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Hepatik Ensefalopati
Prof. Dr. Perihan Ak›n, Dr. Bircan Erden

Karaci¤er hastal›klar› ile nörolojik bozukluklar aras›ndaki iliﬂki eskiden
beri bilinmektedir. Önceleri nörolojik bozukluklar yaln›zca akut karaci¤er yetersizli¤i tablosu içinde de¤erlendirilmiﬂ olmakla birlikte 1950’li y›llardan itibaren kronik karaci¤er hastal›kl› kimselerde de nörolojik de¤iﬂikliklerin olabilece¤i kavram› geliﬂtirilmiﬂtir.
Hepatik ensefalopati ile ilgili klinik ve deneysel çal›ﬂmalar sonucunda hastal›¤›n özellikleri, tan›s› ve bak›m› ile ilgili olarak belli temel kavramlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
• Hepatik ensefalopati belirgin karaci¤er disfonksiyonu olan hastalarda
görülen kompleks bir nöropsikiatrik sendromdur.
• Belirgin karaci¤er disfonksiyonu akut karaci¤er yetersizli¤ini, büyük
portosistemik ﬂantlar› ve sirozu içerir.
• Hepatik ensefalopati varsay›msal barsak kökenli nöroaktif toksinlerin
birikimine yol açan yetersiz karaci¤er fonksiyonu ve/veya bozulmuﬂ karaci¤er perfüzyonundan kaynaklan›r.
• Hepatik ensefalopatinin tan›s› kliniktir ve tan› belirgin karaci¤er disfonksiyonunun tan›mlanmas›, ensefalopatinin di¤er sebeplerinin ekarte edilmesi ve hepatik ensefalopatinin ﬂiddetinin derecelendirilmesine dayan›r.
• Hepatik ensefalopatinin bak›m› dört koldan eﬂ zamanl› bir yaklaﬂ›m›
gerektirir:
1. Mental durumunda de¤iﬂiklik olan hasta için destekleyici önlemler,
2. Di¤er ensefalopati sebeplerinin ekarte edilmesi,
3. Kolaylaﬂt›r›c› faktörlerin tan›mlanmas› ve tedavisi,
4. Ampirik tedavi uygulanmas›.
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Hepatik ensefalopati altta yatan mekanizmaya göre üç grupta incelenebilir:
A. Akut karaci¤er hastal›¤›yla iliﬂkili hepatik ensefalopati (Acute Liver Failure
Associated Hepatic Encephalopathy; ALFA-HE): Nadiren kronik karaci¤er hastal›¤›nda ani bir a¤›rlaﬂma ile ortaya ç›kabilirse de genellikle saf akut karaci¤er
yetersizli¤iyle birlikte görülür. Portosistemik ﬂant olmaks›z›n hepatosellüler
yetersizlik nedeniyle geliﬂmiﬂ hepatik ensefalopatiyi ifade eder.
B. Karaci¤ere ait bir hastal›k olmaks›z›n major portosistemik ﬂant ile iliﬂkili ensefalopati: Tan›mlanabilen karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u olmaks›z›n hepatik
ensefalopati vard›r. Bu tip hastalarda ensefalopati ço¤unlukla belirgin de¤ildir. Karaci¤er biopsisi örnekleri ya normal olarak bulunur ya da çok hafif histopatolojik de¤iﬂiklikler vard›r.
C. Kronik karaci¤er hastal›kl› veya sirozlu hastalardaki ensefalopati: Genellikle
sirozun –dolay›s›yla kronik karaci¤er fonksiyon bozuklu¤unun- yan›s›ra iyi
geliﬂmiﬂ portosistemik kollateral dolaﬂ›ma da sahiptirler. Bu grup en s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z gruptur.
Kronik karaci¤er hastal›kl› kiﬂilerde hepatik ensefalopatiye yol açan iki
anormallik hepatik yetersizlik ve karaci¤erin dolaﬂ›msal ‘bypass’›d›r.
Hepatik fonksiyondaki düﬂüﬂ muhtemelen as›l faktördür; dolaﬂ›msal
bypass ikincil ve kolaylaﬂt›r›c› olarak iﬂ görür.
