SINDROMUL HEPATO-RENAL
Dan Corneci

DIAGNOSTIC

Sindromul hepato-renal (SHR) este definit
ca insuficienþa renalã care apare în prezenþa unei
boli hepatice severe acute sau cronice, în absenþa
unei patologii renale preexistente. Termenul este
adesea utilizat pentru orice tip ºi grad de insuficienþã renalã care apare în acest context. Totuºi,
insuficienþa renalã care apare în ciroza decompensatã cu ascitã nu este catalogatã ca sindrom
hepato-renal decât în aprox. 20% din cazuri, în
celelalte situaþii fiind vorba de insuficienþã
prerenalã (42%) sau necrozã tubularã acutã
(38%) (1). Probabilitatea apariþiei sindromului
hepato-renal la pacienþii cu cirozã este 18% la 1
an ºi 39% la 5 ani, prognosticul fiind extrem de
rezervat în absenþa transplantului hepatic (1,2).
Incidenþa exactã a SHR nu este cunoscutã, dar
pare sã fie de peste 40% la bolnavii cu ascitã de
peste 5 ani (3,4). Sindromul hepato-renal este
un diagnostic de excludere în care se vor elimina
hipovolemia, nefrotoxicitatea medicamentelor,
sepsisul ºi glomerulonefrita (1,3,4). În aproximativ jumãtate din cazurile de SHR sunt identificaþi factori precipitanþi: infecþia bacterianã
(57%), hemoragia gastro-intestinalã (36%) sau
paracenteza (7%) (1,3,4).

Delimitarea SHR de alte forme de insuficienþã renalã întâlnite în afectarea hepaticã
severã, în special în ciroza decompensatã, este
problema cea mai dificilã cu care se confruntã
clinicianul debutant. SHR este o formã de insuficienþã renalã în care vasoconstricþia renalã
marcatã însoþitã de scãderea fluxului sanguin
renal ºi a ratei de filtrare glomerularã (asemãnãtor
cu insuficienþa prerenalã) nu rãspunde la
mãsurile de repleþie volemicã, deºi nu este vorba
nici de necrozã tubularã acutã ºi nici de alt gen
de afectare renalã intrinsecã sesizabilã histopatologic.
SHR este o formã specificã de nefropatie
vasomotorie caracterizatã prin oligurie prerenalã
severã, sodiu urinar scãzut (£10 mEq/l) ºi azotemie progresivã - creatininã sericã peste 1,5 mg/
dl sau clearance-ul creatininei sub 40 ml/min
(3,4,5). Rinichii sunt normali structural ºi cel
puþin în prima parte a evoluþiei funcþia tubularã
este normalã. Evoluþia necontrolatã terapeutic a
sindromului va conduce la necrozã tubularã
acutã, moment în care diagnosticul diferenþial
este mai dificil (tabel nr. 1).
Tabel nr. 1.

