. AKY vakalarında infeksiyon erken geliştiğinden ve

yüksek mortalite oranına sahip olduğundan profilaktik olarak geniş spektrumlu

antibiyotik başlanması önerilmektedir. Genellikle ikinci kuşak sefalosporinler

tercih edilir. Profilaktik antibiyotik kullanımı karaciğer transplantasyonu

başarısını da arttırmaktadır. Profilaktik olarak neomisin, kolistin ve nistatin veya

norfloksasin ve nistatin alan hastalarda infeksiyon riski özellikle gram negatif

bakterilere karşı azalmaktadır. Profilaktik antibiyotik kullanımı enfeksiyon

riskini azaltır ancak sağ kalım üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. Bakteriyemi,

böbrek yetersizliği olan hastalarda karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme, ateş ya

da lökositoz gelişmiş ise İ.V antifungal tedavi de eklenmelidir (48).

Fungal infeksiyonlarda en sık etkenler C.albicans, C.glabrata ve

A.fumigatus’dur. Bazı transplantasyon merkezlerinde aerosol şeklinde

amfoterisin B uygulanması (5 mg günde iki kez) fungal kolonizasyonu

azaltmaktadır. Kateterize ve parenteral beslenme uygulanan hastalarda mantar

infeksiyonu riski fazladır ve bu hastalara erken anti-fungal tedavi başlanması

gerekmektedir. Profilaktik antifungal kullanmayan hastalarda fungal infeksiyon

riski %30 olmasına rağmen oral amfoterisin B uygulanan  vakalarda sıklık %5’in

altına inmektedir (49).

2.4.4. Kuagülopati

Karaciğer pıhtılaşma mekanizması için gerekli faktörlerin yapıldığı başlıca organ

olduğundan AKY durumunda kanama diyatezi gelişmesi kaçınılmazdır.

Kanamanın nedeni pıhtılaşma faktör eksikliğinin yanı sıra  trombositopeni,

kemik iliği depresyonu ve düşük derecede yaygın damar içi pıhtılaşmasıdır.

Vakaların %50’sinde trombosit sayısı 80.000/mm3’ten düşüktür.

Trombositopeninin nedeni artmış trombosit yıkımı ve trombosit olgunlaşması

için gerekli olan hepatik faktörlerin sentez edilememesidir. Karaciğerde

sentezlenen pıhtılaşma faktörleri fibrinojen, protrombin, faktör V, VII, IX, ve X

düzeyleri azalmaktadır (4). Kuagülasyon inhibitörleri olan antitrombin 3, protein
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C ve protein S düzeyleri azalmaktadır. Plazminojen ve plasmin inhibitörleri

(alfa2-antiplasmin) düşük, fibrin yıkım ürünleri artmış bulunmaktadır. Faktör

VIII düzeyi ise AKY’de artmaktadır. Faktör eksiklikleri sonucunda PT ve aPTT

uzamaktadır. Protrombin zamanı, faktör V ve VII düzeyi karaciğer sentez

fonksiyonunu göstermektedir (5). Protrombin zamanı hepatoselüler hasarın

hassas bir göstergesi olup, olguların takip ve değerlendirilmesinde yaygın olarak

kullanılmaktadır.

132 hastayı kapsayan bir çalışmada vakaların %30’unda ciddi olmak üzere

toplam %73’ünde kanama olduğu gösterilmiştir (50). Kuagülasyon faktörlerinin

eksikliği ile kanama riski arasında tam bir ilişki bulunmamaktadır. Kanama

riskini azaltmak için taze donmuş plazma ve trombosit transfüzyonları uygulanır.

AKY vakalarının %50’sinde mide ve özafagusta akut erezyonlar saptanmaktadır.

Gastrointestinal kanamalar en sık bu lezyonlardan kaynaklanmakta olup

profilaktik H2-reseptör blokerlerinin kullanılması ile kanama azalmaktadır (51).

Proton pompa inhibitörleri veya H2 reseptör blokerleri ile mide sıvısında pH’nın

>5 olması hedeflenir. Taze donmuş plazma (TDP) yalnız spontan kanamaların

olduğu durumda kullanılmalıdır. TDP’nin profilaktik kullanımı ile vakalarda

mortalite ve morbiditenin azalmadığı gösterilmiştir (52). Kanama en sık

gastrointestinal sistemden olmakla birlikte nasofarenks, akciğer, retroperiton,

böbrek ve girişim yerlerinden de gelişebilmektedir. Kuagülopati sonucunda

hastalarda anlaşılamayan veya saptanabilen  intrakraniyal kanamalar da

görülebilir (51).

2.4.5. Hemodinamik Değişiklikler

Hipotansiyon karaciğer yetersizliğinin tipik bir özelliği olup, artmış kardiak

output ve azalmış periferik vasküler direnç nedeniyledir. Bunun sonucunda doku

perfüzyonu bozulur ve laktik asidoz gelişir (53,54). AKY’deki dolaşım

değişiklikleri septik şokta görülen bulgulara benzer. Sepsis ve endotoksemi

dışında dolaşım değişikliklerinden sorumlu muhtemel etkenler prostaglandinler

ve nitrik oksittir. Dokular tarafından oksijen alımı azalarak, sonuçta
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mikrosirkülasyonda hipoksi ve laktik asidoz gelişmektedir. Sirkülatuar

değişiklikler serebral perfüzyon azalması  ve renal vazokonstrüksiyon ile de

ilişkilidir. Elektrolit bozulukları, asidoz ve hipoksi nedeniyle ileri evrede

kardiyak aritmiler gelişebilir. Elektrokardiyografide ventriküler ekstrasistol, kalp

blokları ve bradikardi saptanabilir. Beyin sapı fonksiyonlarının baskılanması

sonuçta dolaşım kollapsına neden olmaktadır. Transplantasyon öncesinde

ekokardiyografi ile kalp boşlukları, kapakçıklar ve end-diyastolik basınç ölçümü

yapılmalıdır. Bazı durumlarda  pozitif inotropik ajanların ve vazokonstriktör

ilaçların kullanılması yararlı olabilir (55).

2.4.6. Metabolik Değişiklikler

Hipoglisemi AKY vakalarında sık görülmektedir. Hipoglisemi karaciğer glikojen

deposunda azalma ve hiperinsülinemi nedeniyle gelişir. Karaciğerde

glikoneogenez ve glikojenoliz yolları bozulmuştur. Hastalara %10’luk şeker

solüsyonu uygulanmalı ve kan şekeri izlemi sık aralarla yapılmalıdır. Kan şekeri

60 mg/dl ‘nin altında seyrediyorsa %50 ‘lik şeker solüsyonu gerekebilir. Ağır

hipoglisemi (kan şekeri <40 mg/dl) olguların yaklaşık %40’ında görülmektedir

(8). Diğer elektrolit dengesizlikleri; hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi ve

hipofosfatemidir. Hiponatremi yaygın olarak görülen elektrolit dengesizliğidir.

Hiponatremi suyun böbreklerden atılımında azalmaya ve hücre zarı Na/K

ATP’az pompasının çalışmamasına bağlı olarak gelişmektedir. Serum potasyum

düzeyi renal kayıp, yetersiz alım ve glikoz perfüzyonu nedeniyle düşmekte ve

metabolik alkaloza neden olmaktadır. Laktat düzeyinde artış ve metabolik asidoz

vakaların yaklaşık %30’unda görülür ve parasetamol intoksikasyonu vakalarında

daha sıklıkla rastlanmaktadır. Laktik asidoz arteriyovenöz şantlar nedeniyle doku

perfüzyonunun yetersizliğine bağlı olarak gelişmektedir. Respiratuar alkaloz ise

solunum merkezinin toksik maddelerle uyarılması sonucunda gelişir. Ancak

beyin ödemi geliştiğinde solunum merkezinin baskılanması,  respiratuar asidoz

ve solunum durmasına yol açabilir (52).
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2.4.7. Böbrek Yetersizliği

Böbrek yetersizliği AKY vakalarının  %55’inde görülmektedir. Subakut

karaciğer yetersizliği vakalarında böbrek yetersizliği, en sık ölüm nedeni

olmaktadır. AKY vakalarında da böbrek yetersizliği gelişmesi kötü prognoz

göstergesi olarak kabul edilir. Böbrek yetersizliğinin nedenleri hepatorenal

sendrom, parasetamol toksisitesi, hipovolemi sonucu renal perfüzyonun

bozulması, nefrotoksik ilaçlar ve sepsis olarak sıralanabilir (56). AKY’de böbrek

yetersizliği gelişimi fonksiyonel (hepatorenal sendrom),  akut tubuler nekroza

bağlı ya da prerenal (volüm eksikliği) olabilir. Hepatorenal sendrom, karaciğer

yetersizliğine sekonder olarak gelişen akut böbrek yetersizliğidir. Akut ve kronik

karaciğer hastalığı sonucunda gelişebilmektedir. Hepatorenal sendrom idrar Na

atılımının <10 mmol/gün ve idrar sedimentinin normal olması ile karakterizedir.

Hepatorenal sendromun gelişmesinde böbrek perfüzyonunun azalması, renal

otoregülasyonda bozukluklar, renal prostaglandin sentezinde azalma, sempatik

sinir sisteminin uyarılması ve humoral, renal vazoaktif medyatörlerin artması

suçlanmaktadır. Hepatorenal sendromun iki tipi tanımlanmıştır. Tip1 hızlı

ilerleyen yetersizlik tablosudur. Plazma kreatinin düzeyi 200 µmol/L’den fazla

ve kreatinin klirensi 20 ml/dakida’dan azdır. Tip1 tipinde prognoz daha kötüdür.

Tip 2 hepatorenal sendrom yavaş seyirlidir. Tanı sadece diğer etkenlerin ekarte

edilmesi ile konabilmektedir. Hepatorenal sendrom gelişen hastalarda mortalite

%50-100 oranındadır (57).

Karaciğer işlevlerinin bozukluğu sonucu  serumda üre düzeyi artmadığından,

serum üre düzeyi böbrek yetersizliğinin güvenilir bir bulgusu değildir. Böbrek

yetersizliğinin izleminde kreatinin düzeyi esas alınır. Relatif hipovolemi

nedeniyle renin-anjiyotensin ve aldosteron sistemi uyarılmakta, artmış plazma

renin aktivitesi ve azalmış prostaglandin salınımı nedeniyle renal

vazokonstrüksiyon gelişmektedir. Tedavide hipovolemi düzeltilmeli, nefrotoksik

ilaçlar kesilmeli, sepsis ile mücadele edilmeli ve renal vazodilatörler

kullanılmalıdır (58). Karaciğer transplantasyonu ile hepatorenal sendrom da

düzelmektedir. Böbrek fonksiyonları bozulmaya devam ederse renal replasman
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tedavisine geçilir. Hastalarda devamlı veno-venoz hemodiyaliz uygulanması

önerilmektedir. Hemodinamik dengesizlik ve intrakraniyal basınç artışları

olabileceğinden aralıklarla yapılan diyalizler önerilmemektedir (59). Diyaliz

uygulanması ile üre, glutamin ve amonyum serumdan uzaklaştırıldığından

hepatorenal sendrom dışında  hepatik ensefalopati tablosunda da yararlı

olmaktadır (60).

2.4.8. Pulmoner Komplikasyonlar

Pulmoner komplikasyonlar AKY vakalarının %50’sinde görülmektedir. Neden

olarak pulmoner vasküler dirençte düşüklük ve alveol ile arteriyal oksijen

farkında artış suçlanmaktadır. Pulmoner komplikasyonlar kan ya da mide

içeriğinin aspirasyonu sonucu, ayrıca  pnömoni, erişkinin sıkıntılı solunum

sendromu (ARDS), intrapulmoner kanama, atelektazi, infeksiyon veya solunum

depresyonu şeklinde olur. İntrapulmoner arteriyovenöz şantlar gelişmektedir.

ARDS geliştiğinde tedaviye cevap alınamadığından mortalitesi yüksektir.

Hastaların yarıdan fazlasında akciğer grafisinde anormallikler (yama tarzında

konsolidasyonlar, aspirasyon pnömonisi, pulmoner ödem) saptanır. Oksijen,

infeksiyonun engellenmesi, entübasyon ve mekanik ventilasyon ile destek

tedavisi uygulanmalıdır. Evre 3 hepatik ensefalopati tablosunda genellikle

entübasyon uygulanması önerilir (52).

2.4.9. Akut Pankreatit

Akut hemorajik ve nekrotik pankreatit, AKY nedeniyle ölen hastalarda sıklıkla

saptanmaktadır. Ancak hastalık sırasında şuuru kapalı olan hastalarda tanısı

güçtür. AKY olan hastaların üçte birinde amilaz düzeyi yükselmiştir (20).

2.4.10. Beslenme

Enteral beslenmenin erken dönemde başlanması hastalarda infeksiyon

gelişmesini engelleyebilir. Total parenteral beslenme uygulanması pahalı olması

ve kateter infeksiyonu riskini arttırdığından enteral beslenme uygulanması tercih
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edilmelidir. Ensefalopati vakarında profilaktik entübasyon ve transpilorik tüp ile

beslenme uygulanması gastrik içeriğin aspirasyonunu engellemektedir (20).

2.5. Hasta Takibi

2.5.1. Hematoloji

Protrombin zamanı (ensefalopati derecesiyle birlikte) hastanın klinik durumunun

belirlenmesi ve gidişin izlenmesinde en önemli parametrelerden biridir.

Hemoglobin/hematokrit izlemi de yapılmalıdır. Hızla düşen trombosit sayısı

dissemine intravasküler koagülopati gelişimini akla  getirmelidir.

2.5.2. Biyokimya

Kan glukozu, üre, kreatinin ve elektrolit tayinleri yapılmalıdır. Bilirubin,

albumin, transaminaz, alkalen fosfataz ve amilaz rutin yapılan incelemelerdir.

Serum bilirubin tayinleri parasetamol dışı nedenlerle oluşan AKY’de önem taşır.

Serum albumin düzeyi başlangıçta normaldir. Sonraki dönemlerde düşük

albumin düzeyi kötü prognozu yansıtır. Transaminazların izlemi prognostik

açıdan daha az öneme sahiptir. Hızlı bir düşüş prognozun kötüleşmesi olarak

algılanmalıdır. Kan gazı tayini parasetamol’e bağlı AKY’de önemli olmaktadır.

2.5.3. Virolojik Göstergeler

Akut hepatitis A tanısı serum anti HAV IgM titresinin yükselmesiyle konur.

Hepatitis B tanısı için HBsAg önemlidir ancak kesin tanı için anti HBc IgM

gereklidir. Serum HBV DNA genellikle negatiftir. Kronik viral hepatitin akut

alevlenmelerinin takibinde B hepatitli hastalarda HDV, C hepatitli hastalarda

HAV enfeksiyonu mutlaka araştırılmalıdır.