Bu görüﬂ portosistemik ﬂantlar› oldu¤u halde belirgin karaci¤er hastal›¤›
olmayan kiﬂilerde hepatik ensefalopati s›kl›¤›n›n düﬂük oluﬂuyla da desteklenmektedir.
Tip C Hepatik ensefalopati Tip A ve Tip B’ye ait hepatosellüler yetersizlik
ve portosistemik ﬂant ögelerini beraberce içerdi¤i gibi, Tip A ve Tip B’ninkileri de kapsayan presentasyon ﬂekillerini de içerir. Tip C hepatik ensefalopatili
bir hasta ﬂu ﬂekillerde presante olabilir:
1. Akut hepatik ensefalopati: Karﬂ›m›za tek bir epizod ile ç›kabilece¤i gibi
birbirinden mental durumun normal oldu¤u aral›klarla ayr›lm›ﬂ birden fazla
epizod ile de ç›kabilir.
2. Kronik hepatik ensefalopati: Burada mental durumdaki de¤iﬂiklikler temeldeki anormalli¤e eklenmiﬂlerdir. Hasta epizodlar aras›nda en iyi ihtimalle
anormal bir temel de¤ere döner; epizodlar›n baz›lar› aras›nda anormal temel
de¤ere bile dönemedi¤i gözlenir.
3. Subklinik hepatik ensefalopati: Mental durum hiçbir zaman tam olarak
bozulmam›ﬂt›r; ancak nöropsikiatrik testlerle ortaya konabilen subklinik de¤iﬂiklikler vard›r.
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Hepatik ensefalopatide yukar›daki klinik biçimlerde de ölçüt olarak kullan›lan ve hastan›n mental durumundaki de¤iﬂikliklere dayanan bir evreleme
mevcuttur:
Evre 0: Bilinçte, entelektüel fonksiyonda, kiﬂilik veya davran›ﬂta de¤iﬂiklik
yoktur,
Evre 1: Hipersomni, insomni, öfori veya anksiyete, k›sa dikkat süresi, irritabilite,
Evre 2: Letarji, dizoryantasyon, bozulmuﬂ kavrama, uygunsuz davran›ﬂ,
konuﬂma bozuklu¤u, ataksi
Evre 3: Somnolans, belirgin konfüzyon; a¤r›l› uyaranlara cevapl›l›k
Evre 4: Koma; a¤r›l› uyaranlara cevaps›zl›k
Bu evreleme metodunun subjektif kriterlere dayanmak ve prognozla yak›n
iliﬂkili olmamak gibi eksiklikleri vard›r ve daha objektif bir evreleme metodunun geliﬂtirilmesine çal›ﬂ›lmaktad›r.Kabaca mental de¤iﬂikli¤e ait bulgusu olmayan hasta evre 0, a¤r›l› uyaranlar dahil tüm uyaranlara cevaps›z hasta evre
4, minimal klinik bulgular› olan hasta evre 1, klini¤i a¤›r olan ancak a¤r›l› uyaranlara yan›tl› hasta evre 3, evre 1 ve 3 aras›ndaki hasta evre 2 olarak kabul
edilebilir.
HEPAT‹K ENSEFALOPAT‹N‹N PATOGENEZ‹
Hepatik ensefalopatinin patogenezini aç›klamaya yönelik çeﬂitli teoriler
de¤iﬂik zamanlarda kabul görmüﬂse de halen patogenezin aç›klanmas›nda tatmin edici bir noktaya ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Günümüzde patogenezde rolü oldu¤u
düﬂünülen faktörler 4 ana grupta toplanabilir:
1. Kan-Beyin bariyerindeki de¤iﬂiklikler: Hepatik ensefalopatili hastalarda kan beyin bariyerinde nötral aminoasitlerin artm›ﬂ, bazik aminoasitlerin
azalm›ﬂ transportuna yol açan fonksiyonel bir yetersizlik vard›r.
2. Enerji metabolizmas›ndaki de¤iﬂiklikler: Hepatik ensefalopatili hastalarda beyin kan ak›m› azalm›ﬂ, glukoz ve oksijen tüketimi düﬂmüﬂtür. Pozitron emisyon tomografisinde beyin kan ak›m›ndaki de¤iﬂiklikler ile nöropsikolojik fonksiyon bozuklu¤unun ﬂiddeti aras›nda iliﬂki bulundu¤u saptanm›ﬂt›r.
