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AKUT ‹SKEM‹K HEPAT‹T GÜNCEL YAKLAﬁIM

Cumali KARATOPRAK1, Refik DEM‹RTUNÇ2, Kadir KAYATAﬁ1, Mehmet TEPE3, Seyit UYAR3

CURRENT APPROACH TO ACUTE ISCHEMIC
HEPATITIS
Summary
Acute ischemic hepatitis, can occur due to sudden
circulatory failure or hypoxia in the liver. It regressed usually within 1 week and has subclinical course and a good prognosis, very rarely, fulminant
course. The most common causes are systemic
hypotension leading to cardiopulmonary collapse
after myocardial infarction, decompensated congestive heart failure or pulmonary embolism. The
hallmark finding of ischemic hepatitis is a massive
increase in aspartate aminotransferase (AST),
alanine aminotransferase (ALT), and lactate
dehydrogenase (LDH) levels 1 to 3 days after an
episode of systemic hypotension. After obtaining
hemodynamic stability, AST, ALT and LDH levels
peak within 1 to 3 days and return to normal within 7 to 10 days. LDH level tends to rise quickly
and ALT / LDH ratio is less than 1.5 in ischemic
hepatitis unlike other causes of acute hepatitis.
There is no specific treatment for ischemic hepatitis. In these patients our aim is to rectify cardiac
output and underlying situation of hemodynamic
deterioration. Prognosis is usually associated with
severity of the underlying systemic disease.
Keywords: Acute ischemic hepatitis

Özet
Akut iskemik hepatit; karaci¤erde ani geliﬂen dolaﬂ›m yetmezli¤i veya hipoksiye ba¤l› olarak geliﬂir. Genellikle 1 hafta içinde gerileyen, subklinik
seyirli ve iyi prognoza sahiptir, çok nadir olarak
fulminan seyredebilir. En yayg›n nedenler sistemik hipotansiyona yol açan myokard enfarktüsü
sonras› kardiyopulmoner kollaps, dekompanse
konjestif kalp yetmezli¤i veya pulmoner embolidir. ‹skemik hepatitin ay›r›c› özeli¤i aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz
(ALT) ve laktat dehidrogenez (LDH) düzeyinin bir
hipotansiyon ata¤›ndan 1 ile 3 gün sonras›nda
aﬂ›r› art›ﬂ›d›r. Hemodinamik stabilite sa¤land›ktan sonra AST, ALT ve LDH düzeyleri 1 ile 3 gün
içerisinde pik yapar ve 7 ile 10 gün içinde normale döner. LDH düzeyi h›zl› ﬂekilde artmaya e¤ilimlidir ve ALT/LDH oran› akut hepatitin di¤er nedenlerinden farkl› olarak iskemik hepatit de 1.5’in
alt›ndad›r. ‹skemik hepatit için spesifik bir tedavi
yoktur. Bu hastalarda amac›m›z kardiak outputu
düzeltmek ve dolay›s›yla hemodinamik bozuklu¤un alt›nda yatan durumu düzeltmek olmal›d›r.
Prognoz ço¤unlukla altta yatan sistemik hastal›¤›n a¤›rl›¤› ile iliﬂkilidir.
Anahtar Kelimeler: Akut iskemik hepatit
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yon olmas›na ra¤men iskemik hepatitin oluﬂmas›
için tek baﬂ›na hipotansiyon yeterli de¤ildir. Dahas› kardiak outputda azalma ve karaci¤er kan
dolaﬂ›m›n›n bozulmas› hem iskemik hepatit hem
de pasif konjesyona neden olur. Uzun süreli pasif konjesyon sinuzoidlerde ödem ve fibrozise yol
açar ve buna ba¤l› olarak oksijen ve nutrisyon
ürünlerinin diffüzyonu bozulur. Bu durum zon 3
hepatositlerde hipoksik hasar riskini art›rmaktad›r4 (ﬁekil 1).
Seeto ve arkadaﬂlar› 31 iskemik hepatit tan›s›
konulmuﬂ hasta ile 20 dakikadan daha fazla süre ile tansiyonu ölçülemeyecek kadar düﬂük olan
major travma sonras› hemorajik ﬂok geçiren ve
primer karaci¤er hastal›¤› olmayan kontrol grubu
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ. Travmatik ﬂoktaki hastalarda
›l›ml› aspartat aminotransferaz (AST)(72-78 IU)
ve alanin aminotransferaz (ALT)(51-55 IU) art›ﬂ›
olmas›na ra¤men hiçbir hastada iskemik hepatit
geliﬂmemiﬂtir. Dikkat çeken ise iskemik hepatit
olgular›n›n hemen hemen tümünde (%94) sa¤
kalp yetmezli¤i görülmüﬂ olmas›d›r. Bu bulgular
karaci¤erin çift tarafl› kanlanmas›n›n (portal ven
ve hepatik arter) iskemiye karﬂ› karaci¤eri koruyucu oldu¤u ve pasif konjesyonun hepatositlerin
hipoksik hasar›n› a¤›rlaﬂt›rabilece¤ini göstermektedir5.
S›kl›¤›: ‹skemik hepatit tan›s›n›n ilk konuldu¤u
1978,79 y›llar›nda çok az say›da olgunun yay›nlanmas› bu hastal›¤›n çok nadir görüldü¤ü düﬂüncesini oluﬂturmuﬂtur. Ancak yap›lan geniﬂ
çapl› çal›ﬂmalar iskemik hepatit s›kl›¤›n›n her
hangi bir nedenle hastaneye
yatan hastalar aras›nda
%0.3, yo¤un bak›m hastalar›nda %1-2 aras›nda, kardiak bak›m ünitelerinde %3 ve
kardiak output düﬂüklü¤ü ile
giden kardiak bak›m ünitelerinde %22 oldu¤unu göstermiﬂtir. Son kan›tlar bu oranlar›n yaﬂl› hastalar da daha
da yüksek oldu¤unu göstermektedir6-8.
Klinik özellikler: ‹skemik
hepatit tan›s› klinik ve tan›m-