2.5.4. Görüntüleme ve Karaciğer Biyopsisi

BT ile karaciğer boyutlarındaki azalma gösterilebilir. Serebral ödemin

gösterilmesinde,  diğer serebral komplikasyonların ve hastalıkların ayırıcı

tanısında kraniyal BT kullanılabilir (61). Karaciğer biyopsisi transplantasyon

sürecinde, karar vermede gereklidir.
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2.5.5. Elektroensefalogram (EEG)

EEG hepatik ensefalopatide kliniğin ve prognozun takibinde önemli bir izlem

aracıdır. Hepatik ensefalopatili hastalarda dalga frekansının bilateral, senkron

yavaşlamasıyla birlikte dalga amplitüdünde artış görülür. Saniyede 8-18

frekanslı normal α ritminden, saniyede 4 frekansın altındaki ∞ ritmine değişim

görülür. Bu azalma, bilgisayar destekli frekans analizi ile en doğru şekilde

değerlendirilebilir. Bu teknik, tanı ve tedaviyi değerlendirmek için en iyi

yöntemdir. EEG değişiklikleri, psikolojik ve biyokimyasal değişikliklerden önce

de ortaya çıkar. Fakat bu bulgular üremi, CO2 retansiyonu, Vit B12 eksikliği veya

hipoglisemi gibi durumlarda da görülebildiğinden nonspesifiktir. Bununla

birlikte kronik karaciğer hastalığı olan bilinçli kişilerde ensefalopati gelişimi

açısından tanı değeri yüksektir. Ayrıca klinik durum ile, BOS, arter ve ven

amonyak seviyeleri arasında iyi düzeyde ilişki gösterdiği de bildirilmiştir.

2.6. Prognoz

1960’lı yıllarda etyolojiye bakılmaksızın evre 3 ve 4 ensefalopati vakalarında

mortalite %85 civarındaydı. Son yıllarda daha iyi yoğun bakım koşulları ve

karaciğer transplantasyon olanağı nedeniyle mortalite azalmıştır, ancak hala

mortalite %75’lerde seyretmektedir (62). Etiyoloji prognozda önemli bir

göstergedir. HAV infeksiyonu ve parasetamol intoksikasyonunun prognozu

diğerlerine göre daha iyidir. Bu vakalarda mortalite oranı %39-67’iken

idiyosenkrazik ilaç reaksiyonu, halotan hepatiti, non-A ve non-B hepatitine bağlı

vakalarda mortalite %80’i aşmaktadır (12). Fulminan Wilson hastalığı ve Akut

Budd-Chiari sendromu vakaları ölümcül olarak kabul edildiğinden acilen

karaciğer transplantasyonuna hazırlanmalıdır. AKY’inde ensefalopati ne kadar

erken gelişirse spontan iyileşme şansı o kadar fazladır. O’Grady ve

arkadaşlarının  (10) araştırmasında hiperakut vakalarda sağkalım %36, akut

vakalarda %34,4 ve subakut vakalarda %14 olarak bulunmuştur.

Yaşda önemli bir prognostik faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 10 yaşın

altında ve 40 yaşın üzerinde mortalite daha yüksek olarak bulunmuştur. 2 yaşın
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altındaki çocuklarda diğer çocuk yaş gruplarına göre prognoz daha kötü olarak

saptanmaktadır (9). AKY’de  prognostik açıdan en yaygın  kullanılan kriterler

1989 yılında 588 hasta üzerinde çalışılarak oluşturulan King’s College Hospital

kriterleridir (Tablo 2.4).

Tablo 2.4. Prognostik gösterge olarak King’s College kriterleri

Parasetamol zehirlenmesi:

Kötü prognoz

Arteriyal pH<7.3 ya da

Aşağıdaki 3 kriterin olması

protrombin zamanı > 100 sn

Kreatinin düzeyi >300 µmol/L(3.4 mg/dl)

evre 3-4  ensefalopati

Parasetamol dışındaki nedenlerin etken olduğu vakalarda:

Kötü prognoz

protrombin zamanı >100 sn ya da INR >6.7 ya da

Aşağıdaki kriterlerden üçünün olması:

Sarılık ile ensefalopati arasındaki sürenin 7 günden fazla olması

Yaşın <10 ya da >40 olması

Protrombin zamanının >50 sn olması ya da INR > 3.5

Serum bilirubin düzeyinin >300 µmol / L (17.5 mg/dl) olması

Etyolojinin belirlenemediği vakalar (seronegatif hepatit ya da idiyosenkrazik ilaç reaksiyonları)

Bir başka prognostik gösterge de Fransızların  kullandığı “Clichy “ kriterleridir.

Bu kriterler 115 fulminan hepatiti B vakasının incelenmesi ile oluşturulmuştur.

Buna göre kötü prognostik kriterler:

Evre 3 ya da 4 ensefalopati

Faktör V seviyesi (30 yaşın altında <%20 olması, 30 yaşın üzerinde <%30

olması) (63).

Lee ve arkadaşlarının (6) 2005 yılında 97 vakayı içeren çalışma sonuçlarına göre

başlangıç semptomu ile hepatik ensefalopati arasındaki süre >7 gün , PT >55 sn
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ve ALT≤ 2384 IU/L ise, AKY tedavisinde ilk seçenek karaciğer transplantasyonu

olmalıdır.

Dhawan ve arkadaşlarının (7) çalışmasında prognozda etkili olabilecek

parametreler maksimum INR (>4), maksimum bilirubin (≥ 235 µmol/L), yaş (<2

yaş) ve lökosit sayısı (>9x 109/L) olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada

parametrelerin 1, 2, 3, 4’ü pozitif olduğunda mortalite oranları %76, %93, %96,

%100 bulunmuştur.

Fulminan seyirli hepatit A vakalarında düşük viral yük ve yüksek bilirubin

düzeyleri kötü prognoz göstergeleridir.  Arteriyal laktat düzeyi parasetamol

zehirlenmesinde prognostik gösterge olarak kabul edilmektedir. HBV’ne bağlı

olgularda HbsAg’nin kaybolması ve yüksek alfafetoprotein düzeyi de iyi prognoz

göstergesi olarak kabul edilmektedir. Prognozda en iyi gösterge protrombin

zamanı olup, protrombin zamanı 50 saniyenin ve serum bilirubin düzeyi 300

µmol/l’in (17.5 mg/dl) üzerinde olması prognozun kötü olduğunu

göstermektedir. Hastalarda protrombin zamanı, bilgisayarlı tomografi ile

karaciğer boyutu izlemi, faktör VIII/faktör V oranı, serum Gc protein (Group

spesifik component) düzeyi ve karaciğer histolojisinin prognozda rol aldığı

düşünülmektedir (13). Bunların dışında galaktoz ve antipirin klirens değerlerinin

de  prognozda önemli olabildiği ileri sürülmüştür (14).

2.7. Tedavi

2.7.1. AKY Gelişmiş ya da  AKY Tehdidi Altında Olan Hastalarda Tedavi

Klinik ve etyolojik değerlendirme yapılmalı (alkolizm, uyuşturucu alışkanlığı,

aşırı doz ilaç alınması, viral hepatit hikayesi)

Hepatik ensefalopati gelişmiş hastalarda vital fonksiyonların idamesi sağlanmalı

ve hastalar yoğun bakım ünitesinde izlenmeli

Spesifik tedavisi olan durumlarda tedaviye hemen başlanmalı (parasetamol

toksisitesinde N-asetilsistein, mantar zehirlenmesinde penisilin ve silibinin gibi)
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Transplantasyon endikasyonu araştırılmalı ve gerekli görüldüğünde acilen karar

verilmelidir. Hastanın ilk görüldüğü ünite yoğun bakım ve reanimasyon ünitesine

sahip değilse hasta damar yolu açılarak (deksroz ile) hemen sevk edilmelidir.

2.7.2. AKY Tanısı Alan Hastaların Günlük İzlemleri

Tüm olgulara santral venöz katater mümkünse pulmoner katater, idrar sondası ve

nazogastrik tüp takılmalıdır.

Baş ve gövde 20 0 yükseltilmeli ve maske ile oksijen verilmelidir.

Günde 2 defa fizik muayene yapılmalı, perküsyonla karaciğer sınırları

değerlendirilmeli ve kateter yerleri kontrol edilmelidir.

Her gün akciğer grafisi çekilmelidir.

Her gün karaciğer ve renal fonksiyon testleri yapılmalıdır. PT, fibrinojen,

hematokrit, periferik yayma, trombosit ve idrar sediment incelemesi istenmelidir.

Hastalardaki karmaşık sorunların çözümü ve multipl organ yetmezliği

sendromunun izlemi açısından monitarizasyon sağlanmalıdır.

2.7.3. AKY Vakalarında Genel Tedavi Yaklaşımları

Mental durumu bozulan ve protrombin zamanı uzayan her hasta yoğun bakım

ünitesine alınmalı ve bilinç durumu (gerekirse serebral basınç takibi),

hemodinami (santral venöz katater), kan basıncı ve kan gazları, idrar miktarı

(sonda takılmalı), enfeksiyonlar (aralıklı kültürler alınmalı) ve komplikasyonlar

açısından izlenmelidir. Kafa içi basınç artışı izlemi evre 3-4 ensefalopati gelişen

ve transplantasyon planlanan hastalarda yapılmalıdır. Evre 3-4 komadaki

hastalarda nazogastrik sonda takılmalı, enteral beslenme ve oral ilaçların

verilmesi sağlanmalıdır. Özetle hemodinamik, respiratuar ve renal fonksiyonlar,

glikoz düzeyi, pıhtılaşma profili, asid-baz dengesi yakından takip edilmeli, uygun

önlemlerle düzeltilmeli ve karaciğer rejenerasyonu için yeterli zaman

sağlanmalıdır. Genel medikal tedavi yaklaşımları Tablo 2.5’de özetlenmiştir (64).



28

Tablo 2.5. AKY’de genel tedavi yaklaşımları

Sorun Tedavi

Portal sistemik

ensefalopati

Oral protein alımının engellenmesi

Sedasyonun engellenmesi

Laktuloz verilmesi

Serebral ödem IV mannitol

Hipoglisemi Kan glikoz düzeyi 60 mg/dl nin altında ise 100 ml % 50 glikoz

24 saatte 3 lt % 10 glikoz infüzyonu

Hipokaleminin düzeltilmesi

Saatlik kan glukoz düzeyi takibi yapılması

Hipokalsemi 10 ml. %10 kalsiyum glikonat IV günlük

Renal yetmezlik Hemofiltrasyon ve dializ

Solunum yetmezliği Pulse oksimetre ile takip edilmeli

Entübasyon, ventilator, oksijen

Hipotansiyon Dopamin

İnfeksiyon Sık kültür alınması ve antibiyotik proflaksisi

Kanama IV simetidin veya ranitidin

TDP ve trombosit infüzyonu

Ağızdan beslenebilen hastalara proteinsiz diyet verilir. Durumu iyiye giden

vakalarda 1 gr/kg’a kadar protein verilebilir.

Laktüloz veya laktilol: Günde 2-4 kez yumuşak dışkılama sağlayacak dozlarda,

ağızdan veya nazogastrik sonda ile verilir. Ağız yoluyla verilen laktüloz çekuma

ulaşarak burada bakteriler tarafından laktik aside yıkılır, böylece fekal pH düşer.

Laktozu fermante eden organizmaların büyüme hızları artar ve bakteroides gibi

amonyak oluşturan organizmalar baskılanır. Kan ve proteinlerin varlığında

oluşan kısa zincirli yağ asitlerini detoksifiye edebilir. Kolonik fermantatif

bakteriler her ikisinin de varlığında laktuloz’u kana tercih ederler. Kolonun

ozmotik volümü ve motilitesi artar. Asit pH’da amonyak bağırsak lümeninde

amonyum iyonuna dönüşür ve emilimi güçleşir. Bu olay kanamayla tetiklenen

hepatik ensefalopatide bilhassa değerli olabilir. Sonuçta kan amonyak düzeyi

azalır. Başlangıç etkisi yavaştır. 48-72 saatte ortaya çıkar. Hipernatremi oluşumu
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üzerinde dikkatle durulmalı ve tetikte olunmalıdır. Neomisin ve aminoglikozid

grubu diğer ilaçlar nefrotoksik etkileri nedeniyle kullanılmamalıdır.

Benzodiazepin reseptör antagonisti flumazenil 0.3-0.5mg dozlarda IV

kullanılarak hastaların uyanık kalmasına yardımcı olunabilir. Ancak etkisi kısa

süreli olup klinik pratikte sadece benzodiazepin kullanımı sonrası komaya giren

veya koması derinleşen karaciğer hastalarında yararlıdır (65). Septik

komplikasyonlara yönelik günlük kültürler alınmalı, damar yolları, katater giriş

yerleri sık takip edilmelidir. Çıkarılan kataterler kültüre gönderilmelidir.

Koagülopatiye yönelik öncelikle vit-K uygulanmalı, taze donmuş plazma ve

trombosit transfüzyonuna hazır olunmalıdır.

Anti Ödem Tedavi: Kataterle kafa içi basınç ölçümü ve izlemi yapılmalı, tedavi

basınca göre ayarlanmalıdır. Önce genel tedbirler alınmalı, sonra diüretikler ve

diğer ilaçlar kullanılmalıdır. Başlangıçta kafa içi basınç artışları paroksismaldir,

dış uyaranlarla oluşabilir. Hastalar sakin bir ortamda, baş kısmı 20 derece yüksek

olan bir yatağa alınmalıdırlar. Hemodinami, serum osmolalitesi ve kan gazları

dengede tutulmalıdır. Sıvı tedavisi, ventilasyon desteği ve diğer tedbirler

alınmalıdır. Hiponatremi beyin ödemini artırır. Dilüsyonel olup su kısıtlaması

yapılmalıdır. Eğer Na düzeyi <120 mEq/L ise hipertonik NaCl uygulaması

yapılır. EEG’de epileptiform dalgaların izlendiği durumlarda diazepam ve

fenitoin uygulanması artmış olan serebral oksijen tüketimini azaltır.