Ancak bu de¤iﬂiklikler muhtemelen hepatik ensefalopatinin sebebi olmaktan
çok genel merkezi sinir sistemi depresyonunun bir sonucudur.
3. Barsak kaynakl› faktörler: Tarih boyunca hepatik ensefalopati ile ilgili olarak üzerinde en çok durulmuﬂ olan faktör amonyakt›r. Amonya¤›n ﬂu ﬂekillerde etki etti¤i düﬂünülmektedir:
• Amonyak MSS depresyonu yapan klor kanallar›n› inhibe etmektedir.
• Amonyak alfa-ketoglutarat ile birleﬂerek beyinde sitrik asit siklüsünün
substratlar›n› azaltarak enerji eldesini bozmaktad›r.
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• Amonyak glutamatla birleﬂerek glutamin meydana getirmekte ve malat-aspartat meki¤ini bozup enerji metabolizmas›n› etkiledi¤i gibi beyinde eksitatuar nörotransmitter olarak görev yapan glutamat›n da azalmas›na yol
açmaktad›r.
• Beyinde serotonin dahil pek çok nöroaktif mediatörün yap›m›nda
substrat olan triptofan›n beyne geçiﬂi amonyak taraf›ndan kolaylaﬂt›r›lmaktad›r.
Hiperamonyemi durumlar›nda hepatik ensefalopatiyi and›ran klinik bulgular›n ortaya ç›kmas› (üre siklüsü enzim defektlerinde oldu¤u gibi), laktüloz
ve antibiyotikler ile amonyak konsantrasyonlar›nda düﬂme sa¤land›¤›nda hepatik ensefalopatide iyileﬂme gözlenmesi, amonya¤› artt›racak maddeler ald›klar›nda sirozlu hastalarda hepatik ensefalopatinin kolaylaﬂmas› etyolojide
amonya¤›n önemini gösteren gözlemlerdir. Bununla birlikte serum ve serebrospinal s›v›daki amonyak konsantrasyonlar› aras›ndaki korelasyonun zay›f
oluﬂu ve hiperamonyemi olmaks›z›n da hepatik ensefalopati görülebilmesi nedeniyle patogenezi sadece amonyak ile aç›klamak mümkün görülmemektedir.
Çal›ﬂmalar amonya¤›n GABA, benzodiazepinler ve serotonin gibi nörotransmitterlerin modulasyonu üzerindeki rolü üzerine odaklanm›ﬂt›r.
Hepatik ensefalopatide merkaptanlar, fenoller ve ya¤ asitlerinin düzeylerinde bozukluklar tespit edilmiﬂse de bunlar›n amonyak düzeyleriyle iliﬂki
içinde etkili olduklar› düﬂünülmektedir.
Hepatik ensefalopatili hastalarda MR spektroskopisi ile beyinde düﬂük
myoinositol ve artm›ﬂ glutamin konsantrasyonlar› gösterilmiﬂ ve bu de¤iﬂiklikle hepatik ensefalopatinin ciddiyeti aras›nda güçlü bir iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Sirozlu hastalarda beynin T1 a¤›rl›kl› MR görüntülemesinde globus pallidusta hiperintensite ﬂeklinde karakteristik bir anormallik görülmektedir.
Manganez toksisitesi de beyinde benzer görüntülere sebep olur. Hepatik ensefalopatili hastalar›n bazal ganglionlar›nda artm›ﬂ manganez konsantrasyonlar› saptanm›ﬂt›r ve bu bulgu MR bulgular› ve kan manganez konsantrasyonlar› ile güçlü bir ﬂekilde ba¤lant›l›d›r. Manganez konsantrasyonundaki art›ﬂ
muhtemelen safraya yetersiz ekskresyon ile iliﬂkilidir. Manganeze iliﬂkin bu
bulgular›n önemi henüz bilinmemektedir.
4. Beyindeki nörotransmisyonda de¤iﬂiklikler: Beynin optimum çal›ﬂmas› ancak eksitatör ve inhibitör nörotransmisyon aras›nda bir denge bulundu¤unda mümkün olur.