Diagnosticul diferenþial al SHR cu alte forme de insuficienþã renalã în cirozã (1)
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Criteriile de diagnostic stabilite de The
International Ascites Club (1996) sunt grupate
în criterii majore (1-5) ºi criterii adiþionale sau
minore (6).(4,6):
1. Boalã hepaticã cronicã sau acutã cu
insuficienþã hepaticã severã ºi hipertensiune
portalã
2. Ratã scãzutã a filtratului glomerular
indicatã de creatinina sericã >225µmol (>1,5 mg/
dl) sau clearance la creatininã < 40 ml/min
3. Absenþa ºocului, infecþiei bacteriene, a
tratamentului recent cu droguri nefrotoxice
(AINS, aminoglicozide), a pierderilor excesive
de fluide (hemoragia gastro-intestinalã, diureza
excesivã: pierdere ponderalã câteva zile > 500
g/zi la pacientul ascitic fãrã edeme periferice sau
> 1 kg/zi la pacientul cu ascitã ºi edeme)
4. Lipsa de rãspuns susþinut dupã întreruperea diureticelor ºi administrarea de 1,5 l soluþie
salinã izotonã
5. Proteinurie <0,5 g/zi, fãrã date ecografice de uropatie obstructivã sau nefropatie a
parenchimului renal
6. Criterii adiþionale (minore) care nu sunt
necesare pentru diagnostic, dar sunt prezente în
mod obiºnuit:
a. Volum urinar <500 ml/zi
b. Sodiu urinar <10 mM/l
c. Osmolalitatea urinarã > osmolalitatea
plasmaticã
d. Eritrocite urinare <50/câmp
e. Sodiu seric <130 mM/l
În practica clinicã sunt întâlnite douã forme
de manifestare catalogate de International Ascites
Club ca: (1,4)
· SHR tip 1: forma acutã a SHR în care
insuficienþa renalã apare spontan la
pacienþii cu boalã hepaticã severã ºi este
rapid progresivã: creatinina sericã ajunge
la >2,5 mg/dl ºi clearance-ul la creatininã
<20 ml/min în mai puþin de 2 sãptãmâni.
Prognosticul este sever, cu mortalitate
peste 80% în 2 sãptãmâni prin insuficienþã hepaticã ºi renalã sau hemoragie
din varice esofagiene. Ameliorarea
funcþiei hepatice din insuficienþa
hepaticã acutã, hepatita alcoolicã sau din
cadrul decompensãrii cirozei poate
conduce la recuperarea spontanã a
funcþiei renale.
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· SHR tip 2: apare la pacienþii cu ascitã
rezistenþã la diuretice. Insuficienþa renalã
apare lent, în câteva luni, iar prognosticul
este asemãnãtor cu tipul 1, dar dupã o
perioadã de câteva luni de evoluþie
(aprox. 6 luni).
Factorii precipitanþi ai SHR includ infecþia
bacterianã, în special peritonita bacterianã
spontanã, paracenteza cu volume mari fãrã
substituþie plasmaticã corespunzãtoare, hemoragia gastro-intestinalã ºi hepatita alcoolicã.
Deseori factorii precipitanþi rãmân necunoscuþi.
De altfel, existã controverse în a subdivide SHR
tip 1 (forma acutã) în douã forme, cu factori precipitanþi prezenþi ºi fãrã factori precipitanþi
(1,3,4).
Sindromul este observat ºi în icterul
obstructiv sever (bilirubinã totalã > 8 mg/dl) cu
insuficienþã hepaticã. Sãrurile biliare leagã
endotoxinele din intestin, iar absenþa lor permiþând accesul endotoxinelor în circulaþia portalã.
Endotoxinele ajung în circulaþia sistemicã
datoritã incapacitãþii funcþionale a celulelor
Kupffer ºi prin intermediul ºunturilor portosistemice. La nivelul rinichiului endotoxinele