Giriﬂ
Akut hepatit; çok say›da etyolojiye ba¤l› olarak
karaci¤erde hücre nekrozu ve inflamasyonu ile
sonuçlanan durumlarda görülebilir. Akut hepatit
tablosuna en s›k enfeksiyonlar (hepatotropik viruslar, viral olmayan enfeksiyon ajanlar›), toksik
hepatit, iskemik hepatit, a¤›r otoimmun hepatit,
kronik aktif hepatit, akut Budd-Chiari sendromu,
Wilson hastal›¤› ve gebelikle iliﬂkili sendromlar
yol açabilir1.
Akut iskemik hepatit; karaci¤erde ani geliﬂen dolaﬂ›m yetmezli¤i veya hipoksiye ba¤l› olarak geliﬂir. Kendine özgü klinik, biyokimyasal ve histolojik özellikleri vard›r. Genellikle 1 hafta içinde
gerileyen, subklinik seyirli ve iyi prognoza sahiptir, çok nadir olarak fulminan seyredebilir2. En
yayg›n nedenler sistemik hipotansiyona yol açan
myokard enfarktüsü sonras› kardiyopulmoner
kollaps, dekompanse konjestif kalp yetmezli¤i
veya pulmoner embolidir (Tablo 1). Önceden portal hipertansiyon veya kronik pasif konjesyonu
olan hastalarda da karaci¤er kanlanmas›nda yetersizlik sonucunda iskemik hepatit oluﬂabilir.
Dahas› iskemik hepatit hipotansiyon olmadan da
obstruktif uyku apne sendromu, solunum yetersizli¤i veya septik ﬂok gibi metabolik aktivite ve
oksijen ihtiyac›n›n artt›¤› durumlarda da görülebilir3 (Tablo 1).
‹skemik hepatitin pathogenezinde esas sorumlu,
sistemik hipotansiyon olarak bilinmektedir. ‹skemik hepatitli hastalar›n % 50’sinden daha fazlas›nda hasar› tetikleyen neden olarak hipotansiTablo 1: ‹skemik hepatitin baﬂl›ca nedenleri
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ﬁekil 1. Karaçi¤er lobülü (A) ve karaçi¤er asinus s›n›flamas› (B). Portal triad, oksijen ve nutrisyondan zengin kan›n
oldu¤u santral asinus alan› (zon 1), santral asinusdan perifere do¤ru kan ak›m›nda oksijen ve nutrisyon miktar›nda azalma
görülür zon 1,2 ve 3. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 2010