Glutamat beyindeki en önemli eksitatör nörotransmitterdir. Hepatik ensefalopatili hastalarda beyinde glutamat düzeyi düﬂmüﬂ, glutamat geri al›m mekanizmas› bozulmuﬂ ve postsinaptik nöronlardaki glutamat ba¤lanma bölgelerinde ‘down regülasyon’ geliﬂmiﬂtir. Sonuç olarak nöroeksitasyon azalm›ﬂt›r.
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GABA önemli bir inhibitör nörotransmitterdir ve kan beyin bariyerini geçemez. Hepatik ensefalopatili hastalarda GABAerjik tonus artm›ﬂt›r ve bunun
bir nedeni endojen benzodiazepin konsantrasyonlar›ndaki art›ﬂt›r. Pozitron
emisyon tomografisi C-11 ba¤l› flumazenil verilmesinden sonra beyinde benzodiazepin ba¤lanmas›nda art›ﬂ göstermiﬂtir.
Hayvan modellerinde serebral katekolamin düzeylerinde azalma, serotonin düzeylerinde art›ﬂ gösterilmiﬂtir.
Hepatik ensefalopatide dopamin-2 reseptörlerinde ‘downregülasyon’ gösterilmiﬂtir ve bu durum hastalardaki psikomotor fonksiyon bozuklu¤unun sebeplerinden olabilir.
Aromatik aminoasitlerin artm›ﬂ beyin konsantrasyonlar› tirozin hidroksilaz enzimini inhibe ederek oktapamin, tiramin, feniletanolamin gibi, katekolaminler ve dopaminerjik nörotransmisyon ile etkileﬂti¤ine inan›lan yalanc› nörotransmitterlerin oluﬂmas›na yol açmaktad›r.
HEPAT‹K ENSEFALOPAT‹DE KOLAYLAﬁTIRICI FAKTÖRLER
Özellikle kronik progressif karaci¤er hastal›¤›n›n erken dönemlerinde
spontan hepatik ensefalopati epizodlar› nadir olarak görülmekle hastalar›n ço¤unlu¤unda bir kolaylaﬂt›r›c› faktör saptan›r ve bu kolaylaﬂt›r›c› faktör patogenezde gördü¤ümüz mekanizmalar› harekete geçirir.
1. Gastrointestinal kanama: Kan içeri¤inin barsakta y›k›lmas› sonucu
amonyak yap›m›n› da artt›ran bir nitrojen yükü ortaya ç›kmaktad›r. Kanama
sonucu geliﬂen hipovolemi hepatik perfüzyonu, anemiye ba¤l› hipoksemi hepatik oksijenasyonu bozarak karaci¤er fonksiyonlar›n› etkilemektedir.
2. Sepsis: Öncelikle protein katabolizmas›n› artt›rarak etki eder. Ayr›ca
azotemiye ve pek çok organ›n fonksiyonunu beraberce bozan dolaﬂ›m bozuklu¤una sebep olabilmektedir.
3. Azotemi: Amonyak yap›m› artar
Buraya kadarki üç kolaylaﬂt›r›c› faktör en s›k görülen kolaylaﬂt›r›c› faktörlerdir ve yüksek mortalite oranlar› ile beraberdirler.
4. Dehidratasyon: Tedavide kullan›lan diüretikler, katartikler ya da parasentez iﬂlemi nedeniyle geliﬂebilir; hepatik hipoperfüzyona yol açar.
5. Akut hepatit: Hepatosellüler hasarlanma ve buna ba¤l› karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u vard›r.
6. Benzodiazepinler, narkotikler: Do¤rudan merkezi sinir sistemi üzerinden etki ederler.
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G‹ZL‹ KOLAYLAﬁTIRICI FAKTÖRLER
Hepatik ensefalopatide her zaman göze çarpan belirgin bir kolaylaﬂt›r›c›
faktör bulunmayabilir. Ancak kolaylaﬂt›r›c› bir faktörün gözden kaçmas› ciddi sonuçlara yol açabilece¤inden özellikle aﬂa¤›daki faktörler aç›s›ndan uyan›k
olunmal›d›r:
1. Gastrointestinal sistem kanamas›: Her zaman hematemez ile prezante olmaz; melena, baﬂ dönmesi, gaytada gizli kan bulunmas›, hematokritte
düﬂme, taﬂikardi gibi belirti ve bulgular hekimi alarme etmelidir.