induc vasoconstricþie renalã cu activarea intensã
a retenþiei tubulare de sare ºi apã (5).
Necroza tubularã acutã poate complica
insuficienþa hepaticã independent sau concomitent cu sindromul hepato-renal întrucât endotoxinele au ºi efecte nefrotoxice directe. Ascita în
tensiune exacerbeazã disfuncþia renalã prin creºterea presiunii în venele renale ºi afectarea consecutivã a filtrãrii glomerulare. Necroza tubularã
acutã ischemicã sau toxicã sau sepsisul pot
determina insuficienþã renalã. Hemoragia masivã
din varicele esofagiene însoþitã de ºoc hemoragic
este una din numeroasele injurii care pot induce
necrozã tubularã acutã ischemicã. Mai mult,
SHR necontrolat terapeutic poate evolua spre
necrozã tubularã acutã de cauzã ischemicã (5,7).
În insuficienþa hepaticã avansatã BUN
(blood urea nitrogen) rãmâne scãzut (<10 mg/
dl), chiar în prezenþa hemoragiei gastro-intestinale sau insuficienþei renale acute. Producþia
de creatininã este scãzutã la pacientul caºectic
cu insuficienþã hepaticã, în aceastã situaþie
creatinina sericã subestimând severitatea scãderii
ratei de filtrare glomerularã. Acurateþea estimãrii

ratei filtrãrii glomerulare ºi a rezervei renale
poate impune mãsurãtori ale clearance-ului
creatininei.

FIZIOPATOLOGIE
Rinichii sunt normali funcþional în prima
parte a evoluþiei sindromului, funcþia tubularã
intactã fiind reflectatã în retenþia de sodiu ºi
oligurie. Un argument suplimentar este faptul cã
rinichiul pacientului cu SHR dacã este transplantat la un pacient cu insuficienþã renalã avansatã ºi ficat sãnãtos va funcþiona normal (4).
Factorul principal declanºator al SHR este
scãderea fluxului sanguin renal datoritã vasoconstricþiei macrocirculaþiei ºi microcirculaþiei
renale cauzatã de factori neuro-umorali multipli:
activarea sistemului reninã-angiotensinã-aldosteron, activarea sistemului nervos simpatic, endotelinele, peptidul natriuretic. La pacienþii cu
ascitã masivã creºterea presiunii intraabdominale
scade fluxul sanguin renal, dar sindromul a fost
observat ºi la pacienþii fãrã ascitã importantã.
Deteriorarea funcþiei renale la un pacient cu boalã
hepaticã pare sã se datoreze unor nefrotoxine
necunoscute care nu sunt metabolizate ºi eliminate de cãtre ficat. În patogeneza vasoconstricþiei
renale reversibile sunt implicaþi trei factori
importanþi:
1. tulburãrile hemodinamice care scad presiunea de perfuzie renalã
2. stimularea sistemului nervos simpatic
renal
3. creºterea sintezei mediatorilor vasoactivi umorali ºi renali
Tulburãrile hemodinamice
Vasodilataþia sistemicã este tulburarea
hemodinamicã predominantã în hipertensiunea
portalã ºi insuficienþa hepaticã acutã. Vasodilataþia creºte fluxul sanguin regional în circulaþia
splanhnicã ºi creºte compensator debitul cardiac.
Presiunea arterialã medie scade de obicei la 6065 mm Hg ºi se activeazã reflex sistemul nervos
simpatic. Rinichiul nu se poate adapta întrucât
mecanismele de autoreglare a circulaþiei renale
sunt funcþionale doar la presiuni arteriale medii
peste 70-75 mm Hg. Curba autoreglatorie a
rinchiului este deviatã la dreapta, fluxul sanguin