Diüretikler: Mannitol osmotik diüretik olup ilk kullanılacak ilaçtır. Mortaliteyi

azalttığı gösterilmiştir. % 20 mannitol 0.5-1g/kg IV bolus uygulanır ve 2-4 saatte

bir tekrarlanır. Hastanın böbrek fonksiyonları normal olduğu halde diürez yok

veya az ise veya plasma osmolalitesi <320 mOsm/ml ise mannitol

tekrarlanmalıdır. Yine diürez olmazsa böbrek yetmezliği gelişebileceği için

hemodiyafiltrasyon uygulanarak sıvı çekilebilir. Normalde mannitol verildikten

15-30 dakika sonra mannitol miktarının 3-4 katı kadar sıvı alınmalıdır. Aksi

takdirde intravasküler volümün ve/veya osmolalitenin artması kafa içi basıncını

daha da artırabilir. Nefrotoksisiteden kaçınmak için mannitol dozu düşük (0.5

ml/kg) tutulabilir.
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Nonosmotik diüretikler (furasemid) hem direkt olarak kafa içi basıncını

düşürmek (koroid pleksustan serebrospinal sıvı sekresyonunu azaltır) hem de

mannitolün etkinliğini artırmak için (serbest su klirensi sağlar, mannitolün

serbest su klirensine negatif etkisini dengeler, önler) kullanılabilir. Mannitolden

30 dakika sonra  furasemid IV yapılır. Bu tedavilerin yetersiz kaldığı hastalarda

mortalite yüksektir. Barbitüratlar, tiopental verilmesi veya hiperventilasyon gibi

yöntemlerin etkili olduğu gösterilememiştir.

Prostaglandinler (PG): Prostaglandinlerin karaciğere olan sitoprotektif etkileri ile

hepatosit hasarını azalttığı, ayrıca vazodilatasyon ile dokuların daha iyi

oksijenlenmesini sağlayarak AKY tedavisinde yararlı olduğu öne sürülmüştür.

Başlangıçta 10 µgr/saat infüzyona başlanır ve 40 µgr/saat’e kadar çıkılabilir. 7-

10 günlük IV tedaviden sonra oral tedavi ile devam edilebilir. Bu tedavi ile

özellikle evre 3-4 hepatik ensefalopatili hastalarda % 70 sağ kalım sağlandığı

belirtilmiştir.  Bu konuda kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır (66). Sterling ve

arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada AKY’nin  başlangıcından itibaren ilk 10

gün içerisinde IV prostaglandin E1 infüzyonu uygulanan vakada sağ kalım oranı

artmıştır. Başlangıçtan itibaren 10 günden sonra gelen vakalarda PG E1

tedavisinin yararı görülmemiştir (66). Bu vakalarda karaciğer transplantasyonu

tek tedavi seçeneği olarak görülmelidir.

Kortikosteroidler: AKY’de yüksek doz kortikosteroidlerin yararlı etkileri

gösterilememiştir. Hatta İnfeksiyon ve gastrik erezyonlara neden olan negatif

etkileri nedeniyle kullanımı önerilmemektedir.

N-Asetilsistein (NAS): Başlangıçta sadece parasetamol toksisitesine bağlı AKY

vakalarında bir antidot olarak tedavide kullanılan NAS’in aslında tüm AKY

vakalarında yararlı olabilecek etkileri olduğu gösterilmiştir. NAS vakalarda

oksijen kullanımını düzeltir ve organ yetersizliklerinin gelişmesini önleyici rol

oynar. NAS’in AKY olan vakalarda etyoloji ne olursa olsun kalp debisini,

dokulara oksijen sunumunu ve oksijen ekstraksiyon oranını olumlu yönde

etkilediği belirtilmiştir (67).
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2.7.4. Parasetamol  (asetaminofen)  Zehirlenmesi

Parasetamol, prostaglandin sentezini inhibe ederek etkisini göstermektedir.

Çoğunlukla sülfat ya da glukuronid’e konjugasyon yolu ile metabolize

edilmektedir. 12 yaşından küçük çocuklarda sülfat yolu daha aktiftir. Glutatyon

depoları yeterli olduğunda toksik metabolit  n-asetil-p-benzoquinonimin (NAPQI

ya da NABQI) hızla toksik olmayan metabolitlerine dönüştürülmektedir. Yüksek

doz parasetamol alındığında glutatyon depoları tükenmekte ve NAPQI hepatik

doku nekrozuna neden olmaktadır. Hastanın yaşı, metabolik durumu ve birlikte

alınan ilaçlar da patogenezde etkili olmaktadır. Metiyonin glutatyon sentezini

artırarak etki göstermektedir (68). NAS ise glutatyon prekürsörüdür, glutatyon

sentezini hızlandırır. Yüksek doz parasetamol, P450 enzim yolunu aktive eden

ilaçlarla  (barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin) birlikte alındığında

hepatotoksisite açısından daha büyük bir risk söz konusudur. Oniki yaşın

altındaki çocuklarda ilacın kan düzeyi toksik sınırlarda olsa bile hepatotoksisite

nadirdir. Daha büyük çocuklarda kan düzeyi toksik değerlere ulaştığında tedavi

edilmez ise karaciğer ve böbrekte dejeneratif değişiklikler gelişir.

Ellenhorn ve arkadaşları (69) asetaminofen zehirlenmesini 4 fazda

incelemişlerdir.

Faz 1 : İlacın alımından sonraki 24-36 saati içermektedir. İştahsızlik, bulantı ve

kusma ile karakterizedir.

Faz 2 : İlacın alımından sonraki 24-48 saatlik dönemi içermektedir. Akut tubuler

nekroz ve dehidratasyon sonucu gelişen oligoüri, sağ üst kadran ağrısı,

protrombin zamanında uzama, transaminaz ve bilirubin değerlerinde artış ile

karakterizedir.

Faz 3 : İlacın alımının  96. saatinden itibaren olan dönemi içermektedir. Bu fazda

karaciğer işlevleri en yüksek düzeyde etkilenmiştir. İştahsızlik, sarılık, santral

sinir sistemi belirtileri gelişmiştir.

Faz 4: İlacın alımının 7. günden sonraki dönemi içermektedir. Eğer iyileşme

olmamışsa karaciğer hasarı sonucu ölümle sonuçlanmaktadır.
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Kusma, bulantı, terleme, anoreksi, solukluk ilk 24 saatte çıkan belirtilerdir.

Hepatotoksisite belirtileri 24-36 saatten sonra gelişir. Karaciğerde büyüme ve

hassasiyet, hiperbilirubinemi,  hiperamonyemi, protrombin zamanında uzama,

karaciğer enzimlerinde yükselme saptanır. Karaciğer biyopsisi hepatositlerde

fokal sitoliz  ve nekroz gösterir. 3-4. günlerde AST ve  ALT düzeyleri doruğa

ulaşır, iyileşenlerde 1 hafta içerisinde yavaş yavaş normale döner. Ağır

parasetamol zehirlenmesinde 3-5. günlerde karın ağrısı, bitkinlik, sarılık,

ensefalopati gibi karaciğer yetersizliği belirtileri, böbrek yetersizliği, kardiyak

aritmiler ve hipotansiyon gelişir. Parasetamol karaciğerde metabolize olur.

Metabolitleri hepatotoksiktir. Yüksek dozda ilaç alınmışsa detoksifiye olmamış

ara metabolitlerin miktarı artar. Bu ara metabolitler hepatositlere bağlanarak

hücre nekrozuna neden olur. Çocuklarda 150 mg/kg , büyüklerde 10-15 gramdan

daha yüksek dozlar hepatik hasara yol açabilir. Alınan miktar ve ilk belirtilerin

ağırlık derecesi hepatotoksisiteyi değerlendirmede önemli ise de en güvenilir

gösterge ilaç içilmesinden 4 saat sonra alınan örnekte kan parasetamol düzeyidir.

Plazma konsantrasyonu 4. saatte 200 µg/ml veya 12.saatte 50 µg/ml’den yüksek

ise karaciğer hasarı olasılığı vardır. Malnütrisyonu olan ve P450 enzim yolunu

aktive eden ilaç kullanan hastalarda tedavi çizgisi yarı yarıya alt sınırda

tutulmalıdır (70).

Gasrointestinal kanaldan henüz emilmemiş parasetamolü uzaklaştırmak için

ilacın alımından 2 saat sonraya kadar gastrik lavaj yapılır. Aktif kömür ilacın

içilmesinden sonraki 6 saate kadar uygulanabilir. Alınan ilaç miktarı 150

mg/kg’dan daha az ise mide ve barsak boşaltılmasından 4 saat sonra plazma

parasetamol düzeyi ölçülmelidir. Düzey yüksek ise 12 saat içinde NAS ile oral

veya parenteral yolla özgül tedaviye başlanır. İlacın içilmesinden sonra tedaviye

36 saat içinde başlanması da yarar sağlayabilir. Alınan ilaç miktarı 150

mg/kg’dan fazla ise 4. saati beklemeden NAS yükleme dozunda verilir. 4 saat

sonra plazma parasetamol düzeyi toksik sınırlar içinde ise tedaviye devam edilir.

NAS içimini kolaylaştırmak ve kusmayı önlemek amacıyla %5’lik solüsyon

şeklinde verilir. Kan düzeyini ölçme olanağı yoksa hepatotoksisite riski
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durumunda NAS tedavisi tam olarak (oral: yükleme 140 mg/kg, idame

70mg/kg/doz  toplam 17 doza kadar veya intravenöz: 150 mg/kg 15 dakikada

yavaş İ.V, sonrasında 50 mg/kg 4 saatte ve daha sonrada 100 mg/kg 16 saatte İ.V

infüzyonla verilmelidir. Toplam doz 20-25 saatte 300 mg/kg olup, 50 mg/ml

konsantrasyonda olacak şekilde dekstroz ya da serum fizyolojik içerisinde)

uygulanmalıdır. NAS serebral kan akımını ve serebral oksijen kullanımını

arttırmaktadır.

Oral metiyonin ancak ilaç alımını takiben 8 saat içerisinde kullanıldığında

etkilidir. Ayrıca aşırı kusması olan hastalarda kullanılmaz.  Metiyonin’in oldukça

büyük bir kısma aktif kömür tarafından absorbe edildiğinden, aktif kömür

verilmiş olan hastalarda da metiyonin kullanılmamalıdır. Metiyonin <6 yaş 1

g/saat, toplam 4 gram, 6 yaş ve üzerinde 2.5 g/saat, toplam 10 gram

uygulanmalıdır.

Eritrosit ve trombosit sayımı yapılmalı, üre, kreatinin, glikoz ve elektrolit

düzeyleri saptanmalıdır. Ayrıca karaciğer enzimleri, bilirubin düzeyi, protrombin

zamanı ölçülmeli ve ölçümler 24 saat aralarla tekrarlanmalıdır. Parasetamol

zehirlenmesinde faz 4 olarak ele alınan vakalarda karaciğer transplantasyonu

sonrasındaki sağ kalım tüm vakalarda  %60 olarak belirlenmiştir. Evre 1 ve 2

ensefalopati vakalarında transplantasyon yapıldığında 1 yıllık sağ kalım %80’dir.

Evre 3 ve 4 ensefalopati vakalarında karaciğer transplantasyonu sonrası sağ

kalım oranı %56 olarak belirlenmiştir. Karaciğer transplantasyonu

yapılmadığında evre 4 vakalarda sağ kalım oranı sadece %10 -20‘dir (69).

2.7.5. Mantar Zehirlenmesi

Mantar zehirlenmsi, ABD’de nadiren görülürken Avrupa ülkelerinde daha sık

olarak görülmektedir. Amanita phalloides mantarının iki toksini tanımlanmıştır;

amanitin ve falloidin. Falloidin aktinin polimerizasyonu ve depolimerizasyonu

döngüsünü bozarak membran fonksiyonlarını etkilemektedir. Hastalarda

gastrointestinal belirtilerin gelişmesine neden olmaktadır. Amanitin toksinleri

(Amatoksin) ısıya dayanıklı, diyaliz edilebilen oktapeptidlerdir.  Bu toksin RNA
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polimeraz 2’nin alt ünitelerine bağlanıp, m-RNA sentezini engelleyerek etki

gösterir. Amanitin (özellikle alfa-amanitin) karaciğer, böbrek, beyin ve pankreas

üzerine toksik etki göstermektedir. Amanitin toksininin %60’ı safra içinde atılıp,

enterohepatik dolaşımla karaciğere geri döner (71).

Amatoksine bağlı zehirlenmelerde 4 dönem görülür.

Latent asemptomatik dönem: Mantarın alımından sonraki  6-48 saate kadar

uzayabilir.

Gastrointestinal dönem: Ciddi karın ağrısı, bulantı, kusma ve  ishal ile kendini

gösterip 12-24 saat devam eder. Bu dönemde dehidratasyon ve elektrolit

bozuklukları görülebilir. Gastrointestinal semptomlar 1-6 gün içerisinde

kendiliğinden düzelmektedir.

İkinci latent dönem: 12-24 saat süreyle hastanın gastrointestinal semptomları

düzelir. Transaminaz ve bilirubin düzeylerinde yükselme, protrombin zamanında

uzama yanında böbrek fonksiyon testlerinde de bozulma görülebilir.

Hepatik dönem: Mantar alımını izleyen 48-96 saatler arasında başlar.

Karaciğerde ciddi sentrilobuler nekroz görülür. Transaminazlar yükselmeye

devam ederken, sarılık ve kuagülopati gelişir (72).

 Amanita düzeyi alımdan sonra 48 saat içinde kanda, 66 saat içinde idrarda

ölçülebilmektedir. Amatoksin düzeyi ile karaciğer hasarı arasında ilişki

saptanmamaktadır. Amanitin enterohepatik sirkülasyona girdiğinden

enterohepatik sirkülasyonu engellemek amacıyla tedavide gastrik lavaj, aktif

kömür ve devamlı duodenal aspirasyona (Amatoksin duedonumda 36. saate

kadar saptanabilir)  hemen başlanmalıdır. Yüksek doz penisilin G (1 g/kg/doz  ya

da 1,8 milyon ünite/kg/gün) kullanılmaktadır. Penilin G’nin etki mekanizması

plazma proteinlerine bağlanmak için amatoksinler ile yarışmaya girmesidir.

Silimarin Penisilin G ile birlikte 20-50 mg/kg/gün ve 4 dozda  İ.V infüzyonla

uygulanır. Silimarin’in amanitin ve falloidin toksinlerinin karaciğerde

reseptörlerine bağlanmasını engellediği düşünülmektedir. Tedavide etki

mekanizması bilinmeyen, ancak hepatotoksisiteyi azalttığı düşünülen tioktik asit,
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sitokrom c, vitamin C, yüksek doz steroid, NAS ve simetidin gibi ilaçların

kullanımı tartışmalıdır (73). Tioktik asit 300 mg/kg/gün dört doz olarak

önerilmektedir. Amatoksin’in böbrek yetmezliği durumunda plazmadan

temizlenmesi için hemoperfüzyon, hemodiyaliz, kan ve plazma değişimi

uygulanabilir. Ekstrakorporial diyaliz tekniklerinin (aktif kömür hemoperfüzyon

ve plazmaferez) ilk 24 saat içinde daha etkili olduğu bilinmesine rağmen geç

dönemde karaciğer yetmezliğine yönelik destek amaçlı plazmaferez yapılması

tercih edilir. AKY vakalarında ortotopik karaciğer transplantasyonu tek tedavi

seçeneğidir (72,73).