den farkl› olarak iskemik hepatit de 1.5?in alt›ndad›r. Viral hepatit, iskemik hepatit veya toksik
hepatite ba¤l› geliﬂen hepatosellüler hasar sonucu serum ALT ve AST düzeyleri artabilir, fakat
LDH seviyesi, bu durumlar içinde sadece iskemik
hepatitte çok yüksek düzeylere ulaﬂ›r (Grafik 1).
Total bilirubin düzeyi genellikle ›l›ml› yükselir ve
genellikle üst s›n›r›n 4 kat›n› geçmez, transaminaz ve LDH düzeyleri düﬂmeye baﬂlad›ktan sonra pik yapma e¤ilimindedir. Alkalen fosfataz düzeyi normal olabilir veya hafif artar fakat nadiren
normal de¤erinin üst s›n›r›n›n 2 kat›n› geçer. Karaci¤er sentez fonksiyonunun bir göstergesi olan
international normalized ratio (‹NR) art›ﬂ› yayg›n
de¤ildir fakat a¤›r iskemik hepatit olgular›nda
görülebilir. ‹skemik hepatitli otuzdört olgunun sunuldu¤u bir çal›ﬂmada, olgular›n %90’dan fazla-

lanan kriterlerin varl›¤›na göre konur:
1- Kardiak, dolaﬂ›m veya pulmoner yetmezlik klini¤i
2- Aminotransferaz düzeylerinde h›zl› art›ﬂ (genellikle normal de¤erlerin üst s›n›r›n›n 20 kat›ndan daha fazla)
3- Karaci¤er hasar›na yol açan di¤er nedenlerinin d›ﬂlanmas›d›r.
E¤er bu üç durum birlikte ise karaci¤er biyopsisine gerek yoktur. ‹skemik hepatitli hastalar genellikli yaﬂl› (yaﬂ ortalamas› 71), erkek ve akut yo¤un bak›m hastalar›d›r. ‹skemik hepatitin ay›r›c›
özeli¤i AST, ALT ve laktat dehidrogenez (LDH)
düzeyinin bir hipotansiyon ata¤›ndan 1 ile 3 gün
sonras›nda aﬂ›r› art›ﬂ›d›r. Hemodinamik stabilite
sa¤land›ktan sonra AST, ALT ve LDH düzeyleri 1
ile 3 gün içerisinde pik yapar ve 7 ile 10 gün içinde normale döner.
LDH düzeyi h›zl› ﬂekilde artmaya e¤ilimlidir ve
ALT/LDH oran› akut hepatitin di¤er nedenlerin-

s›nda renal yetmezlik gözlenmiﬂtir7
Fizik muayene bulgusu yoktur, ancak baz› hastalarda sa¤ üst kadranda palpasyonla hassasiyet
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Grafik 1. ‹skemik hepatit de laktat dehidrogenaz(LDH) ve aspartat aminotransferaz(AST) yükselme e¤risi

al›nabilir. Mental olarak, hastalarda amonyak
yüksekli¤i görülmesine ra¤men, hepatik ensefalopatiden çok serebral hipoperfüzyon ve hipoksi
bulgular› görülür. Son zamanlarda bu hastalar›n
bir k›sm›nda arteryal hipoksemiyi a¤›rlaﬂt›ran,
hepatopulmoner sendroma benzer ﬂekilde geçici
intrapulmoner ﬂant görüldü¤ü iddia edilmektedir9. ‹skemik hepatit düﬂünülen bir hasta de¤erlendirilirken akut hepatitin di¤er yayg›n ve potansiyel tedavi edilebilir nedenleri göz önünde bulundurulmal› ve d›ﬂlanmal›d›r. Bunlardan en
önemlisi viral hepatitler ve toksin veya ilaç al›m›na ba¤l› olarak geliﬂen hepatik hasard›r. Hastalardan dikkatli bir anamnez al›nmal›, hepatit A, B
ve C için serolojik testler, serum asetaminofen
düzeyi ve e¤er klinik varsa Wilson hastal›¤› ve
otoimmün hepatit araﬂt›rmas› yap›lmal›d›r. BuddChiari gibi trombozla giden vasküler patoloji düﬂünülen hastalarda sa¤ üst kadrana yönelik yap›lacak dopler ultrasonografi portal ve hepatik ven
hakk›nda önemli bilgiler sa¤layabilir10.