renal fiind mult mai dependent de variaþiile
presiunii sanguine sistemice. În aceste condiþii,
tensiunea arterialã medie scãzutã este consideratã
un predictor al supravieþuirii pacienþilor cu cirozã
ºi ascitã (4).
Reactivitatea vascularã este scãzutã în
cirozã (în special în circulaþia splanhnicã, dar ºi
în patul vascular muscular sau cutanat), la aceasta
adãugându-se acþiunea unor mediatori precum
oxidul nitric, prostaciclina, glucagonul sau
alterarea activãrii canalelor de potasiu.
Oxidul nitric sintetizat de celulele endoteliale ºi celulele musculare netede vasculare
determinã vasodilataþie ca rãspuns la nivelul
crescut de endotoxine circulante prezent la
pacienþii cu cirozã. Se va stabili prin studii ulterioare în ce proporþie acest mecanism este
responsabil de apariþia SHR (1).
Endotoxemia crescutã din cirozã se datoreazã probabil translocaþiei bacteriene ºi
ºunturilor porto-sistemice. Nivelul crescut de
endotoxine va creºte sinteza de oxid nitric ºi va
determina un rãspuns inflamator în care citokinele circulante (TNF, Il-6) au acþiune vasodilatatorie la nivelul circulaþiei splanhnice. Prostaciclina este un alt vasodilatator sistemic ale cãrui
nivele plasmatice sunt crescute în ciroza
decompensatã (4).
Glucagonul, hormon de asemenea crescut
în cirozã, are efect vasodilatator prin mai multe
mecanisme: desensibilizeazã circulaþia mezentericã la efectul catecolaminelor ºi angiotensinei
II, creºte nivelul de AMPc intracelular ºi acþioneazã astfel sinergic cu endotoxinele pentru
creºterea sintezei de NO în celulele musculare
netede vasculare.
Canalele de potasiu activate pot determina
vasodilataþie prin hiperpolarizarea celulei
musculare netede vasculare. Factori activatori în
cirozã sunt hipoxia, prostaciclinele, neuropeptidele sau oxidul nitric. Mecanismul exact de activare nu este cunoscut ºi nici care din cele trei tipuri
de canale de potasiu este implicat (ATP dependent,
voltaj dependent sau calciu dependent).
Rãspunsul compensator la vasodilataþia sistemicã (mecanisme vasoconstrictoare)
Sistemul nervos simpatic este activat rapid
ºi intens la pacienþii cu SHR, catecolaminele
determinând vasoconstricþie în patul vascular
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splanhnic ºi renal ºi retenþie de sodiu. Existã o
corelaþie strânsã între creºterea presiunii portale
ºi activitatea simpaticã la nivel renal, vasoconstricþia arteriolei aferente glomerulare
determinând scãderea ratei de filtrare glomerularã. Inervaþia hepato-renalã reprezintã astfel
un element important, dar nu determinant, în
apariþia SHR.
Mediatori vasoactivi umorali ºi renali
Doar vasoconstricþia simpaticã nu poate
justifica apariþia SHR. Glomerulii renali sunt
structuri dinamice asupra cãrora celulele
mezangiale pot acþiona prin contracþie. Sub
acþiunea unor mediatori vasoactivi care au ºi
efect direct pe circulaþia renalã (endoteline,
leukotriene, tromboxan A 2 , isoprostan F 2)
celulele mezangiale rãspund prin contracþie ºi
scad coeficientul de ultrafiltrare capilarã
glomerularã.
1. Endotelina 1 (ET-1) este un potent
vasoconstrictor renal ºi de asemenea un agonist
potent pentru contracþia celulelor mezangiale.
ET-1 este prezentã în concentraþii plasmatice
crescute în SHR (producþia localã renalã este
importantã), mecanismul de stimulare a sintezei
fiind neclar.
2. Leukotrienele C 4 ºi D 4 au acþiuni
similare renale cu ET-1. În SHR sunt sintetizate
sistemic ºi probabil renal în cantitãþi crescute ca
rãspuns la endotoxemie, activarea complementului sau citokine.
3. Tromboxanul A 2 este stimulat de
ischemia renalã, are efect constrictor vascular ºi
mezangial renal, dar se pare cã excreþia renalã
de TXB2 se coreleazã mai bine cu gradul de
severitate al afectãrii hepatice.
4. Prostaglandina F 2 sintetizatã în
cantitate mare în SHR prin peroxidarea lipidicã
este un potent vasoconstrictor renal.
Alte mecanisme de protecþie renalã
Sistemul reninã-angiotensinã-aldosteron
(SRAA) este activat la pacienþii cu cirozã ºi ascitã
pentru a compensa statusul hipovolemic, dar în
SHR activarea angiotensinei II protejeazã funcþia
renalã prin vasoconstricþia selectivã a arteriolei
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glomerulare eferente. În acest fel deºi fluxul
sanguin renal este scãzut (acþiunea sistemului
nervos simpatic ºi al reninei) rata de filtrare
glomerularã este prezervatã prin creºterea fracþiei
de filtrare (4,8). Utilizarea inhibitorilor enzimei
de conversie în aceastã situaþie determinã
hipotensiune sistemicã ºi scãderea filtratului
glomerular.
Hormonul antidiuretic (vasopresina) este
crescut ca rãspuns la creºterea activitãþii
simpatice ºi va determina retenþie non-osmoticã
de apã prin stimularea receptorilor V2 de la
nivelul ductelor colectoare din medulara renalã
(deºi sodiul plasmatic este constant scãzut).
Activarea receptorilor vasopresinei V1 determinã
vasoconstricþie preferenþial splanhnicã ºi mai
puþin renalã (4,8).
Prostaglandina E2 ºi prostaciclina sunt
crescute în bolile hepatice, probabil secundar
creºterii vasoconstrictoarelor plasmatice care
determinã ischemie renalã. Pacienþii cu cirozã
ºi ascitã fãrã insuficienþã renalã au producþie
crescutã de factori vasoconstrictori asociatã cu
o creºtere de prostaglandine vasodilatatoare
(4,8), în timp ce în SHR sinteza acestor prostaglandine este redusã (6,8). Administrarea de inhibitori de ciclooxigenazã (AINS) afecteazã funcþia
renalã la pacienþii cu cirozã pentru cã este
interferatã sinteza de prostaglandine vasodilatatoare, efect reversibil la întreruperea acestora.