2.7.6. Suni Karaciğer Desteği

Suni karaciğer desteğinde amaç, hastayı karaciğerin spontan rejenerasyonunun

sağlanmasına veya donör karaciğerinin naklinin yapılmasına kadar geçen süre

içinde desteklemektir. Farklı metodlar denenmektedir. Exchange kan

transfüzyonları, plasmaferez, başka bir insan ile “cross-circulation” diyaliz ve

hemoperfüzyon, “extracorporeal liver assist device (ELAD)” ve “bioartificial

liver (BAL)”. Bu tekniklerin hiçbirisinin tam anlamıyla yararlı olduğu

gösterilememiştir. Erken dönemde kullanılan “charcoal hemoperfüzyonun”

prostasiklin infüzyonuyla birlikte trombosit agregasyonunu inhibe ettiği ve

yararlı etki gösterdiği birkaç hasta üzerinde gösterilmiştir.

Membranlar kullanarak uygulanan diyaliz veya hemoperfüzyon yöntemleri ile

düşük moleküllü toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması sağlanır. Ancak AKY

vakalarında toksinlerin uzaklaştırılması kadar karaciğerin sentez fonksiyonlarının

idamesi de gerekmektedir. Bu nedenle hepatositlerin sentez fonksiyonlarından

yararlanmayı da hedefleyerek ELAD ya da BAL olarak adlandırılan cihazlardan

yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu sistemlerde kullanılacak hepatositlerin en

ideali insan hepatositleridir. Ayrıca bu amaca yönelik olarak sürekli laboratuar

ortamlarında hepatosit bulundurulmalıdır. Bu konudaki en büyük sorun hem

sentez görevini yerine getirecek hem de detoksifikasyon yapabilecek

hepatositlerin sağlanamamış olmasıdır. Şu andaki olanaklarla hücre kültürlerinde
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hepatosit büyümesi yavaştır, hepatositlerin yaşam süreleri kısadır ve diferansiye

durumlarını çabuk kaybetmektedirler. Daha yakın zamanda insan hepatoblastoma

hücre kültürlerinden elde edilen hücrelerle oluşturulan ELAD sistemlerinden

daha olumlu sonuçlar alınmaktadır (74, 75).

2.7.7. Hepatosit Transplantasyonu

Albumin içermeyen sıçanlara intraportal olarak verilen hepatosit infüzyonundan

sonra albumin düzeyinin arttığı, serum bilirubin düzeyinin azaldığı gösterilmiştir.

Hepatosit infüzyonu intraperitoneal, intrasplenik veya intraportal yapılabilir.

İnsanlarda yapılan uygulamalar umut vericidir ve uygun donör bulununcaya

kadar karaciğer transplantasyonu için bir köprü olarak kullanılabilir.

2.7.8. Vücut Dışı Karaciğer Desteği

“Molecular adsorbent recirculating system (MARS)” olarak tanımlanan sistem

albumine bağlı maddelerin selektif olarak uzaklaştırılmasını sağlayan, hücre

içermeyen, vücut dışı bir karaciğer destek yöntemidir (76). Ayrıca fazla su ve

suda eriyen maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan bir diyaliz sistemini de içerir.

Akut karaciğer yetmezliği dışında kronik karaciğer yetmezliğindeki akut

alevlenmeler, hepatorenal sendrom ve karaciğer transplantasyonundan sonra

primer işlev görmeme ve yetersiz karaciğer işlevleri durumunda da kullanılan bir

sistemdir (77). İyi tolere edilebilen ve ciddi yan etkinin görülmediği bir tedavi

yöntemidir. Albumine bağlı toksinlerin uzaklaştırılması hepatik ensefalopati

tablosunun gerilemesine, ortalama kan basıncının artmasına, karaciğer ve böbrek

fonksiyonlarında iyileşmeye yol açmıştır (78).

2.7.9. Karaciğer Transplantasyonu

Karaciğer transplantasyonu en sık ekstrahepatik biliyer atresi nedeniyle

uygulanır. İkinci sıklıkta metabolik hastalıklar ve AKY vakalarında uygulanır.

AKY’de, destekleyici tedavilerde ilerlemeye karşın prognozu hala kötü olan

olgularda ortotopik karaciğer transplantasyonu ile yaşam şansı artmaktadır.

Karaciğer transplantasyonu artık günümüzde AKY’de standart bir tedavi yöntemi
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olarak kabul edilmektedir. Postoperatif yaşam şansı 1987-1993 yıllarındaki

çalışmalarda % 65 olarak bildirilirken, daha sonra transplantasyon kriterlerinin

belirlenmesi ve daha seçici davranılması ile post-operatif yaşam şansı % 90’a

ulaşmıştır. Ölümlerin çoğu transplantasyondan sonraki ilk aylarda görülmektedir.

Hasta seçiminde en sık kullanılan kriterler ilerleyen koagülopatiyle birlikte

ensefalopatinin gelişmesidir. Acil karaciğer transplantasyonu için hasta

seçiminde dikkate alınan  King’s College Hospital kriterlerinde,  prognozu

belirleyen kriterler esas alınarak tranplantasyon adayları belirlenmektedir. Acil

transplantasyon gereken adayın belirlenmesinde King’s College kriterleri

sensitiviteleri, kullanım ve uygulama kolaylığının bulunması, ilerlemiş hastalık

tablosu ortaya çıkmadan transplantasyon indikasyonunun sağlanabilmesi ve bu

şekilde donör organının bulunması için yeteri kadar süreye olanak tanıması gibi

önemli avantajlar içermektedir. Bu prognostik değerler transplantasyon

yapılmadan da yaşama şansı yüksek olan hiperakut karaciğer yetmezliğindeki

genç hasta grubunun belirlenmesi için de yararlı olmaktadır.

Ortotopik karaciğer transplantasyonu: AKY vakalarının tümü karaciğer

transplantasyonu adayı olarak düşünülmelidir. Klinik tabloda kötüleşme,

ensefalopati evresinde artış ve etyoloji göz önüne alınarak transplantasyon

ünitesinden erken olarak konsültasyon istenmelidir.

2.7.9.1. Transplantasyon İçin Kontredikasyon Oluşturan Faktörler

Karaciğer dışı organlarda malignite olması

Kontrol edilemeyen karaciğer dışı etkenlerle oluşan  sepsis

İntrakraniyal kanama sonucu gelişen geri dönüşümsüz beyin hasarı olması

Tedaviye yanıtsız beyin ödemi olması.

Karaciğer transplantasyonu sonrasında 1 yıllık yaşam oranı %40-50’lerden

%80’e yükselmiştir. Karaciğer transplantasyonu sonrasında sağ kalımı belirleyen

etkenler transplantasyon yapıldığı sıradaki ensefalopatinin evresi ve karaciğer

yetersizliğine neden olan etkendir. Evre 3 ensefalopati kliniği olan hastada
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transplantasyonun  prognozu iyi değildir. Transplantasyon sonrası sağkalım

parasetamol intoksikasyonunda, viral hepatit ve ilaç reaksiyonu vakalarından

daha yüksektir.

2.7.9.2. AKY’de Karaciğer Transplantasyonu Endikasyonları

1. Fulminan Wilson hastalığı vakalarında erken dönemde

2. Viruslara, ilaçlara, toksinlere bağlı fulminan yetersizlik durumlarında;

Genel durumun bozulması, koma (evre 4’e gidiş)

Karaciğerin hızla küçülmesi

Kuagülopati ve renal yetersizlik gelişmesi

Faktör V’in%20’nin altında oluşu

Ensefalopati başlamadan önce; Sarılık süresi >7gün, PT > 50 sn, serum bilirubin

>300 µmol/L ve hastanın yaşı < 10 ya da >40 ise

3. Parasetamol zehirlenmesinde;

Kan ph’sı <7.3

Evre 4 ensefalopati, PT > 100 sn

Serum kreatinin düzeyi > 300 µmol/L ise (1).

Cerrahi girişimden önce koagülasyon faktörlerinin ve gerekiyorsa trombositlerin

replase edilmesiyle olguların çoğunda klinik koagülopati geri döndürülebilmekte

ve intraoperatif kan kayıpları belirgin ölçüde düşük olmaktadır. Karaciğer

transplantasyonu sırasında ve cerrahiden sonraki 12 saat içinde serebral ödem

devam eder. Operasyon sırasındaki disseksiyon fazı ve reperfüzyondan hemen

sonraki dönem intrakranial basınç artışı riskinin ve serebral perfüzyon basıncının

azalma riskinin en yüksek olduğu dönemdir. Bunun tam tersine operasyonun

anhepatik fazında bu parametrelerde dramatik iyileşme görülür. Başarılı bir

transplantasyondan sonraki 48 saat içinde serebral otoregülasyon mekanizmaları

normale döner. Ancak bu dönemde de serebral ödeme yatkın olan hastalarda

intraserebral basınç ve serebral perfüzyon basıncı monitörizasyonuna devam
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edilmelidir. İyileşerek kendi karaciğerinin normal fonksiyon ve morfolojisine

kavuşma potansiyeli olan hastalarda “auxiliary” karaciğer transplantasyonu

uygulaması da yapılabilmektedir. Bu karaciğer transplantasyonunun değişik bir

uygulama şeklidir. Amaç kişinin kendi karaciğeri yeniden fonksiyon

kazandığında kişiyi, gereksiz ömür boyu immun supresyon gereksiniminden

kurtarmaktır. Karaciğerin normal fonksiyonunu kazanıp kazanamayacağının

önceden belirlenmesi zordur ve bu konuda perioperatif biyopsinin fazla prediktif

değeride bulunmamaktadır.

Auxiliary karaciğer transplantasyonu; heterotopik ve ortotopik olmak üzere 2

şekilde yapılmaktadır. Heterotopik uygulamada yeni karaciğer kişinin kendi

karaciğeri çıkarılmadan sağ üst kadrana yerleştirilir. Ortotopik uygulamada ise

kendi karaciğerinin bir kısmı çıkartılır, yerine hacmi küçültülmüş yeni karaciğer

takılır. Ortotopik yaklaşım, normal anatomik ilişkilerin korunması ve portal

venöz kan akımının otoregülasyonunun devam etmesi ve graftın (transplante

karaciğerin) venöz akımının daha iyi sağlanması nedeniyle tercih edilmektedir.

Hastanın kendi karaciğerinde rejenerasyon düzeyinin belirlenebilmesi için

radyonüklid incelemelerden ve karaciğerin histopatolojik incelemelerinden

yararlanılmaktadır. Karaciğer normal fonksiyon ve histolojiye kavuştuğunda

auxiliary transplant cerrahi olarak uzaklaştırılır ya da immunsupresyonun

kesilmesiyle fonksiyon dışı bırakılır (79, 80).

AKY’de auxiliary transplantasyon sonuçları, standart transplantasyonda total

hepatektomi uygulanarak yapılan transplantasyonlardan farklı değildir.  Bu

yöntemle hasta karaciğerinin tamamen çıkarılması ile elde edilen hemodinamik

ve nörolojik yararlar elde edilemeyebilmektedir. Bu nedenle özellikle stabil

olmayan hastalarda standart ortotopik transplantasyonla daha yüksek sağ kalım

oranları elde edilmektedir.

2.7.9.3. Karaciğer Transplantasyonunda Yoğun Bakım

Bu dönemde hastanın yoğun bakımında invazif hemodinamik monitorizasyon,

mekanik ventilasyon ve sıvı replasmanı uygulanır; elektrolit bozuklukları,
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transfüzyon gereksinimi, koagülasyon faktör desteği, böbrek işlevleri, kan glikoz

düzeyi ve asit baz dengesi izlenir ve gerekirse düzeltilir. Bu multidisipliner

yaklaşımı gerçekleştirmek için  yoğun bakım uzmanı, cerrah ve hepatolog ve tam

donanımlı yoğun bakım servisi hazır bulundurulmalıdır. Ortotopik karaciğer

nakli insanda ilk defa uygulandığı 1963 yılından beri terminal karaciğer

yetmezliğinde ilk seçilen tedavi yöntemi olmuştur. Ortotopik karaciğer naklinde

ilk 24-72 saatlerde klinik durum oldukça dengesizdir. Solid organ

transplantasyonunda operasyon öncesinde ve sonrasında görüntüleme

tekniklerini kullanmak gerekir. Alışılagelmiş  radyolojik girişimlere ilave olarak

ultrasonografi, doppler, bilgisayarlı tomografi, arteriografi ve sintigrafi,

karaciğerin hacmini ve yapısını, tümör varlığını, arter yapısını,  portal ven

trombozunu ve karaciğer hastalığına iştirak eden duedonal ülser gibi  patolojileri

araştırılır. Operasyondan sonra ise, hepatik arter veya renal arter kan akımı,

portal ven ve renal ven kan akımı araştırılır. Transplante edilmiş solid organların

parenkimal yapıları, karın içi kolleksiyonlar ve safra yolları anastomozu, safra

akımı  T tüp kolanjiografi ve  sintigrafi ile kontrol edilir. Erken postoperatif

dönemde ultrasonografi rehberliğinde yapılan karaciğer ve böbrek iğne

biyopsileri, perkütan kolanjiografi ve ERCP sıkça kullanılan görüntüleme

yöntemlerindendir.

Organ transplantasyonlarının başarısı, büyük ölçüde immünosupressif tedavi

alanında sağlanan gelişmelerin sonucudur. Günümüzde karaciğer

transplantasyonu için temelde siklosporin veya FK-506’ya dayanan iki

immünosupressif tedavi seçeneği mevcuttur ve bu tedavi protokollerinde

siklosporin/FK-506, azatiopürin+steroid kombinasyonu ile kullanılmaktadır. FK

506’nın etkisi siklosporin’e benzer olup ancak daha az yan etkiye sahiptir ve

daha güçlü bir immunosupressiftir. Yakın zamana kadar daha çok siklosporin’e

yanıtsız hastalarda kullanılmaktayken primer immunosupresif olarak kullanımı

giderek yaygınlık kazanmaktadır. Organ alıcısının immün sisteminin transplante

edilen “allogrefte (donör organına)”  yönelik ve greftin hasarına yol açan

reaksiyonu olan red olayı, karaciğer transplantasyonunu izleyen dönemde ,
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önemli bir morbidite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Red, organ kaybının

da önemli bir nedenidir. Red fenomeni: hiperakut, hücresel ve duktopenik olmak

üzere üçe ayrılmaktadır. En sık rastlananı (% 100’e varan oranda) ikincisidir.