2. Sepsis: Belki de gizli kolaylaﬂt›r›c› faktörler içinde en uyan›k olunmas›n› gerektirenidir. Bulgu vermeksizin görülebilir. Olas› bulgulardan hipotermi
hekim taraf›ndan atlanabilir, hipotansiyon ise zaten kronik karaci¤er hastalar›nda al›ﬂ›k oldu¤umuz bir bulgudur. Böyle bir durumda laboratuar tetkikleri (Tam idrar tahlili, PA akci¤er grafisi) yol gösterici olabilir. Genel durumda
bozulmayla gelen her kronik karaci¤er hastas›nda mutlaka assit tetkiki yap›lmal›d›r.
3. Elektrolit dengesizli¤i: Rutin tetkiklerle kolayca saptanabilir.
4. Akut hepatit: Yine tan›s› laboratuar ile kolayd›r.
5. MSS aktif ilaç kullan›m›: Hasta ve hasta yak›nlar›ndan al›nan ilaç
anamnezi yeterli bilgi vermiyor olabilir. ﬁüphe durumunda imkanlar dahilinde laboratuar tetkiklerine baﬂvurulabilir.
TANI
Bilinen ya da ﬂüpheli sirozu olan bir hastada mental durumdaki de¤iﬂiklikler baﬂka bir sebep bulunana kadar hepatik ensefalopati olarak kabul edilmelidir.
Klinik de¤erlendirme:
• Sistemik ve nörolojik muayene
• Mental durumun de¤erlendirilmesi
• Kronik KC hastal›¤› ve siroza ait bulgular›n aranmas›
• Laboratuar sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi.
• Ay›r›c› tan›n›n yap›lmas›
A. Klinik belirtiler: Baﬂl›calar› ﬂuur bulan›kl›¤›, nöromuskuler de¤iﬂiklikler, fötor hepatikus ve hiperventilasyondur.
• ﬁuur bulan›kl›¤›: Hafif mental de¤iﬂikliklerden derin komaya kadar de¤iﬂiklik gösterebilir. Yukar›da sözü edilmiﬂ oldu¤u ﬂekliyle 0’dan 4’e evrelenir.
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• Nöromüsküler de¤iﬂiklikler: Asteriksis, hiperaktif derin tendon refleksleri
ve hatta geçici deserebre postür bile gözlenebilir. Asteriksis postur ya da pozisyonun muhafazas›nda görülen bir yetersizliktir. Nadiren spontan olarak
gözlenir; genellikle el dorsifleksiyonu gibi bir yöntemle uyar›ld›¤›nda görünür
hale gelir. Böbrek yetersizli¤i, kalp yetersizli¤i, hipoksemi, frontal lob tümörleri, hipokalemi gibi baﬂka pek çok metabolik ve yap›sal bozuklukta da görülebilir.
• Fötor hepatikus: Nefesin fare idrar› gibi kokmas› olarak tarif edilir. Her
hekim taraf›ndan tan›namad›¤›ndan ve hastal›¤›n ﬂiddeti ile yak›n iliﬂkili olmad›¤›ndan k›ymetli bir fizik muayene bulgusu de¤ildir.
• Hiperventilasyon: Hipokalemi, asidoz, k›sa zincirli ya¤ asitleri ve amonya¤a ba¤l› olarak hepatik ensefalopatili hastalarda hiperventilasyon görülebilir.
B. Elektrofizyolojik çal›ﬂmalar: Özellikle EEG’de trifazik dalgalar›n görülmesi önemlidir. Hastalar›n ço¤unda bulunur fakat spesifik de¤ildir.Transkranyal manyetik stimulasyon yöntemi ile sirozlu hastalarda santral motor yollarda hepatik ensefalopatinin derecesiyle ilﬂkili elektrofizyolojik de¤iﬂiklikler
saptan›r. Ancak yöntemin daha fazla araﬂt›rmaya ihtiyac› vard›r. Uyar›lm›ﬂ
potansiyel kay›tlar› özellikle hafif ve latent hepatik ensefalopatili hastalarda
faydal›d›r.