MANAGEMENTUL SINDROMULUI
HEPATO-RENAL
Prevenirea ºi tratamentul iniþial al SHR
Identificarea rapidã a infecþiei ºi antibioterapia adecvatã a scãzut rata mortalitãþii în
peritonita bacterianã spontanã de la 50% la
aprox. 18-20% (1). Infecþia bacterianã, prezentã
la aprox. 50% din pacienþii cu hemoragie
varicealã, este o cauzã importantã de disfuncþie
renalã la pacientul cu cirozã. Profilaxia antibioticã se recomandã în douã situaþii clinice:
hemoragia din varicele esofagiene ºi antecedente
de peritonitã bacterianã spontanã.
Prezenþa peritonitei bacteriene spontane va
impune administrarea preventivã de albuminã

20% 1-1,5 g/Kg timp de 1-3 zile. Albumina
previne reducerea suplimentarã a volumului
sanguin circulant eficient, dar intervine ºi prin
legarea oxidului nitric ºi a citokinelor eliberate
în infecþie care au efect inotrop negativ ºi
vasodilatator sistemic.
Expansiunea volemicã cu albuminã umanã
în scopul prevenirii SHR se va face ºi în cazul
paracentezei cu volume mari (8 g/litrul de lichid
de ascitã evacuat) (1,4). Paracenteza cu evacuarea a 5 l de lichid de ascitã asociatã cu administrarea de albuminã pare sã aibã rezultate mai
bune ºi risc mai mic de a precipita SHR.
Utilizarea judicioasã a diureticelor (efectul
nefrotoxic apare la aprox. 20-50% din pacienþii
cu ascitã) înseamnã utilizarea dozelor minime
eficiente care sã evite ca diureza sã depãºeascã
ritmul de reabsorbþie al ascitei ºi sã se ajungã la
hipovolemie: soluþia este întreruperea temporarã
a diureticului (4,8). Hiponatremia sub 120 mEq/
l va impune restricþia suplimentarã de apã (<
1000 ml/zi), valori mai mari ale sodiului plasmatic fiind relativ bine tolerate de pacient.
Alegerea diureticului se poate face în
funcþie de concentraþia sodiului urinar, scopul
fiind sã se realizeze un bilanþ negativ al sodiului:
restricþia aportului la 50 mEq ºi diuretice pentru
ca sodiul urinar sã fie peste 80 mEq/l, concomitent cu restricþie lichidianã (1500 ml/zi).
Dacã excreþie iniþialã a sodiului este de peste 30
mEq/l se va administra doar spironolactonã, între
10-30 mEq/l se va asocia ºi furosemidul, iar sub
10 mEq/l se va indica în plus ºi paracenteza.
Furosemidul se va administra numai în asociere
cu spironolactona în proporþie de 40 mg:100 mg
spironolactonã (doze maxime 160 mg furosemid:
400 mg spironolactonã). În afara sodiului urinar
se mai poate monitoriza pierderea ponderalã care
trebuie sã fie pânã la 1 kg/zi la pacienþii cu ascitã
ºi edeme periferice ºi 0,5 kg/zi la cei fãrã edeme
periferice (2,8).
Ciroza avansatã cu ascitã refractarã la
terapia diureticã se complicã în aprox. 20% din
cazuri cu sindrom hepato-renal, mortalitatea la
1 an fiind de aprox. 50% (6). Diagnosticul de
ascitã refractarã la diuretice semnaleazã conturarea viitoarei posibile complicaþii care este
SHR, International Ascites Club definind astfel
aceastã situaþie terapeuticã (6):

· Ascitã rezistentã la diuretice: ascita care
nu poate fi mobilizatã cu restricþie sodicã
(50 mEq/zi) ºi tratament diuretic intensiv
(spironolactonã 400 mg/zi plus furosemid 160 mg/zi) în decurs de o sãptãmânã sau care se reface precoce dupã
acest tratament
· Ascita netratabilã cu diuretice: ascita
care nu poate fi tratatã sau nu poate fi
prevenitã recurenþa datoritã dezvoltãrii
unor complicaþii legate de terapia
diureticã care nu permit utilizarea unui
dozaj eficient.
În general cauza cea mai frecventã de rezistenþã la diuretice este aportul de sodiu prea mare,
dar în condiþii de restricþie sodicã se vor lua în
considerare ºi alte cauze: agravarea funcþiei
hepatice, peritonita bacterianã spontanã, utilizarea de AINS sau aminoglicozide (6,8). În
aceste condiþii opþiunile terapeutice permise sunt
paracenteza cu volume mari, cel mai vechi ºi
frecvent tratament, sau alte opþiuni cu rezultate
mai puþin satisfãcãtoare (TIPS, ºunt porto-sistemic chirurgical, ºunt peritoneo-venos, filtrarea
ºi reinfuzia lichidului de ascitã). Administrarea
de peptid natriuretic atrial în combinaþie cu terlipresina pentru a contracara efectul hipotensiv al
acestuia cresc fluxul sanguin renal, filtratul glomerular ºi natriureza la pacienþii cu ascitã
refractarã (6). Se vor evita antiinflamatoarele nesteroidiene ºi aminoglicozidele, ultimele având
riscul de a precipita necroza tubularã acutã în
aprox. 33% din cazuri, în comparaþie cu populaþia
generalã în care riscul este de doar 3-5% (tabel
nr. 2) (4).
Riscul apariþiei SHR la pacienþii cu boalã
hepaticã avansatã impune în primul rând un
management lichidian optim pentru a evita
hipovolemia: administrarea a 1500 ml albuminã
sau ser fiziologic poate fi eficientã la pacienþii
cu hipovolemie subclinicã. Se va exclude astfel
o insuficienþã renalã funcþionalã ºi se va diminua
amploarea mecanismelor reactive vasoconstrictorii care deterioreazã funcþia renalã pânã la
recuperarea funcþiei hepatice. Repleþia volemicã
se va face sub strictã monitorizare, deºi se pare
cã aceºti pacienþi au o complianþã venoasã
crescutã care permite administrarea fluidelor test
fãrã riscuri importante. Se vor trata, de asemenea,
Actualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã

167

Tabel nr. 2.
Prevenirea sindromului hepato-renal. (4)
Prevenirea SHR
1.
2.
3.
4.