Başarılı bir tedavi ile olguların % 90’ında red kontrol altına alınabilmektedir.

Başarılı bir tedavinin en önemli şartı, zamanında yapılan biyopsilerdir. Çünkü

red histolojik bir tanımlamadır. Klinik bulgular ve laboratuvar bulguları red tanısı

açısından yanıltıcı olabilmektedir. Karaciğer transplantasyonu sonrasında gelişen

enfeksiyonlar da, bu hastalarda cerrahi komplikasyonlar ve rejeksiyona bağlı

organ kayıpları dışında önemli mortalite nedenidir.

Transplantasyon sonrasında gelişen enfeksiyonlarda, transplantasyon öncesi,

transplantasyon işlevi ve transplantasyon sonrası döneme ait  faktörlerin önemi

bulunmaktadır. Karaciğer transplantasyonundan sonraki ağır enfeksiyonlar

genellikle ilk 4 ay içerisinde ortaya çıkmaktadır. Birinci haftada bakteriyel ve

fungal enfeksiyonlar 3. haftadan itibaren ise CMV ve diğer viral enfeksiyonlar

daha ön plandadır. Karaciğer transplantasyonu sonrasında en sık ölüm ilk 3 ayda

gelişir ve beyin ölümü, sepsis nedeniyle olmaktadır. Karaciğer transplantasyonu

esnasında, iki tür anastomoz uygulanmaktadır: 1.Koledoko-koledokostomi,

2.Koledoko-jejunostomi. Tercih edilen biliyer anastomoz türü koledoko-

koledokostomi ve T-tüp yerleştirilmesidir. Birkaç ay sonra T-tüpü çıkarılır. En

sık rastlanan biliyer komplikasyonlar safra sızıntısı ve striktürlerdir. Yine

karaciğer transplantasyonu sonrasında safra yollarında kalkül oluşma ihtimali de

artmaktadır. Bunlar ve benzeri komplikasyonların tanımlanmalarında ve bazen de

tedavilerinde, koledoko-koledokostomi uygulananlarda ERCP, koledoko-

jejunostomi uygulananlarda ise PTK son derece yararlı işlemlerdir (79).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Gereç

Bu çalışmada 1990-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AB, Gastroenterohepatoloji ve Beslenme

Bilim Dalı  ve Acil Yoğun Bakım Bilim Dalı’na yatırılarak AKY tanısı alan 36

vaka retrospektif olarak değerlendirildi. Vakalardan 5 ‘ine tedavi yöntemi olarak

karaciğer transplantasyonu uygulandığından bu vakalar çalışma dışı bırakıldı.

Ensefalopati bulguları olan veya ensefalopatisi bulunmayan AKY vakaları klinik

ve laboratuar parametreler açısından gözden geçirildi.

3.2. Yöntem

AKY vakaları akraba evliliği, ailede benzer hastalıklar ve ilaç kullanımı

anamnezi açısından sorgulandı.

Tablo 3.1. AKY öncesinde ilaç kullanımı öyküsü

 İlaç anamnezi n=17 %

Aspirin 3 17,6

Ampisilin 2 11,8

Karbamazepin 2 11,8

Akineton 1 5,9

Valfroat 1 5,9

İbufen 1 5,9

Klaritromisin 1 5,9

Penisilin 1 5,9

Sefazolin 1 5,9

Seftriakson 1 5,9

Nafsilin 1 5,9

Asiklovir 1 5,9

Anti-tbc 1 5,9
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Çalışmamızda vakalar yaşlarına göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1 vakalar ≤2 yaş, grup

2 vakalar 2<yaş≤10 yaş ve grup 3 vakalar >10 yaş olarak tanımlandı (Tablo 4.1).

Hastaların gelişteki semptomları ( dalgınlık, kusma, halsizlik, iştahsizlik, karın

ağrısı) (Tablo 4.2) ve klinik bulguları (Tablo 4.3) değerlendirildi. Hastalar ayrıca

hiperakut, akut ve subakut  karaciğer yetersizliği olarak ayrıldı. Sarılığın

başlangıcından itibaren ilk 1 haftada akut yetmezlik tanısı alanlar hiperakut, 1-4

haftada akut yetmezlik tanısı alanlar akut ve 4 haftadan uzun zamanda akut

yetmezlik tanısı alan vakalar subakut AKY olarak tanımlandı. Vakaların

etyolojik dağılımları, yaş ile neden ilişkisi ve yaş ölüm oranı dağılımı, geliş

klinik bulguları ve ölüm oranı, AKY nedenleri ve ölüm oranı, ensefalopati

evreleri ile ölüm oranı arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca  AKY

komplikasyonları, komplikasyonlar ile ölüm oranı arasında ilişki, ensefalopati

evreleri ve beyin ödemi arasındaki ilişki, laboratuar değerleri, tedavi yötemleri ve

ölüm oranları arasındaki ilişki değerlendirildi.

Geliş laboratuvar tetkikleri olarak hemoglobin, lökosit, trombosit, PT, aPTT,

INR, ALT, total bilirubin, direkt bilirubin, albumin , glikoz, sodyum, kreatinin,

amonyak, faktör V  düzeyleri incelendi ve prognoz üzerine etkileri

değerlendirildi (Tablo 3.2).
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Tablo 3.2. Akut karaciğer yetersizliği olan hastaların geliş laboratuvar değerleri

Ortalama±SD Alt ve Üst Sınır

Hg(g/dl) 10,8±1,9 7,3 - 14,8

Lökosit(/mm3) 13378,5±6622,5 3800-29000

PLT(/mm3) 332115,1±216433,7 34000-895000

PT(sn) 47,1±17,3 19-90

aPTT(sn) 73,2±27,4 34-130

INR 3,7±0,8 2,7-4,7

Fibrinojen (mg/dl) 151,6±69,5 54,8-310

Faktör V 25,2±6,2 18-50

ALT (U/L) 1699,5±1903,4 30-9350

T,BIL(mg/dl) 20,2±15,3 2-70

D,BIL(mg/dl) 12,9±11 0,37-50

ALB (g/L) 3,6±0,6 2,3-4,6

Glukoz(mg/dl) 87,1±40,2 20-214

Sodyum (mEq/L) 136,1±6,5 124-155

Kreatinin(mg/dl) 1,1±1,4 0,2-4,6

Amonyak(µg/L) 185,6±131,3 24-491

AKY etiyolojisine yönelik viral göstergeler olarak (Anti-HAV-IgM, Anti-HEV-

IgM anti-HBc-IgM, HbsAg, anti-HCV, anti-EBV-IgM, anti-CMV-IgM, anti-

Parvovirus IgM ve anti-HIV), serum seruloplazmin, serum ve idrar bakır düzeyi,

LKM, ANA, SMA otoantikorları ve alfa-1-antitripsin tetkikleri değerlendirildi.

Vakaların idrar kültürü, hemokültür ve kateter kültürleri araştırıldı. Radyolojik

tetkik olarak akciğer grafisi, batın ultrasonografisi ve kraniyal BT tetkikleri  ve

ayrıca hepatik ensefalopati evrelerinin belirlenmesine yönelik EEG’leri

değerlendirildi.

İstatistiksel yöntem: Bu çalışmada istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3

paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı

istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra ikili grupların

karşılaştırılmasında bağımsız t testi, nitel verilerin karşılaştırmalarında  ki-kare

testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p <0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

Çalışma İstanbul Üniversitesi Lokal Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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4. BULGULAR

Bu çalışmadaki 31 AKY vakasından % 51,6’sı kız, % 48,4’ü erkek idi.

Vakaların yaş dağılımı: grup 1’ de( ≤2 yaş) 9 hasta (%29), grup2’ de (2-10 yaş

arası) 16 hasta (%51.6) ve grup3 ’de (10 yaşından büyük) 6 hasta (%19.4) olarak

saptandı (Tablo 4.1).

Tablo 4.1. AKY vakalarında yaş dağılımı

Yaş n=31 %

 Grup 1 (≤2) 9 29,0

 Grup 2 (2<yaş≤10) 16 51,6

 Grup 3 (>10) 6 19,4

AKY kliniğiyle ABD’ mıza başvuruda bulunan hastalarda en sık semptomlar

dalgınlık ve kusma olarak belirlendi (Tablo 4.2).

Tablo 4.2 AKY vakalarında geliş semptomlarının  dağılımı

Semptomlar n=31 %

Dalgınlık 29 93,5

Kusma 16 51,6

Halsizlik 5 16,1

İştahsızlık 5 16,1

Karın ağrısı 5 16,1

Hastalarda en sık görülen klinik bulgular sırasıyla, ensefalopati (%93,5), sarılık

(%74,1), hepatomegali (%48,3) ve splenomegali (%32,2) idi (Tablo 4.3).
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Tablo 4.3. Geliş klinik bulguları

Bulgular n=31 %

Ensefalopati 29 93,5

Sarılık 23 74,1

Hepatomegali 15 48,3

Splenomegali 10 32,2

Ateş 8 25,8

Asit 3 9,6

Kayser-fleischer halkası 1 3,2

Sarılık ile ensefalopati arasındaki süre ele alındığında;  Bu çalışmadaki

vakalardan subakut karaciğer yetersizliği 1 vakada saptandı ve bu vaka

kaybedildi. Akut karaciğer yetersizliği vakaların %51,6’sında  tanımlanmış olup

ölüm oranı %58,8 ve Hiperakut karaciğer yetersizliği tüm vakaların %45,2’si

olup bu vakalarda  ölüm oranı %35,3 olarak saptanmıştır. AKY tipleri ile ölüm

oranı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (Tablo 4.4).

Tablo 4.4: AKY tipleri

n Yaşayan % Ölen %

Hiperakut FKY 14 8 57,1 6 42,9

Akut FKY 16 6 37,5 10 62,5

Subakut FKY 1 0 0 1 100
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Şekil.4.1: AKY vakalarının etyolojik dağılımı

            AKY’liği gösteren hastaların etyolojik dağılımı şekil 4.1’de

gösterilmekte. En sık karşılaşılan neden hepatit A (%29) olup, bunu hiçbir neden

saptanamayan hasta grubu izledi.
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 Belli değil

Toksik hepatit

Hepatit A

Hepatit B

Sepsis

Mantar zehirlenmesi

Reye sendromu

Wilson hastalığı

DMH

Şekil 4.2: AKY vakalarında yaş neden ilişkisi
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Vakalarımızda yaş grupları ile neden ilişkisi incelendi. Grup 1’de nedeni belli

olmayan AKY vakaları, Reye sendromu ve hepatit B, grup 2’de hepatit A ve

nedeni belli olmayan AKY vakaları ve grup 3’de mantar zehirlenmesi en sık

nedenler olarak belirlendi (Şekil 4.2).

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Grup 1 Grup2 Grup3

% Yaşayan
% Ölen

Şekil 4.3:AKY vakalarında yaş ile ölüm oranı arasındaki ilişki

Yaş gruplarına göre ölüm oranları değerlendirildiğinde 10 yaş üzerinde olan

vakalarda  ölüm oranı %66,7 ve 2 yaş altında  ölüm oranı %55,6’idi (Şekil 4.3).

Tüm yaş grupları ele alındığında  genel ölüm oranı %54,8  olarak bulundu.

Hastaların geliş klinik bulguları ile ölüm oranı arasındaki ilişki incelendiğinde

hepatomegali olan vakalarda ölüm oranı belirgin olarak yüksek saptandı

(p=0,045). Ateş, splenomegali, asit, kayser-fleischer ve ensefalopati ile ölüm

oranı arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı (Tablo 4.5).
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Tablo 4.5.Geliş klinik bulguları ve ölüm oranı arasındaki bağıntı

Vaka Yaşayan % Ölen %

Yok=23 10 43,5 13 56,5

ATES Var=8 4 50,0 4 50,0

Yok=16 10 62,5 6 37,5

HEPATOMEGALI Var=15 4 26,7 11 73,3 p=0,045

Yok=21 11 52,4 10 47,6

SPLENOMEGALI Var=10 3 30,0 7 70,0

Yok=28 13 46,4 15 53,6

ASIT Var=3 1 33,3 2 66,7

Yok=30 14 46,7 16 53,3KAYSER-

FLEİSCHER Var=1 0 0,0 1 100,0

Yok=2 1 50,0 1 50,0

ENSEFALOPATI Var=29 13 44,8 16 55,2

AKY gösteren hastalar arasında ölüm oranları; hepatit B vakalarında %25,

hepatit A vakalarında %33.3 ve  nedeni belli olmayan grupta %85.7 olarak

belirlenmiştir. Reye sendromu saptanan 3 vakanın 3’ü, toksik hepatit saptanan 2

vakanın 1’i düzeldi. Mantar zehirlenmesi olan 3 vaka ve fulminan Wilson

hastalığına  bağlı AKY gelişen 1 vaka ise kaybedildi. Sepsis’e bağlı ve

früktozemi’ye sekonder AKY gelişen 1’er vaka da yine  kaybedildi ( Tablo 4.6).

Tablo 4.6.AKY nedenleri düzelme ve ölüm oranları arasındaki ilişki

Etyoloji n=31 Yaşayan % Ölen %

Hepatit A 9 6 66,7 3 33,3

Belli değil 7 1 14,3 6 85,7

Hepatit B 4 3 75 1 25

Mantar Zehirlenmesi 3 0 0 3 100

Reye 3 3 100 0 0

Toksik Hepatit 2 1 50 1 50

Sepsis 1 0 0 1 100

Wilson 1 0 0 1 100

DMH 1 0 0 1 100
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Çalışmamızdaki 31 vakanın 29’unda ensefalopati saptandı. Vakaların

ensefalopati evrelerine göre dağılımları; %6,5 ensefalopati yok, %25,8’i evre 1,

%16,1’i evre 2, %51,6’sı evre 3 ve 4 olarak değerlendirildi. Evre 3 ve 4

ensefalopati  vakaları en fazla idi. Ensefalopati  göstermeyen 2 vakanın 1’i

kaybedildi ve mortalite oranı %50’idi. Ölüm oranları Evre 1 ensefalopati

vakalarında %12,5, Evre 2 ensefalopati vakalarında %40, Evre 3 ve 4

ensefalopati vakalarında %81,25 bulundu. Hepatik ensefalopati evresi 3 ve 4 olan

vakalarda ölüm oranı istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek saptandı (p=

0,017) (Tablo 4.7).

Tablo 4.7. Hepatik ensefalopati evreleri ve ölüm oranı arasındaki bağıntı

AKY’de karşılaşılan komplikasyonlar olarak beyin ödemi AKY vakalarının

%38,7’sinde, GİS kanaması %35,5’inde, İnfeksiyon %25,8 ‘inde, solunum

yetersizliği %22,6’sında, havale %9,7 ve böbrek yetersizliği %3,2’sinde

belirlendi. (Tablo 4.8).