C. Non-invaziv görüntüleme: Günümüzde insano¤lunun elinde, vücutta
bulunan her molekülü potansiyel bir kontrast madde haline getirmiﬂ olan pozitron emisyon tomografisi ve uzak y›ld›zlardaki maddelerin analizindekine
benzer bir yöntemle vücuttaki moleküllerin tan›nmas›n› sa¤layan manyetik
rezonans spektrografi gibi iki görüntüleme yöntemi vard›r ve rutin tan›da yerleri olmasa da hepatik ensefalopatinin doyurucu izah ve tedavisine giden yol
bu iki yöntemden geçiyor görünmektedir.
AYIRICI TANI
Ay›r›c› tan›ya hipoksi, hiperkapni, hipoglisemi, hiponatremi, azotemi, diabetik koma gibi metabolik bozukluklar; çeﬂitli serebrovaskuler bozukluklar;
kafa içi infeksiyon ve tümörler; tutar›klar; alkol, ilaçlar, hipnotikler, trankilizanlar, analjezikler, a¤›r metaller gibi toksik etkili çeﬂitli maddeler girmektedir.
TEDAV‹
Hepatik ensefalopati tedavisinde amaç karaci¤er fonksiyon bozuklu¤unu
ve onun sekellerini kontrol etmektir. Elimizde karaci¤er transplantasyonu d›ﬂ›nda karaci¤er fonksiyonlar›n› yerine koyacak bir tedavi yöntemi olmad›¤›n-
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dan ve hepatik ensefalopatili hastalarda ço¤unlukla araya giren presipitan
faktörler bulundu¤undan tedavi hastaya iyileﬂme için en uygun ﬂartlar› sa¤lamaya yönelik olmaktad›r. Buna göre tedavi yaklaﬂ›mlar›m›z› üç ana baﬂl›k alt›nda toplayabilmekteyiz:
Destek Tedbirleri
Hepatik ensefalopatili hasta mental durumunda de¤iﬂiklik olan kronik karaci¤er fonksiyon bozukluklu bir hasta olarak kabul edilip bu iki ögeye yönelik tedaviler uygulan›r:
• Mental durumunda de¤iﬂiklik olan hastan›n genel tedavisi: Hastaya aminoasitler, lipidler, glukoz, esansiyel elementler gibi ihtiyaç duydu¤u besin deste¤i, s›v› ve elektrolit deste¤i verilmelidir. Her biri infeksiyon ve ek problem
kayna¤› olabilecek kataterlerin bak›m› yap›lmal›, mesane ve barsak fonksiyonlar›n›n idamesine çal›ﬂ›lmal›d›r. Bas› yaralar›n›n önlenmesi için gereken önlemler al›nmal›d›r.
• Kronik karaci¤er fonksiyon bozukluklu¤u ile iliﬂkili problemlerin bak›m›: Hepatotropik ajanlar verilir, hasta alkol kullan›yorsa b›rakmas›na çal›ﬂ›l›r.
Kolaylaﬂt›r›c› Faktörlerin Tan›mlanmas› ve Tedavisi
• Gastrointestinal sistem kanamas›: Endoskopi hem tan›da hem de skleroterapi ve band ligasyonu tedavisi uygulamalar› ile tedavide kullan›l›r.
•

‹nfeksiyon: Antibioterapi uygulan›r.

• Hipokalemi, alkaloz: Diüretikler kesilir, s›v› k›s›tlamas› yap›l›r ve uygun
s›v›-elektrolit replasman tedavisi düzenlenir.
• Sedatifler, trankilizanlar: Flumazenil ve nalokson gibi antagonistler kullan›l›r.
• Diyet proteinleri: Protein k›s›tlan›r, bitkisel protein kullan›m› tavsiye
edilir. Bitkisel proteinlerin hepatik ensefalopatiyi indükleme potansiyellerinin
hayvansal proteinler kadar yüksek olmad›¤› gösterilmiﬂtir.
• Azotemi: Azotemiye neden olabilecek sepsis, nefrotoksik ajan kullan›m›, dolaﬂ›m volümündeki anormallikler gibi faktörler düzeltilir, stres ülserleri için profilaksi yap›l›r.
• Akut karaci¤er hasar›: Karaci¤erin u¤rayaca¤› zarar› artt›rabilecek hepatotoksik ilaçlardan ve antivirallerden kaç›n›l›r, hasta transplant listesine al›n›r.