3URILOD[LD LQIHF LHL EDFWHULHQH HVWH UHFRPDQGDW  vQ FD]XO KHPRUDJLHL GLQ Yaricele esofagiene sau
antecedente de peritonLW EDFWHULDQ VSRQWDQ 
([SDQVLXQHDYROHPLF FXDOEXPLQ HVWHUHFRPDQGDW vQFD]XOSHULWRQLWHLEDFWHULHQHVSRQWDQH
(1-1,5 g/Kg 1-]LOH VDXDSDUDFHQWH]HLFXYROXPHPDUL JOLWUXOGHOLFKLGGHDVFLW HYDcuat).
8WLOL]DUHDMXGLFLRDV DGLXUHWLFHORUVHYDXWLOL]DFHDPDLPLF GR] HILFLHQW vQWUXFkW6+5SRDWHIL
precipitat prin DF LXQHD GLUHFW  UHQDO  D GURJXOXL VDX SULQ FUHDUHD XQXL GH]HFKLOLEUX YROHPLF
GLXUH]DGHS úHúWHUDWDGHDEVRUE LHDOLFKLGXOXLGHDVFLW 
Evitarea medicamentelor nefrotoxice: aminoglicozide, antiinflamatoare nesteroidiene

toþi factorii precipitanþi precum hemoragia sau
sepsisul ºi se vor întrerupe drogurile nefrotoxice.
Abordarea sepsisului se va face prin terapie
antibacterianã precoce cu spectru larg ºi nonnefrotoxicã, culturi din sânge, urinã ºi lichidul
de ascitã ºi dezescaladare ulterioarã a
antibioticului (tabel nr. 3).

TRATAMENTUL SHR
În cazul pacienþilor cu cirozã ºi SHR tip 2
transplantul hepatic ortotopic este singurul
tratament în aºteptarea cãruia se poate justifica
orice efort terapeutic (cauze reversibile sau
tratabile de insuficienþã renalã). Dacã aceºti
pacienþi nu sunt candidaþi pentru transplant
hepatic o terapie mai puþin agresivã este
justificatã. Atitudinea este puþin diferenþiatã în
cazul SHR tip 1: dacã în insuficienþa hepaticã
acutã existã posibilitatea recuperãrii funcþiei
hepatice ºi atunci se justificã un efort terapeutic
ridicat, în cazul acutizãrii insuficienþei hepatice
din cirozã de cãtre un factor precipitant trebuie
identificatã ºi tratatã cauza decompensãrii

hepatice concomitent cu susþinerea funcþiilor
hepatice ºi renale (a nu se face confuzia cu faza
avansatã, terminalã a cirozei hepatice).
Optimizarea tensiunii arteriale
Tratamentul medical se adreseazã indirect
vasoconstricþiei renale prin creºterea rezistenþei
vasculare splanhnice: analogi de vasopresinã
(terlipresinã, ornipresinã), octreotid (analog de
somatostatinã) ºi agoniºti alfa-adrenergici (noradrenalinã, midodrinã) în combinaþie cu albumina
ca plasma expander. Tratamentul va avea ca scop
creºterea presiunii arteriale medii la aprox. 85-90
mm Hg sau ameliorarea debitului urinar.
Utilizarea de vasoconstrictoare sistemice
în asociere cu albuminã 20-40 g/zi a fost asociatã
cu rezultate satisfãcãtoare, dar nu sunt trialuri
mari care sã stabileascã eficienþa acestora,
acþiunea vasoconstrictoare renalã fiind posibilã
ºi încã neevaluatã (3,4). Terlipresina (glypressin)
este un analog sintetic al vasopresinei cu acþiune
vasoconstrictoare la nivelul receptorilor V1
splanhnici. În comparaþie cu vasopresina are
avantajul unui timp de înjumãtãþire mai lung care
Tabel nr. 3.

Atitudinea terapeuticã iniþialã în sindromul hepato-renal (4).