Tablo 4.8. AKY’inde karşılaşılan komplikasyonlar

n %

Beyin ödemi 12 38,7

GİS kanama 11 35,5

İnfeksiyon 8 25,8

Hipotansiyon 6 19,4

Solunum yetmezliği 7 22,6

Böbrek yetmezliği 1 3,2

Havale 3 9,7

n=31 Yaşayan % Ölen %

Yok 2 1 50 1 50

Evre 1 8 7 87,5 1 12,5

Evre 2 5 3 60 2 40

Evre 3 ve 4 16 3 18,8 13 81,3 p=0,017
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AKY komplikasyanları ile ölüm oranı arasındaki bağıntı incelendiğinde

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı (Tablo 4.9).

Tablo 4.9.AKY komplikasyonları ve ölüm oranı arasındaki bağıntı

n yaşayan % Ölen %

Yok=19 11 57,9 8 42,1

Beyin ödemi Var=12 3 25 9 75

Yok=20 10 50 10 50Gastrointestinal

kanama Var=11 4 36,4 7 63,6

Yok=23 9 39,1 14 60,9

İnfeksıyon Var=8 5 62,5 3 37,5

Yok=24 13 54,2 11 45,8

Solunum yetmezliği Var=7 1 14,3 6 85,7

Yok=25 13 52 12 48,0

Hipotansiyon Var=6 1 16,7 5 83,3

Yok=28 13 46,4 15 53,6

Havale Var=3 1 33,3 2 66,7

Yok=30 14 46,7 16 53,3

Böbrek yetmezliği Var=1 0 0 1 100

Beyin ödemi  tüm AKY vakalarının %38,7’sinde belirlendi. Beyin ödemi olan

vakaların %75’i evre 3  ve 4 ensefalopati kliniği olan vakalardı (Tablo 4.10).

Tablo 4.10. Ensefalopati evreleri ve beyin ödemi arasındaki bağıntı

Ensefalopati n=31 Beyin Ödemi (-) % Beyin Ödemi (+) %

Yok 2 2 100 0 0

Evre 1 8 6 75 2 25

Evre 2 5 4 80 1 20

Evre 3 ve 4 16 7 43,8 9 56,3

AKY vakalarında mortalite ile laboratuar bulguları arasındaki ilişki ele

alındığında PT, aPTT  ve PLT değerleri ile mortalite arasında istatistiksel açıdan
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anlamlı bir bağıntı saptandı ve sırasıyla p<0,0001, p<0,0001 ve p<0,01  bulundu

(Tablo 4.11).

Tablo 4.11.AKY ‘de ortalama laboratuvar değerleri ve mortalite ile ilişkisi

Ortalama Yaşayan Ortalama Ölen P

Hemoglobin 11,1±2 11,3±1,5 AD

Lökosit 11292,1±5805,1 14261,2±6873,8 AD

PLT 255523±124809 459000±235156,7 0,01

PT 36,4±10,8 57,6±16,2 0,0001

APTT 55,9±21,3 91±23,8 0,0001

Faktör V 35±0 23,2±5,4 AD

ALT 1639,8±1325,9 1868,7±2347,2 AD

T.Bilirubin 15,1±11,9 18,2±12,5 AD

D.Bilirubin 8±5,2 12±9,3 AD

Albumin 3,6±0,5 3,9±0,2 AD

Glukoz 82,4±23,1 89,6±51 AD

Na 137,6±7,4 135,8±5,1 AD

Kreatinin 0,5±0,6 0,9±1,3 AD

Amonyak 170,8±152,3 215,1±124,3 AD

AD: Anlamlı değil

AKY vakasında  %12,9 hemokültür ve/veya idrar kültüründe üreme saptandı.

İdrar yolu infeksiyonu ve bakteriyemi gösteren vakaların; %3,2’sinde Gr(+) kok,

%3,2’sinde Gr(-) çomak ve %6,4’ünde de Gr(+) kok ve Gr(-) çomak üremesi

belirlendi . Vakaların %12,9’u da pnömoni tanısı almış idi (Tablo 4.12).

Tablo 4.12. İnfeksiyonların dağılımı

n=31 %

Pnömoni 4 12,9

Bakteriyemi ve idrar yolu infeksiyonu 4 12,9

      Gr(+) kok 1 3,2

      Gr(-) çomak 1 3,2

      Gr(+) kok  ve Gr(-) çomak 2 6,4
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AKY ile gelen 31 vakadan 17 ‘sine kraniyal BT çekilebilmiş ve bu vakaların

5’inde minimal beyin ödemi, 7’sinde yaygın beyin ödemi saptanmış, 5 vakada ise

beyin ödemi belirlenmemiştir.

AKY tanısı alan 31 vakanın yalnızca 9’unda EEG çekilebilmiş ve bu 9 vakadan

4’ünde   ağır organizasyon bozukluğu, 3 ‘ünde diffuz yavaşlama, 1’inde disritmik

EEG ve 1’inde amplitüd azalması  saptanmıştır (Tablo 4.13).

Tablo 4.13 AKY ile gelen vakalarda EEG bulguları

EEG n=31 %

Çekilemeyen 22 71

Ağır organizasyon bozukluğu 4 12,9

Diffüz yavaşlama 3 9,7

Amplitüd azalması 1 3,2

Disritmik 1 3,2

AKY vakalarında uygulanan tedavi yöntemleri Tablo 4.14’te gösterilmektedir.

Tedavi olarak hiperventilasyon  AKY vakalarının %29’una uygulanmış ve bu

vakalarda  ölüm oranı %88,9 olarak  belirlenmiştir. Hiperventilasyon

uygulanmayan vakalarda ise mortalite oranı %40,9 olarak belirlenmiştir.

Hiperventilasyon uygulanan AKY vakalarında ölüm oranı uygulanmayanlara

göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptanmıştır (p=0,01).
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Tablo 4.14.AKY  vakalarında uygulanan tedavi yöntemleri

N=31 Yaşayan % Ölen %

Yok=5 2 40 3 60 AD

Sıvı kısıtlaması Var=26 12 46,2 14 53,9 AD

Yok=12 5 41,7 7 58,3 AD

Baş pozısyonu Var=19 9 47,4 10 52,6 AD

Yok=15 6 40 9 60 AD

Mannitol Var=16 8 50 8 50 AD

Yok=22 13 59,1 9 40,9 AD

Hiperventılasyon Var=9 1 11,1 8 88,9 P=0,015

Yok=30 13 43,3 17 56,7 AD

Hipotermı Var=1 1 100 0 0 AD

Yok=30 14 46,7 16 53,3 AD

Steroid Var=1 0 0 1 100 AD

Yok=12 6 50 6 50 AD

Laktüloz Var=19 8 42,1 11 57,9 AD

Yok=28 13 46,4 15 53,6 AD

Barbıtürat Var=3 1 33,3 2 66,7 AD

Yok=3 1 33,3 2 66,7 AD

K vitamini Var=28 13 46,4 15 53,6 AD

Yok=5 2 40 3 60 AD

Taze donmuş plazma Var=26 12 46,2 14 53,9 AD

Yok=30 14 46,7 16 53,3 ADTrombosıt

Transfüzyonu Var=1 0 0 1 100 AD

Yok=30 12 42,9 16 57,1 ADErıtrosit

Transfüzyonu Var=1 2 66,7 1 33,3 AD

Yok=30 14 46,7 16 53,3 AD

Periton diyalizi Var=1 0 0 1 100 AD

Yok=28 14 50 14 50 AD

Hemoperfüzyon Var=3 0 0 3 100 AD

Yok=27 13 48,2 14 51,9 AD

Enteral beslenme Var=4 1 25 3 75 AD

AD: Anlamlı değil
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 Karaciğer transplantasyonu 36 vakadan 5’ inde uygulanmış olup bu vakaların 1’i

düzelmiş, 4’ü kaybedilmiş ve ölüm oranı %80 bulunmuştur. Vakalardan 2’si akut

serebral disfonkfiyon nedeniyle, biri  akut hepatik tromboz nedeniyle ve bir vaka

da transplantasyondan 4 ay sonra lenfoproliferatif hastalık tanısıyla kaybedildi.

Bu çalışmada acil karaciğer transplantasyonu uygulanma oranı AKY vakalarının

tümü değerlendirildiğinde %13,9 bulundu. Ayrıca karaciğer transplantasyonu

sonrasında sağ kalım oranı %20 bulundu.
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5. TARTIŞMA

Way Seath Lee ve arkadaşlarının (6) yapmış olduğu çalışmada hastaların yaş

dağılımı; %18’i <1 ay, %23’ü 1-12 ay, %23’ü 1-5 yaş, %37’si >5 yaş olarak

bulunmuştu . Squires ve arkadaşlarının (81) yaptığı çalışmada vakaların %44’ü

erkek ve %55’i kız idi. Vakalar 3 ay ile 16 yaş arasında olup %49’u 5 yaşın

altında saptandı. 5 yaşın altındaki  vakalarda prognoz daha kötü olarak bulundu

ve bu yaş grubunda karaciğer transplantasyonun daha sık olarak uygulandığı

belirlendi. Çalışmamızdaki AKY vakalarında yaş dağılımı; %29’u grup 1,

%51,6’sı  grup 2 ve %19,3 ‘ü  grup 3 olarak belirlendi (Tablo 4.1).

30 hepatit A’ya bağlı AKY vakalarının değerlendirildiği bir çalışmada  hepatik

ensefalopati %83,3, hepatomegali %46,7, splenomegali %16,7, böbrek

yetersizliği %16,5 ve sepsis %16,6 oranında belirlenmiştir (82). Way Seath Lee

ve arkadaşlarının (6) yapmış olduğu çalışmada da AKY vakalarının %71’inde

sarılık, %54’ünde hepatomegali, %20’sinde splenomegali ve %10’unda asit

vardı. Squires ve arkadaşlarının (81) yaptığı çalışmada vakaların %60’ında

ensefalopati saptandı. Bizim çalışmamızdaki AKY vakalarında hepatik

ensefalopati %93,5, sarılık %74,1, hepatomegali %48,3, splenomegali %32,2,

ateş %25,8, asit %9,6  oranında bulundu (Tablo 4.3). Hastalarımızda ensefalopati

oranı diğer araştırıcıların çalışmalarına göre biraz daha yüksek idi.

1946 yılında, Lucke ve Mallory (15) ABD ordusunda ortaya çıkan fulminan

seyirli sarılık vakalarını incelemiş hastaları akut tip ve subakut tip olarak

sınıflamışlardır. Fulminan karaciğer yetersizliği tanımı ise ilk kez 1970 yılında

Trey ve Davidson (16) tarafından kullanılmıştır. AKY ilk başta herhangi bir

karaciğer rahatsızlığı olmaksızın ortaya çıkan sarılık  ve onu izleyen 8 haftalık

sürede ensefalopati gelişimi olarak tanımlanmıştır. 1993 yılında O’Grady ve

arkadaşları (10) 539 hastada yaptıkları retrospektif çalışma sonucunda  AKY’ni

hiperakut, akut ve subakut olarak sınıflamışlardır. Bu sınıflamaya göre hiperakut

karaciğer yetersizliğinde sarılık ile ensefalopati gelişmesi arasındaki süre 7 gün,
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akut karaciğer yetersizliğinde  8 ile 28 gün, subakut karaciğer yetersizliğinde ise

bu süre 4 ile 12 hafta olarak kabul edilmiştir. Bu sınıflamada hiperakut karaciğer

yetersizliği vakalarında prognoz daha iyi, subakut vakalarda prognoz  kötü olarak

belirtilmiştir. Bu çalışmada hiperakut karaciğer yetersizliğinin nedenleri

parasetamol zehirlenmesi ve hepatit A olarak,  subakut karaciğer yetersizliğinin

en sık nedenleri ise seronegatif hepatitler ve parasetamol dışı ilaç reaksiyonları

olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada hiperakut vakalarda sağkalım %36, akut

vakalarda %34,4 ve subakut vakalarda %14 olarak bulunmuştur. Bu gruplarda

beyin ödemi görülme sıklığı da sırasıyla %69, %56 ve %14 saptanmıştır. Tessier

ve arkadaşlarının (59) yapmış olduğu çalışmada karaciğer transplantasyonu

yapılmayan hiperakut karaciğer yetersizliği vakalarında sağkalım %27, AKY

vakalarında %7 ve subakut karaciğer yetersizliği vakalarında %0 olarak

belirlenmiştir. Bu çalışmada hiperakut karaciğer yetersizliği nedenleri olarak

hepatit A ve parasetamol zehirlenmesi görülmektedir. Bu nedenlerin prognozu

daha iyi olduğundan hiperakut AKY tipinde prognoz daha iyi olarak

gösterilmiştir. Blei ve arkadaşlarının (34) çalışmalarında AKY

komplikasyonlarından beyin ödemi görülme sıklığı hiperakut ve akut karaciğer

yetersizliği beraber olarak ele alındığında %60-70 olarak görülmüştür. Bizim

çalışmamızdaki 14 hiperakut AKY vakasında sağkalım %57,1, 16 akut karaciğer

yetersizliği vakasında %37,5 saptanmış olup 1 subakut karaciğer yetersizliği

vakası da kaybedilmiştir (Tablo 4.4). Bizim çalışmamızda  hiperakut  karaciğer

yetersizliği vakalarında beyin ödemi görülme sıklığı %21,4, akut karaciğer

yetersizliğinde ise %50 olarak bulundu. Hiperakut ve akut karaciğer yetersizliği

beraber değerlendirildiğinde beyin ödemi sıklığı vakaların %47,3’ünde görüldü.

Subakut  karaciğer yetersizliği olan 1 vakada ise beyin ödemi saptanmamıştır. Bu

sonuçlar literatür verileriyle uyumlu bulunmuştur (34,59). Çalışmamızda

hiperakut karaciğer yetersizliğinde prognozun daha iyi olması beyin ödeminin

daha az görülmesine bağlandı. Hiperakut karaciğer yetersizliği nedenleri arasında

en sık nedeni belli olmayan (%28) grup ve mantar zehirlenmesi (%21) görüldü.

AKY nedenlerinden ise en sık hepatit A (%43,7) ve nedeni belli olmayan (%18)
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grup belirlendi. Hepatit A vakalarının prognozu daha iyi olmasına rağmen

çalışmamızda beyin ödemi AKY’de daha sık görüldüğünden prognoz daha kötü

bulundu.