dir, çünkü histolojik olarak bak›ld›¤›nda inflamasyon yoktur. Fakat iskemik hepatit de zon 3 hepatositlerde sentrilobüler nekroz mevcuttur. Ayn› zamanda sinüsoidal konjesyon bulgusu yayg›nd›r.
Altta yatan bir karaci¤er hastal›¤› veya uzun süreli konjestif hepatopati yoklu¤unda fibrozis görülmez. ‹skemik hasar paterni, hastalar›n ço¤unda
spontan olarak hepatositlerin rejenerasyonu ile
normal histolojik yap›ya geri döner4-5.
Tedavi: ‹skemik hepatit için spesifik bir tedavi
yoktur. Bu hastalarda amac›m›z kardiak outputu
düzeltmek ve dolay›s›yla hemodinamik bozuklu¤un alt›nda yatan durumu düzeltmek olmal›d›r.
Hepatik perfüzyonu kötüleﬂtirebilecek agresif
diürezden kaç›n›lmal›d›r. End organ hipoperfüzyonu, özellikle renal fonksiyonlarda azalma ve
mental durumda de¤iﬂiklik düﬂündüren kan›tlar
için hastalar yak›n takip edilmelidir. Hepatosplenik kan ak›m›n› düzeltmek için renal dozda dopamin infüzyonu önerilmektedir ancak bugüne kadarki bilgiler bu tedavinin klinik yarar›n› gösterememiﬂtir. Adenozin infüzyonu hayvan modellerinde kullan›lm›ﬂ ancak hastalarda kullan›m› des-

Histopatoloji: Etyolojisinde iskeminin oldu¤u patolojide hepatit tan›m›n›n kullan›lmas› do¤ru de¤il-

44

Akut ‹skemik Hepatit Güncel Yaklaﬂ›m

patitis: clinical and hemodynamic study in 142 consecutive cases. Medicine (Baltimore) 2003;82: 392–406.
4. Giallourakis CC, Rosenberg PM, Friedman LS. The liver in heart failure. Clin Liver Dis 2002;6:947–67.
5. Seeto RK, Fenn B, Rockey DC. Ischemic hepatitis: clinical presentation and pathogenesis. Am J Med
2000;109:109–13.
6. Hickman PE, Potter JM. Mortality associated with ischaemic hepatitis. Aust N Z J Med 1990;20:32–4.
7. Fuchs S, Bogomolski-Yahalom V, Paltiel O, et al. Ischemic hepatitis: clinical and laboratory observations of 34
patients. J Clin Gastroenterol 1998;26:183–6.
8. Birrer R, Takuda Y, Takara T. Hypoxic hepatopathy:
pathophysiology
and
prognosis.
Intern
Med
2007;46:1063–70.
9. Fuhrmann V, Madl C, Mueller C, et al. Hepatopulmonary syndrome in patients with hypoxic hepatitis. Gastroenterology 2006;131:69–75.
10. Cassidy WM, Reynolds TB. Serum lactate dehydrogenase in the differential diagnosis of acute hepatocellular injury. J Clin Gastroenterol 1994;19:118–21.
11. Anghern W, Schmid E, Althaus F, et al. Effect of dopamine on hepatosplanchnic flow. J Cardiovasc Pharmacol 1980;2:257–65.
12. Desai A, Kadleck D, Hufford L, et al. N-Acetylcysteine use in ischemic hepatitis. Am J Ther 2006;13:80–3.
13- Henrion J, Schapira M, Luwaert R, et al. Hypoxic hepatitis: clinical and hemodynamic study in 142 consecutive cases. Medicine (Baltimore) 2003;82: 392–406.
14. Fuhrmann V, Kneidinger N, Herkner H, et al. Hypoxic
hepatitis: underlying conditions and risk factors for mortality in critically ill patients. Intensive Care Med
2009;35:1397–405.

tekleyecek, insanlar üzerinde yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂma yoktur. Benzer ﬂekilde baz› araﬂt›rmac›lar antioksidanlar›n veya N-asetilsisteinin yararl› oldu¤unu iddia etmekteyse de bu bulgular olgu sunumu ile s›n›rl›d›r11,12.
Prognoz: ‹skemik hepatit, hastalar›n ço¤u için 3
ile 7 gün içerisinde aminotransferaz de¤erlerinin
normale döndü¤ü selim ve kendini s›n›rlay›c› bir
hasarlanmad›r. Prognoz ço¤unlukla altta yatan
sistemik hastal›¤›n a¤›rl›¤› ile iliﬂkilidir. ‹skemik
hepatitlilerin ço¤u yaﬂam beklentisi fazla olmayan yaﬂl› hastalard›r. Yap›lan geniﬂ çapl› bir çal›ﬂmada 1 ay ve 1 y›ll›k hayatta kalma oranlar› s›ras› ile %53 ve %28 bulunmuﬂtur. Benzer ﬂekilde
1956 ile 2002 y›llar› aras›nda yap›lm›ﬂ 31 çal›ﬂman›n metaanalizinde hastane mortalitesi %52
saptanm›ﬂt›r13. Bütün ölümlerin yaklaﬂ›k %80’i
septik ﬂok, kardiojenik ﬂok veya kardiak arreste
ba¤l› geliﬂmiﬂtir14.
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