7UDWDPHQWLQL LDODO6+5
1. 5HSOH LHYROHPLF RSWLP tHVWXOGHvQF UFDUHYROHPLF FXSkQ ODO ser fiziologic VDXDOEXPLQ 
XPDQ
2. 'LDJQRVWLFXO úL WUDWDPHQWXO IDFWRULORU SUHFLSLWDQ L KLSRYROHPLD VHFXQGDU  KHPRUDJLHL JDVWURintestinale sau diureticelor, sepsisul)
3. Întreruperea drogurilor nefrotoxice (AINS, aminoglicozide)
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permite administrarea la 4 ore (0,5-2 mg la 4-6
ore, 2-10 mg/zi). Octreotidul este un analog al
somatostatinei cu acþiune prelungitã ºi efect
variabil pe circulaþia splanhnicã în dozã de 100200 µg de trei ori pe zi s.c. Noradrenalina (0,5-3
mg/h) sau midodrina (7,5-12,5 mg de trei ori pe
zi p.o.) sunt alternative alfa-agoniste eficiente.
Rezultate bune (recuperarea funcþiei renale în 6080% din cazuri) au fost obþinute în ultimii ani în
SHR tip 1 prin asocierea între vasoconstrictoare
ºi obligatoriu albuminã pe o duratã de 10-15 zile.
Rezultatele favorabile trebuie privite prin prisma
prelungirii duratei de viaþã la aprox. 12 sãptãmâni
în comparaþie cu 2 sãptãmâni la pacienþii netrataþi
sau trataþi cu albuminã ºi dopaminã.(1) De altfel,
o funcþie hepaticã sever alteratã (ex. scor ChildPugh > 11) altereazã grav prognosticul pacientului cu SHR tip 1 independent de administrarea
terapiei vasoconstrictoare.
Întrucât SHR este de fapt un indicator al
deteriorãrii funcþiei hepatice, decizia de a utiliza
un vasoconstrictor ar trebui sã se bazeze pe posibilitatea realã de ameliorare a funcþiei hepatice,
fie prin întreruperea consumului de alcool, fie
ca o punte spre transplantul hepatic. Dacã pacientul nu îndeplineºte aceste condiþii este posibil ca
tratamentul vasoconstrictor sã aibã doar rolul de
a prelungi evoluþia fatalã într-un moment când
ar fi fost indicate tehnici de îngrijire paleativã
(4). Aceastã ultimã situaþie este mai des întâlnitã
în SHR tip 2 în care utilizarea de vasoconstrictoare a fost mai puþin studiatã. Tratamentul
farmacologic al SHR tip 1 prelungeºte supravieþuirea nu întotdeauna ca punte spre transplantul
hepatic, dar atitudinea terapeuticã este justificatã
întrucât creºte numãrul candidaþilor pentru
transplant la care costurile ºi rata de supravieþuire
perioperatorie sunt mai bune.
Administrarea de vasodilatatoare renale
directe
Dopamina a fost primul drog utilizat în
acest sens, dar rezultatele nu au fost convingãtoare. Mai persistã încã utilizarea acesteia în
doze mici ºi întreruperea dupã 12 ore dacã nu
s-a ameliorat diureza. Antagoniºtii de endoteline
par sã amelioreze funcþia renalã, fãrã ameliorarea
prognosticului SHR (4).

Pentru ameliorarea hemodinamicii intrarenale au mai fost studiate pe loturi mici de pacienþi
misoprostolul (analog sintetic de prostaglandina
E1) ºi N-acetilcisteina, dar sunt necesare studii
ulterioare. Totuºi, terlipresina ºi implantarea de
TIPS au fost asociate cu cele mai bune rezultate
(3,4). Un studiu recent a înregistrat rezultate promiþãtoare în terapia SHR utilizând numai albuminã în asociere sau nu cu furosemid sub controlul presiunii venoase centrale (9).
Suportul artificial hepato-renal
Decizia de a institui suportul renal trebuie
sã se bazeze pe posibilitãþi realiste de regenerare
hepaticã, recuperare a funcþiei hepatice sau transplant hepatic. Acesta este motivul pentru care
un pacient cu SHR tip 2 va fi dializat doar dacã
existã posibilitatea unui transplant hepatic în
viitorul apropiat, atitudinea terapeuticã fiind
orientatã mai mult pe prevenirea apariþiei SHR
printr-un tratament corect al sindromului ascitic
(fig. nr. 1). În cazul SHR tip 1 decizia este mai
dificilã, evaluarea posibilitãþii recuperãrii
spontane a funcþiei hepatice cu tratament suportiv
general fiind uneori imposibilã, dar rezultatele
sunt superioare celor din SHR tip 2. Indicaþia de
transplant hepatic în insuficienþa hepaticã acutã
cu SHR tip 1 poate justifica suportul artificial
hepato-renal ca punte terapeuticã spre transplant.
(3,4,8) În aceste situaþii este recomandatã hemofiltrarea continuã, dializa convenþionalã putând
induce tulburãri hemodinamice la unii pacienþi.
Dializa hepaticã adãugatã tratamentului
farmacologic ºi de suport renal poate ameliora
prognosticul pacienþilor cu SHR: sistemul de
recirculare cu absorbant molecular ºi dializat cu
albuminã MARS sau Prometheus sunt sistemele
de suport artificial hepatic disponibile la noi în
þarã (10,11,12,13).
ªuntul porto-sistemic intrahepatic transjugular (TIPS) a înregistrat rezultate încurajatoare în special în SHR tip 2 prin ameliorarea
ratei filtratului glomerular ºi a natriurezei (reduce
activitatea simpaticã), dar metoda necesitã studii
ulterioare, rezultatele înregistrate fiind pe loturi
mici de pacienþi. Raportul risc/beneficiu nu justificã utilizarea TIPS în comparaþie cu terlipresina,
(3,4,6) iar comparaþia cu paracenteza repetatã în
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Tabel nr. 4.
Tratamentul sindromului hepato-renal.
Tratamentul SHR
1.