Rivera ve arkadaşlarının (32) 66 vakayı içeren çalışmalarında  AKY nedenleri ve

karaciğer transplantasyonunun sonuçları üzerine yaptıkları incelemede %54

oranında etyolojisi belli olmayan grup en sık neden olarak yer almaktaydı ve bu

grupta mortalite oranı en yüksek belirlendi.  Diğer sık nedenler arasında hepatit

A (%12), parasetamol zehirlenmesi (%11), Wilson hastalığı (%7,5), otoimmun

hepatit (%4,5) bulunmakta idi. William Lee ve arkadaşlarının (83) yapmış

olduğu çalışmada ABD’de  AKY  vakalarının %50’sinden fazlasında nedeni

ilaçlar  oluşturmaktadır. Vakaların dağılımında %40’ında parasetamol ve

%12’sinde idiyosenkrazik ilaç reaksiyonları sorumlu görülmüştür. İkinci sıklıkta

ise %22,7 oranında nedeni belli olmayan  AKY vakaları bulunmaktadır. Bu

çalışmada parasetamol dışındaki ilaç reaksiyonuna sekonder gelişen AKY ve

nedeni belli olmayan AKY vakalarında mortalite oranları diğer nedenlere göre

istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Schiodt ve arkadaşlarının

(84)  295 vakadan oluşan çalışmalarında tüm AKY vakalarının %20’si

parasetamol zehirlenmesi, %15’i kriptojenik hepatit, %12’si idiyosenkrazik ilaç

etkisi, %10’u hepatit B, %7‘si hepatit A olarak saptanmıştır. 1998 ile 2001 yılları

arasında 17 merkezli olarak yapılan  bir başka çalışmada nedenler asetaminofen

zehirlenmesi %39, hepatitis B %8  olarak gösterilmiştir. ABD‘de hepatit A

virusuna bağlı olarak AKY gelişme oranı %0,05-0,1 olarak tahmin edilmektedir

(20). Way Seath Lee ve arkadaşlarının (6) 97 vakayı kapsayan çalışmalarında

İngiltere’de AKY nedenleri incelenmiştir.  Bu çalışmadaki vakaların %37’sinde

neden seronegatif hepatit olarak belirlenmiştir. Diğer nedenler %20’sinde

metabolik hastalıklar, %14,4’ünde parasetamol zehirlenmesi, %9,2’sinde hepatit

A, %5’inde ilaç reaksiyonu ile oluşan hepatit, %2’sinde Wilson hastalığı ve

%2’sinde hepatit B olarak değerlendirilmiştir. Tessier ve arkadaşlarının (59) 81

vakayı içeren çalışmalarında AKY’nin en sık nedenleride benzer şekilde viral

(%33,2), toksin ve ilaç reaksiyonları (%27,2) ve nedeni belli olmayan grup
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(%27,2) idi. Durand ve arkadaşları (85) 1 yaşın altındaki 80 AKY vakasını

değerlendirmişler, bu yaş grubunda en sık AKY nedenini  %42,5’luk oran ile

kalıtsal metabolik hastalıklar olarak saptamışlardır. Bunun dışında neonatal

hemokromatoz (%16,2), nedeni belli olmayan  vakalar (%16,2), akut viral hepatit

(%15) ve diğer nedenlerden (%10) oluşmaktadır. Bu vakalarda ölüm oranı %76

bulunmuştur. Acharya ve arkadaşlarının (86) yapmış olduğu çalışmada

Hindistan’da AKY’nin nedeni %95-100 viral hepatitler olarak saptanmıştır. Bu

viral hepatitler arasında hepatit E ve B en önemli etkenler olarak gösterilmiş ve

vakaların %60’ını oluşturmuşlardır. Hepatit C virusu ise daha çok Uzakdoğu

ülkelerinde önemli bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Hepatit G virusunun

AKY’ne neden olup  olmadığı henüz belirlenememiştir (20). Poddar ve

arkadaşları (87) da 12 yaş ve altında AKY gösteren 67 vakayı incelemişler ve

%94’ünde viral göstergeleri pozitif bulmuşlardır. Bu vakaların %54’ü hepatit A,

%27’si hepatit E, %11’i hepatit A+E ve %8’inde hepatit B pozitif saptanmıştır.

Tüm vakalarda  mortalite %25 olarak belirlenmiştir. Liu ve arkadaşlarının (88)

çalışmalarında 81 çocuk değerlendirilmiş, bunlardan %19 nedeni belli

olmayanlar, %13,5 metabolik nedenler, %12,3 asetaminofen zehirlenmesi, %12,3

hematolojik ve onkolojik nedenler, %20 sepsis-iskemi-reperfüzyon hasarı, %8

viral infeksiyon ve %12,3 diğer nedenler etken olarak belirlenmiştir. Bizim

çalışmamızda AKY vakalarının % 29’unu hepatit A, 12,9’unu hepatit B vakaları

oluşturmuştur (Şekil 4.1). Böylece viral hepatitler tüm AKY vakalarımızın %

41,9’unu kapsamaktadır. Saptadığımız bu oranlar hijyen kurallarının yetersiz

olduğu gelişmekte olan ülkelerde viral hepatitlerin AKY’nin en sık nedeni olarak

belirtilmesi sonucu ile uyum göstermektedir (59, 87). Tessier ve arkadaşlarının

çalışmasında viral hepatitler (%33,2) en sık neden olarak gösterilmiştir (59).

Poddar ve arkadaşlarının çalışmasında ise hepatit A (%54) en sık neden idi (87).

 Çalışmamızdaki diğer sık nedenler %23 ile nedeni belli olmayan grup, %10

mantar zehirlenmesi, %10 Reye sendromu ve %6 toksik hepatit vakaları idi.

Hepatit B aşısının rutin uygulamaya girmesiyle önümüzdeki yıllarda hepatit B’ye

bağlı vakaların oranının giderek azalması beklenmektedir. Hepatit A içinde aynı
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şartların oluşması durumunda Hepatit A’ya bağlı AKY vakalarının oranı da

büyük oranda azalabilecektir.  Çalışmamızda Fulminan Wilson hastalığı 4

vakada, doğumsal metabolik hastalık ve sepsis birer vakada görülmüştür (Şekil

4.1). Birinci derece akraba evliliğinin sık rastlandığı ülkemizde otozomal resesif

geçiş gösteren Wilson hastalığı da AKY nedenleri arasında önemli bir yer

almaktadır. Wilson hastalığı nedeniyle AKY gelişen 4 vakadan 3’üne karaciğer

transplantasyonu uygulanmıştır ve bu vakalar iyi durumda izlenmektedir.

Kaynaklarda Wilson hastalığına bağlı  ve karaciğer transplantasyonu

uygulanmayan AKY’de  mortalite %100’e yakın olarak belirtilmektedir.

Çalışmamızda da karaciğer transplantasyonu uygulanmayan 1 Wilson vakası

kaybedilmiştir. Mantar zehirlenmesi  viral hepatitler ve nedeni belirlenemeyen

gruptan sonra AKY’nin en sık 3’cü nedeni olarak saptanmıştır (Şekil 4.1).

Literatür verilerinde AKY vakalarının %80’inde neden belirlenebilmiştir. Bizim

çalışmamızda da AKY vakalarının %77,4 ‘ünde etyoloji belirlenebilmiştir (Şekil

4.1). Bu veriler literatür ile uyumludur (85,88).

Squires ve arkadaşlarının (81)  çalışmasında AKY nedenleri 5 yaş altında ve 5

yaş üzerinde olmak üzere 2 gruba ayrıldı. 5 yaş altındaki vakalarda %47 oranında

nedeni belirlenemeyen AKY vakaları ve %12 oranında metabolik hastalıklar

bulundu. Buna karşın 5 yaşın üzerindeki vakalarda en sık AKY nedeni olarak

parasetamol zehirlenmesi belirlendi. Bizim çalışmamızda Grup 1 vakalarda  sık

nedenler,  nedeni belli olmayan AKY vakaları, Reye sendromu ve hepatit B’ye

sekonder gelişen AKY vakalarıdır. Grup 2 vakalarda  sık nedenler,  hepatit A ve

nedeni belli olmayan AKY vakalarıdır. Grup 3 vakalarda en sık neden mantar

zehirlenmesi olarak görülmektedir (Şekil 4.2).

AKY’de yaş da önemli bir prognostik faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

King’s College kriterlerine göre 10 yaşın altında ve 40 yaşın üzerinde mortalite

daha yüksek olarak bulunmuştur (11). Bhaduri ve arkadaşlarının (9,89) yapmış

olduğu çalışmada 2 yaşın altındaki çocuklarda diğer çocuk yaş gruplarına göre

prognoz daha kötü olarak saptanmaktadır. Liu ve arkadaşlarının (88)

çalışmasında da genç yaş kötü prognoz göstergesi olarak belirlenmiştir. Squires
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ve arkadaşlarının  (81) yaptığı çalışmada  5 yaşın altındaki  vakalarda prognoz

daha kötü olarak gözlenmiş ve bu yaş grubunda karaciğer transplantasyonun

daha sık olarak uygulandığı belirtilmiştir. Çalışmamızda tüm yaş gruplarında

genel ölüm oranı %54,8 iken, 10 yaş üzerinde olan vakalarda  bu oran %66,7, 2-

10 yaş arası %50 ve 2 yaş altında %55,6’idi. Bu  sonuçlar kaynaklarda belirtilen

oranladan farklılık göstermektedir (Şekil 4.3). Çalışmamızda >10 yaş olan grupta

prognozun daha kötü olması  bu grupta en sık neden olarak mantar zehirlenmesi

görülmesi ile açıklanabilir. 2-10 yaş arası grupta en sık neden hepatit A

olduğundan prognoz bu grupta daha iyi olarak belirlendi.

AKY’de mortalite oranı altta yatan etyoloji ile ilişkili olarak %30 ile %80

arasında değişmektedir (10). Liu ve arkadaşlarının (88) yapmış olduğu çalışmada

asetaminofen zehirlenmesi  vakalarında karaciğer nakli uygulanmasına gerek

kalmaksızın sağkalım %100 belirlenmiştir. Buna karşın hematolojik ve onkolojik

vakalarda %40 ile prognoz en kötü bulunmuştur. O’Grady ve arkadaşlarının (12)

çalışmalarında HAV ve parasetamol zehirlenmesine sekonder gelişen AKY

vakalarının prognozu diğerlerine göre daha iyi olmaktadır. Bu vakalarda

mortalite oranı %39-67 iken idiyosenkrazik ilaç reaksiyonu, halotan hepatiti,

non-A ve non-B hepatitine bağlı mortalite oranı ise %80’i aşmaktadır. Way Seah

Lee ve arkadaşlarının  (6) AKY vakalarını irdeleyen çalışmalarında, Otoimmun

hepatite bağlı AKY vakalarının %67’si, parasetamol zehirlenmesine bağlı

olanların %50’si, hepatit A sonucu gelişenlerin %44’ü düzelmiştir.  Rivera ve

arkadaşlarının (32) çalışmalarında, nedeni belli olmayan AKY vakalarında

mortalite oranı %50, hepatit A vakalarında %25, Wilson hastalığında %25,

parasetamol zehirlenmesinde  %14, hepatit B ve Reye sendromu vakalarında %0

olarak belirlenmiştir. Shah  ve arkadaşlarıda (82) 15 yaş altı hepatit A’ya

sekonder gelişen AKY vakalarında  ölüm oranını  %36,7 olarak bulmuşlardır.

Bizim çalışmamızda da mortalite oranı altta yatan etyolojiye bağlı olarak

değişkenlik gösterdi. Mortalite oranları;  hepatit B vakalarında %25, hepatit A

vakalarında %33.3 ve  nedeni belli olmayan grupta %85.7 olarak belirlenmiştir.

Çalışmamızdaki Reye sendromu saptanan 3 vakanın 3’ü, toksik hepatit saptanan
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2 vakanın 1’i düzelmiştir. Mantar zehirlenmesi olan 3 vaka ve fulminan Wilson

hastalığına  bağlı AKY gelişen ve karaciğer transplantasyonu yapılamayan 1

vaka kaybedilmiştir. Bir vaka sepsis’e, bir vaka früktozemi’ye sekonder AKY

gelişmiş ve bu vakalar da kaybedilmiştir ( Tablo 4.5). Çalışmamızda hepatit

vakalarında prognozun iyi olması ve nedeni belli olmayan vakalarda prognozun

kötü olması literatürle uyumlu olarak değerlendirildi ( 10,12).

1960’lı yıllarda etyolojiye bakılmaksızın evre 3 ve 4 ensefalopati gösteren

vakalarda mortalitenin  %85 civarında olduğu belirtilmekte idi. Son yıllarda daha

iyi yoğun bakım koşulları ve karaciğer transplantasyonun uygulanması nedeniyle

mortalite azalmakla birlikte  mortalite %75’lerde seyretmektedir (62). Dhawan

ve arkadaşlarının (7) çalışmasında evre 1 ve 2 ensefalopati vakalarında mortalite

oranı %44, evre 3 ve 4 ensefalopati vakalarında ise %78 olarak belirlenmiştir.

Rivera ve arkadaşlarının (32) yapmış olduğu bir başka çalışmada evre 4

ensefalopatiye sahip hastalarda sağkalım %20 olarak  belirlenmiş, evre 2 ve 3

ensefalopatisi olanlarda karaciğer nakli yapılmaksızın sağkalım %60 ve %42

olarak saptanmıştır. Liu ve arkadaşlarının (88) yapmış olduğu çalışmada

ensefalopati evresi 1 ve 2 olan vakalarda mortalite %15, evre 3 olan vakalarda

%70 ve evre 4 olan vakalarda %100 olarak bulunmuştur. Bizim vakalarımızda en

sık görülen ensefalopati evreleri 3 ve 4 olarak saptandı. Ensefalopati

saptanmayan 2 vakanın 1’i kaybedildi ve  mortalite oranı %50 olarak bulundu.

Evre 1 ensefalopati  olan 8 vakada mortalite oranı %12,5, evresi 2 olan 5 vakada

%40, evre 3 ve 4 ensefalopati olan 16 vakada  ise %81,25 olarak belirlenmiştir.

Ensefalopati evresi 3 ve 4 olan vakalarda mortalite oranı en yüksek olarak

saptandı (p=0,017) (Tablo 4.7). Bu sonuç istatistiksel açıdan anlamlıdır ve

literatür verileriyle uyum göstermektedir (7,32,88).

Moore ve arkadaşlarının (56) yapmış olduğu çalışmada böbrek yetersizliği AKY

vakalarının %55’inde görülmektedir. Bizim çalışmamızdaki vakaların

%3,2’sinde böbrek yetersizliği saptanmıştır (Tablo 4.9).