Ampirik Tedaviler
• Amonya¤› düﬂürmeye yönelik tedaviler
1. Amonyak substrat›n›n azalt›lmas›:
a) Katartikler ve lavmanlarla barsak klirensinin artt›r›lmas›na çal›ﬂ›l›r. Günde 3-4 kere 1-3 litre lavman yap›l›r veya hastada ishal yapmayan en yüksek
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dozda katartik verilir. Böylece barsaktaki amonya¤a dönüﬂecek maddelerin
at›lmas› hedeflenir.
b) Protein al›m› k›s›tlan›r. Protein al›m›n›n günlük 30-40 grama indirilmesi
ile negatif azot dengesi sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›r.
2. Amonyak yap›m›n›n azalt›lmas›:
a) Barsak bakterilerinin supresyonu: Bu iﬂ için neomycin, paromomycin, rifaximin gibi absorbe olmayan ve üreolitik bakterilere etkili antibiyotikler kullan›l›r. Neomycin en popüler olan›d›r. Yan etkileri nedeniyle 1 aydan fazla
kullan›lmas› önerilmez. Rifaximin h›zl› direnç geliﬂimine ra¤men yan etkilerinin azl›¤› nedeniyle zamanla neomycin’in yerini alacak gibi görünmektedir.
b) Nonabsorbabl disakkaridler: En s›k kullan›lanlar› laktülozdur. Barsak klirensini artt›rarak toksik maddelerin at›m›n› kolaylaﬂt›rd›¤› gibi barsak içeri¤ini asitleﬂtirerek amonya¤›n emilimini azalt›r, barsaktan at›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Amonyak üzerindeki etkisi barsa¤›n baﬂka mekanizmalarla asitleﬂtirilmesiyle elde edilenden fazlad›r; laktüloz ayn› zamanda amonya¤›n flora bakterileri taraf›ndan al›nmas›n› da artt›rmaktad›r.
3. Barsak floras› modifikasyonu:
Bir dönem hastalara bu iﬂ için Lactobacillus acidophilus verilmiﬂse de etkili
bulunmam›ﬂt›r.
4. Amonya¤›n biyokimyasal nötralizasyonu:
a) L-ornitin aspartat: Üre sentezinin bir substrat›d›r ve üre sentezini h›zland›r›r. Amonyak düzeylerini düﬂürmede laktüloz kadar etkili bulunmuﬂtur.
b) Sodyum benzoat: Laktüloz kadar etkili, ondan daha ucuz ancak sodyum
yükünü artt›ran ve üzerinde laktüloz kadar çal›ﬂ›lmam›ﬂ bir maddedir. Presipitan faktörün ishal oldu¤u hepatik ensefalopatili hastalarda kullan›labilir.
c) Aminoasitlerin alfa-keto analoglar›: Amin grubu içermeyen aminoasit türevleridirler. Amonyak ile birleﬂerek aminoasitlerine dönüﬂürler.
• Nörotransmitter de¤iﬂtirici tedaviler
1. Dall› zincirli aminoasitler:
Dall› zincirli aminoasitler ile aromatik aminoasitler aras›ndaki dengeyi
dall› zincirli aminoasitler lehine de¤iﬂtirmek ve böylece yalanc› nörotransmitter sentezini azaltmak amac›yla kullan›l›rlar.
2. Dopamin agonistleri:
Hepatik ensefalopatide belirgin faydalar› gösterilememiﬂtir.
3. Benzodiazepin antagonistleri:
Artm›ﬂ GABAerjik etkiyi antagonize etmek için kullan›l›rlar. Hepatik ensefalopatide kullan›labilen tek benzodiazepin antagonisti flumazenildir.
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• Çinko replasman›
Çinko yetersizli¤i kronik karaci¤er hastal›kl›, özellikle alkolik sirozlu hastalarda yayg›nd›r. Hiperamonyemi geliﬂmesinde çinko eksikli¤inin de rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir. Hafif hepatik ensefalopatide çinko replasman›n›n düzeltici etkileri saptanm›ﬂt›r.
• Helicobacter pylori eradikasyonu
Helicobacter pylori eradikasyonunun sirozlu hastalarda hiperamonyemiyi
düﬂürdü¤ü gözlenmiﬂtir.
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