2.
3.
4.
5.

Optimizarea tensiunii arteriale:
x UHSOH LHYROHPLF DOEXPLQ
x vasoconstrictoare sistemice: analoJL GH YDVRSUHVLQ  WHUOLSUHVLQ  RUQLSUHVLQ ), octreotid
DQDORJGHVRPDWRVWDWLQ úLDJRQLúWLDOID-DGUHQHUJLFL QRUDGUHQDOLQ PLGRGULQ )
$GPLQLVWUDUHDGHYDVRGLODWDWRDUHUHQDOHGLUHFWHPLVRSURVWRODQWDJRQLúWLGHHQGRWHOLQH – sunt
necesare studii ulterioare
Suportul artificial hepato-renalXOWUDILOWUDUHFRQWLQX GLDOL] KHSDWLF  0$563URPHWKHXV –
QXPDLvQFD]XULOHvQFDUHVXQWSRVLELOHUHJHQHUDUHDKHSDWLF VDXWUDQVSODQWXOKHSDWLF
TIPS –QHFHVLW VWXGLLXOWHULRDUH
Transplantul KHSDWLFVDXWUDQVSODQWXOFRPELQDWGHILFDWúLULQLFKL

Fig. 1. Prezentarea schematicã a diagnosticului diferenþial ºi atitudinii terapeutice în sindromul
hepato-renal tip 2  dupã Roberts ºi Menon (2,8)
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(FE Na = fracþia de excreþie a sodiului; GNA = glomerulonefritã acutã; NTA = necrozã tubularã acutã)
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care TIPS este utilizatã ca metodã alternativã are
rezultate discutabile. S-a demonstrat în studiile
comparative între paracenteza repetatã ºi TIPS
cã ultima metodã este eficientã în controlul
ascitei, dar riscul de encefalopatie este mai mare
ºi nu pare sã creascã rata de supravieþuire. În plus,
TIPS are o serie de contraindicaþii care reduc utilizarea metodei: scor Child-Pugh >11, bilirubina
sericã > 5 mg/dl, encefalopatia hepaticã, vârsta
> 70 ani, disfuncþia cardiacã, tromboza venei
porte (1).
Transplantul hepatic ortotopic reprezintã
singura metodã de tratament permanentã ºi
eficientã a sindromului hepato-renal. Totuºi, prezenþa SHR în momentul transplantului hepatic
creºte costurile ºi scade rata de supravieþuire. La
pacienþii cu insuficienþã severã hepaticã ºi renalã
se poate impune transplantul combinat de ficat
ºi rinichi (14). Declinul rapid al funcþiei renale
în SHR tip 1 (2 sãptãmâni) face deseori imposibil
transplantul hepatic într-un timp atât de scurt,
acutizarea cirozei hepatice în acest caz putând
beneficia de alte metode de tratament-punte spre
transplant: TIPS, vasoconstrictoare + albuminã
sau dializã hepaticã (tabel nr. 4) (1,3).
O schemã simplificatã de diagnostic diferenþial al sindromului hepato-renal bazatã pe
fracþia de excreþie a sodiului (FE Na) poate ajuta
în principal la separarea SHR de necroza tubularã
acutã de alte cauze (8). O fracþie de excreþie de
sub 1% pune problema diagnosticului diferenþial
între insuficienþa renalã prerenalã reversibilã sub
tratament ºi SHR, în timp ce FE Na > 1% nu
înseamnã decât cã avem necrozã tubularã acutã
(insuficienþã renalã organicã) care poate avea
cauze iniþiale multiple. Atitudinea terapeuticã
este orientatã în principal de posibilitatea
realizãrii sau nu a transplantului hepatic (fig. 1).
Având în vedere mortalitatea apropiatã de
100% în absenþa transplantului hepatic ºi
costurile ridicate pe care le presupun metodele
de suport artificial hepatic, atitudinea cea mai
indicatã ºi adaptatã condiþiilor economice din
þara noastrã este axatã în primul rând pe
prevenirea apariþiei sindromului hepato-renal.
Administarea de vasoconstrictoare în asociere cu
albumina, precum ºi utilizarea ºuntului portosistemic transjugular nu sunt metode disponibile
în toate unitãþile spitaliceºti care se ocupã de

pacienþii cu cirozã hepaticã decompensatã. Din
aceste motive prevenirea SHR prin repleþie
volemicã optimã, utilizarea judicioasã a diureticelor, terapia promptã ºi adecvatã a infecþiei
lichidului de ascitã ºi evitarea medicamentelor
nefrotoxice reprezintã o atitudine medicalã
realistã ºi cu impact favorabil asupra ratei
supravieþuirii pe termen scurt a pacienþilor cu
afectare hepaticã severã.
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