Pulmoner komplikasyonlar fulminan karaciğer yetersizliği vakalarının %50’sinde

görülmektedir (50). Çalışmamızdaki 31 vakadan 4’ünde pnömoni ve 7’sinde
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solunum yetersizliği gelişmiştir. Tüm vakalarda pulmoner komplikasyon

görülme oranı %35,4 olarak belirlenmiştir. Pulmoner komplikasyonlar mide

içeriğinin aspirasyonu ile, pnömoni, erişkinin sıkıntılı solunum sendromu

(ARDS), intrapulmoner kanama, atelektazi, infeksiyon ya da solunum

depresyonu sonucunda gelişebilmektedir (52).

O’Grady ve arkadaşlarının (50) 132 hastayı kapsayan çalışmasında hastaların

%73’ünde kanama geliştiği gözlenmiş olup %30 vakada ciddi GİS kanama

görülmüştür. Bizim çalışmamızda ciddi gastrointestinal sistem kanaması

hastaların %35,4’ünde saptanmıştır ve bu sonuç O’ Grady ve arkadaşlarının

çalışma sonuçlarıyla uyum göstermektedir.

Hipotansiyon karaciğer yetersizliğinin tipik bir özelliği olup, artmış kardiak çıkış

ve azalmış periferik vasküler direnç nedeniyledir (53,54). Bizim çalışmamızdaki

vakaların  %19,3’ünde hipotansiyon saptanmış ve bu vakalarda ölüm oranı

%83,3 olarak belirlenmiştir. Hipotansiyon gelişen vaka sayımızın az oluşu

nedeniyle biz hastalarımızda hipotansiyon ile mortalite arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir bağıntı saptayamadık (p=0,11).

Munoz ve arkadaşlarının (61) yapmış olduğu çalışmada  evre 3 ya da 4

ensefalopati tablosundaki AKY vakalarında beyin ödemi görülme sıklığı %50-60

oranında bulunmuştur. Bizim çalışma grubumuzdaki hastalarda  evre 3 ve 4

ensefalopati tablosunda beyin ödemi görülme sıklığı %56.3 olup bu oran Munoz

ve arkadaşlarının çalışmalarındaki  evre 3 ve 4 hastalar için belirtilen beyin

ödemi sıklığı ile uyum göstermektedir ( Tablo 4.10). Beyin ödemi gelişmesinin

patofizyolojisi hala kesin olarak belirlenememiştir. Beyin ödemi patogenezi

astrositlerde şişme ve serebral kan akımında artma teorileri ile açıklanmaya

çalışılmaktadır (34).

Munoz ve arkadaşlarının yapmış olduğu  bir diğer çalışmada ağır hipoglisemi

(kan şekeri< 40 mg/dl) hastaların yaklaşık %40’ında görülmüştür (8). Bizim

çalışmamızda hipoglisemi görülme oranı %24,2 olarak belirlenmiştir. Vaka
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sayısının az olması nedeniyle hastalarımızda  hipoglisemi ile ölüm oranı arasında

da anlamlı ilişki saptayamadık (p=0,63).

AKY prognozunda King’s Collage kriterlerine göre PT değerinin >50 sn olması

ile aPTT değerinin 100 sn üzerinde olması kötü prognoz olarak belirtilmiştir. Bu

vakalarda prognozun kötü olması ciddi kanama diyatezleri gelişmesi ile

açıklanmaya çalışılmıştır (63).  Way Seath Lee ve arkadaşlarının (6) yapmış

olduğu çalışmada da PT>55 sn olan vakalarda prognoz kötü olarak belirlenmiştir.

Liu ve arkadaşlarının (88) yapmış olduğu çalışmada, yüksek total bilirubin,

PT/INR ve amonyak değerleri ile mortalite oranı ve karaciğer nakli uygulanması

arasında istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,01) bir ilişki saptanmıştır. Bizim

çalışmamızda PT değerinin 50 sn’den uzun olması (13 vaka) ve aPTT değerinin

100 sn’den uzun olması (16 vaka)  AKY vakalarında prognostik kriter olarak

kabul edildi.  PT ve aPTT değerindeki yükseklik ile mortalite oranı arasında

istatistiksel açıdan anlamlı bir bağıntı saptandı (p= 0,001) (Tablo 4.11). AKY

durumunda trombosit değeri ile mortalite arasındaki ilişkiyi gösteren verilere

kaynaklarda rastlanmamıştır. 8 vakada trombosit değeri 450.000/mm3 ‘ün

üzerinde belirlendi ve  trombosit değerlerindeki yükseklik ile mortalite oranı

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir bağıntı saptandı (p=0,01).

Çalışmamızdaki trombositoz olan vakalarda prognozun kötü olması trombotik

olayların sık olmasına bağlanabilir. Ancak hastaların genel durumları stabil

olmadığından bu konuda araştırma yapılamamıştır.

İnfeksiyon AKY vakalarında erken gelişen ve sık olarak görülen bir

komplikasyondur ve başta gelen ölüm nedenleri arasındadır. AKY vakalarının

%80’inde bakteriyolojik bir infeksiyonun varlığı saptanmakta, %30 oranında da

fungal infeksiyonlar ortaya konmaktadır (48). Rolando ve arkadaşlarının (49)

yapmış olduğu çalışmada en sık görülen infeksiyonlar solunum sistemi ve idrar

yolu infeksiyonları olup kültürlerde en sık izole edilen etkenler (%60) gram

pozitif koklardır. Bizim çalışmamızda 1 hastada idrar kültüründe gram (+) kok, 1

hastada gram(-) çomak üremesi saptandı ve 2 hastada ise hemokültürde hem

gr(+) kok hem de gr(-) çomak üremesi saptandı. Çalışmamızda en sık görülen
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enfeksiyonlar pnömoni, bakteriyemi  ve idrar yolu  infeksiyonu idi. Vakaların

%25.8 ‘inde  infeksiyon geliştiği belirlenmiştir (Tablo 4.8, 4.12).

Way Seath Lee ve arkadaşlarının (6) yapmış olduğu çalışmada destek tedavisi ile

sağkalım oranı %33, karaciğer transplantasyonu sonrası sağkalım %60

saptanmıştır. Rivera ve arkadaşları (32) destek tedavisi uygulanan vakalarda

sağkalımı %36, karaciğer nakli uygulanan vakalarda ise %79 bulmuşlar, Liu ve

arkadaşları (88) destek tedavisi uygulanan AKY vakalarında sağkalımı %56 ve

transplantasyon uygulanan vakalarda ise %72 olarak bulmuşlardır. Aynı

çalışmada karaciğer nakli uygulanma oranı %22 olarak belirlenmiştir. ABD’de

AKY nedeniyle transplantasyon yapılan olgularda yapılan başka bir çalışmada

bir yıllık sağ kalım oranı %76 bulunmuştur (84) .

Bizim çalışmamızdaki vakalarda destek tedavisi ile sağkalım oranı %54,8 ve

karaciğer transplantasyonu sonrası sağkalım oranı %20 olarak

değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar literatür verilerine göre belirgin oranda

düşüktür..

Sonuç olarak çalışmamızda  AK’nin en sık nedenleri olarak hepatit A ve nedeni

belli olmayan grup saptandı. Literatürde sık bir neden olarak belirtilen

parasetamol zehirlenmesine çalışmamızda rastlanmadı. Etyolojisi belli olmayan

grupta mortalite oranı en fazla olup %85,7 olarak belirlendi. Çalışmamızda ele

alınan vakalarda ensefalopati evresi arttıkça mortaliteninde arttığı gözlendi.

Klinik bulgular arasında hepatomegalinin olması, ensefalopati evresinin 3 veya 4

olması, PLT değerinin >450.000/mm3 olması, PT>50 sn ve aPTT>100 sn olması

AKY vakalarında prognozu kötü etkileyen kriterler olarak ortaya kondu.
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6. SONUÇ

Vakaların  % 51,6’sı kız, % 48,4’ü erkek idi. Yaş ortalaması 5,62± 4,09 olarak

belirlendi. Vakaların yaş dağılımı, grup 1’ de ( ≤2 yaş) 9 hasta (%29), grup2’ de

(2-10 yaş arası) 16 hasta (%51.6) ve grup3 ’de (10 yaşından büyük) 6 hasta

(%19.4) olarak saptandı.

 AKY kliniğiyle ABD’ mıza başvuruda bulunan hastalarda en sık semptomlar

dalgınlık (%93,5) ve kusma (%51,6) olarak belirlendi. Diğer semptomlar

halsizlik (%16,1), iştahsizlik (%16,1) ve karın ağrısı (%16,1) idi.

Hastalarda  görülen klinik bulgular sırasıyla, ensefalopati (%93,5), sarılık

(%74,1), hepatomegali (%48,3), splenomegali (%32,2), ateş (%25,5), asit (%9,6)

ve kayser- fleischer halkası (%3,2) idi.

Bu çalışmada subakut karaciğer yetersizliği 1 vakada saptandı ve bu vaka

kaybedildi. Akut karaciğer yetersizliği vakaların %51,6’sında  tanımlanmış olup

bu vakalarda ölüm oranı %58,8 olarak saptandı. Hiperakut karaciğer yetersizliği

tüm vakaların %45,2’si olup bu vakalarda  ölüm oranı %35,3 idi. AKY tipleri ile

ölüm oranı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Çalışmamızdaki AKY nedenleri, %29 hepatit A, %23 nedeni belli olmayan grup,

%12,9 hepatit B , %10 mantar zehirlenmesi, %10 Reye sendromu ve %6 toksik

hepatit  idi.  Nadir nedenler ise sepsis (%3), Wilson hastalığı (%3) ve DMH (%3)

olarak belirlendi.

Vakalarımızda yaş grupları ile neden ilişkisi incelendiğinde, Grup 1’de nedeni

belli olmayan AKY vakaları, Reye sendromu ve hepatit B, grup 2’de hepatit A ve

nedeni belli olmayan AKY vakaları ve grup 3’de mantar zehirlenmesi en sık

nedenler olarak belirlendi.

Yaş gruplarına göre ölüm oranları değerlendirildiğinde 10 yaş üzerinde olan

vakalarda  ölüm oranı %66,7 ve 2 yaş altında  ölüm oranı %55,6’idi. Tüm yaş

grupları ele alındığında  genel ölüm oranı %54,8  olarak bulundu.
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Hastaların klinik bulguları ile ölüm oranı arasındaki ilişki incelendiğinde

hepatomegali olan vakalarda ölüm oranı belirgin olarak yüksek saptandı

(p=0,045). Ateş, splenomegali, asit, kayser-fleischer ve ensefalopati ile ölüm

oranı arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı.

AKY’nin en sık nedenini oluşturan hepatit A vakalarının %33,3‘ü kaybedildi.

Hepatit B’li vakaların %25’i ve nedeni saptanamayanların da %85,7’si

kaybedildi. Reye sendromu saptanan 3 vakanın 3’ü, toksik hepatit saptanan 2

vakanın 1’i düzeldi. Mantar zehirlenmesi olan 3 vaka ve fulminan Wilson

hastalığına  bağlı AKY gelişen 1 vaka ise kaybedildi. Sepsis’e bağlı ve

früktozemi’ye sekonder AKY gelişen 1’er vaka da yine  kaybedildi.

Çalışmamızdaki 31 vakanın yalnızca 2’sinde  hepatik ensefalopati

saptanmamıştır. Vakaların ensefalopati evrelerine göre dağılımları; %6,5 evre 0,

%25,8’i evre 1, %16,1’i evre 2, %51,6’sı evre 3 ve 4 olarak değerlendirildi. En

sık evre 3 ve 4 ensefalopati  vakası vardı. Ensefalopati  göstermeyen 2 vakanın

1’i kaybedildi ve mortalite oranı %50’idi. Evre 1 ensefalopati  vakalarında

%12,5, Evre 2 ensefalopati vakalarında %40, Evre 3 ve 4 ensefalopati

vakalarında %81,25 bulundu. Bu çalışmada hepatik ensefalopati evresi 3 ve 4

olan vakalarda ölüm oranı istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek saptandı

(p=0,017).

AKY’de karşılaşılan komplikasyonlar olarak beyin ödemi AKY vakalarının

%38,7’sinde, GİS kanaması %35,5’inde, İnfeksiyon %25,8 ‘inde, solunum

yetersizliği %22,6’sında, havale %9,7 ve böbrek yetersizliği %3,2’sinde

belirlendi. AKY komplikasyanları ile ölüm oranı arasındaki bağıntı

incelendiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı.

 Bizim  çalışmamızda PT değerinin 50 sn’den uzun olması (13 vaka) ve aPTT

değerinin 100 sn’den uzun olması (16 vaka)  AKY vakalarında prognostik kriter

olarak kabul edildi.  AKY vakalarında mortalite ile laboratuar bulguları

arasındaki ilişki ele alındığında PT, aPTT  ve PLT değerleri ile mortalite arasında
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istatistiksel açıdan anlamlı bir bağıntı saptandı ve sırasıyla p<0,0001, p<0,0001

ve p<0,01  bulundu.

AKY vakasında  %12,9 hemokültür ve/veya idrar kültüründe üreme saptandı.

İdrar yolu infeksiyonu ve bakteriyemi gösteren vakaların; %3,2’sinde Gr(+) kok,

%3,2’sinde Gr(-) çomak ve %6,4’ünde de Gr(+) kok ve Gr(-) çomak üremesi

belirlendi . Vakaların %12,9’u da pnömoni tanısı almış idi.

AKY tanısı alan 31 vakanın yalnızca 9’unda EEG çekilebilmiş ve bu 9 vakadan

4’ünde   ağır organizasyon bozukluğu, 3 ‘ünde diffuz yavaşlama, 1’inde disritmik

EEG ve 1’inde amplitüd azalması  saptanmış idi.

Çalışmamızdaki vakalarda uygulanan tedavi yöntemleri, hiperventilasyon, sıvı

kısıtlaması, baş pozisyonu, mannitol, hiperventilasyon, hipotermi, steroid,

laktüloz, barbitürat, Kvitamini, Taze donmuş plazma, Trombosit transfüzyonu,

Eritrosit transfüzyonu, Periton diyalizi, Hemoperfüzyon ve Enteral beslenmedir.

Hiperventilasyon uygulanan AKY vakalarında ölüm oranı uygulanmayanlara

göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptanmıştır (p=0,015). Diğer

tedavi yöntemleri ile ölüm oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

 Karaciğer transplantasyonu 36 vakadan 5’ inde uygulanmış olup bu vakaların 1’i

düzelmiş, 4’ü kaybedilmiş ve ölüm oranı %80 bulunmuştur. Bu çalışmada acil

karaciğer transplantasyonu uygulanma oranı AKY vakalarının tümü

değerlendirildiğinde %13,9 bulundu. Ayrıca karaciğer transplantasyonu

sonrasında sağ kalım oranı %20 bulundu.
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