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Sammanfattning 

Introduktion 
Hepatorenalt syndrom (HRS) innebär utveckling av njursvikt i samband med kronisk 
leversjukdom eller akut leversvikt och är associerad med allvarliga generella 
cirkulationsrubbningar och akut njursvikt. Det finns två former av hepatorenalt 
syndrom, typ 1 och typ 2, där förstnämnda har ett snabbare förlopp. Trots att vi har fått 
en ökad insikt i patomekanismerna bakom sjukdomen under de senaste åren, är 
behandlingsmöjligheterna och prognosen för tillståndet fortfarande mycket dåliga. 
Överlevnadschansen vid HRS typ 1 är bara ungefär 50 % under de första 30 dagarna 
efter sjukdomsdebut och har bara förbättrats marginellt, och det primära målet är att 
förbättra överlevnaden i väntan på transplantation. De stödjande 
läkemedelsbehandlingar som visat vara mest framgångsrika är användning av 
systemiska vasokonstriktorer ofta i kombination med höga doser albumin. Terlipressin 
är den nu mest studerade vasopressinanalogen som används vid hepatorenalt syndrom 
och har tillsammans med albumin visat god effekt på överlevnadstiden. Terlipressin är 
förstahandsvalet i många länder i Europa, men finns inte tillgängligt i USA.  
 
Syfte 
Syftet med detta arbete är att presentera en uppdatering kring rådande teorierna kring 
patofysiologin bakom hepatorenalt syndrom samt att undersöka hur effektivt 
terlipressin är jämfört med andra vasopressor-läkemedel såsom midrodin och 
oktreotid. 
 
Metod 
Föreliggande arbete är en litteraturstudie med sex originalartiklar. Litteratursök 
gjordes i PubMed med sökorden "hepatorenal syndrome" och"terlipressin". 
 
Resultat 
Teorin för patofysiologin bakom hepatorenalt syndrom som har fått störst acceptans är 
den arteriella vasodilationsteorin, vilken samtliga studier som ingick i arbetet grundade 
sina patofysiologiska teorier och behandlingsstrategier på. Centralt i denna teori är 
cirkulationsrubbningar med splanknisk arteriell vasodilation och renal 
vasokonstriktion. Renal vasokonstriktion orsakas troligen primärt av en aktivering av 
renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) och det sympatiska nervsystemet (SNS) 
samt ökad frisättningen av vasopressin.  
 
Resultatet i denna litteraturstudie tyder på att terlipressin och noradrenalin har en 
likvärdig effekt när det gäller överlevnad och reversering av HRS, och en bättre effekt 
än kombinationsbehandlingen av midrodin och oktreotid.  
 
Diskussion 
Den föreliggande litteraturstudiens resultat är - i enlighet med fynden i tidigare studier 
- att terlipressin och noradrenalin i kombination med albumin visade på en bättre 
effekt på återställning av njurfunktion och överlevnad jämfört med midrodin och 
oktreotid. Dock är de inkluderade studierna små och begränsade i antal och ingen av 
dem var dubbelblindad vilket ökar risken för bias. Dock var studierna homogena i 
design och använde sig av samma objektiva effektmått vilket minskar risk för felkällor. 
Överlag byggde studierna på samma teorier beträffande patogenesen av HRS vilket 
återspeglades i val av behandlingskoncept och studiedesign och ökar validiteten av 
slutsatserna i det föreliggande arbetet.  
 
Slutsats 
Med reversibilitet av syndromet och överlevnad som utfallsmått förefaller terlipressin 
lika effektivt som noradrenalin vid behandlingen av hepatorenalt syndrom, och 



 
                                                                                                                        

överlägsen behandling med midodrodin och oktreotid Arteriell vasodilation i 
splanknikusområdet med sekundär renal vasokonstriktion är för nuvarande den 
dominerande hypotesen för patogenesen av hepatorenalt syndrom.  
 
Nyckelord: Hepatorenalt syndrom, behandling, terlipressin, patogenes, överlevnad 
 



 

Förkortningar och förklaringar 

 
CTP - Child-Turcotte-Pugh klassificering för allvarlighetsgraden vid cirros. 

CVP - Centralt ventryck, visar vätsketrycket i övre hålvenen, vilket är detsamma som i 

höger förmak och används  för att bedöma fyllnadsgraden i kälsystemet, alltså ett mått 

på hypo- eller hypervolemi.  

HRS - Hepatorenalt syndrom, typ 1 med ett snabbare förlopp och HRS typ 2 med ett 

långsammare. 

IAC - International ascites club, en internationell klubb med syfte att uppmuntra till 

fler kliniska studier inom avancerad levercirros samt att öka samsynen hos experter på 

kliniska definitioner och rekommendationer för patienthandhavande.  

INR - International Normalized Ratio, ett uttryck för aktiviteten hos de K-

vitaminberoende koagulationsfaktorer (II, VII och X) som levern producerar. 

MAP - Medelartärtryck, det genomsnittliga blodtrycket hos en individ under en 

hjärtslagscykel. 

MARS - Molecular Adsorbent Recirculating System, leverdialys, med hjälp av ett 

kapillärfilter och en albuminlösning som dialysat renas blodet från albuminbundna 

toxiner. 

MELD - Model For End-Stage Liver Disease, inför levertransplantation bedöms 

allvarlighetsgraden av levercirros med hjälp av denna skala. 

PRA - Plasmareninaktivitet, mäter aktiviteten av plasmaenzymet renin, vilket är en del 

i blodtrycksregleringen.  

RAAS - Renin-angiotensin-aldosteron-systemet, samarbete mellan hormonerna 

angiotensin och renin för att förhindra lågt blodtryck samt reglera vätskebalansen.  

SBP - Spontan bakteriell peritonit, bakteriell infektion i ascitesvätskan. 

Splanknikuskärlbädd - kärlbädden med venösa avflöden från inälvorna som 

mynnar i vena porta. 

SNS - sympatiska nervsystemet, utgör tillsammans med det parasympatiska 

nervsystemet det autonoma nervsystemet. 
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1. Introduktion 

Hepatorenalt syndrom (HRS) är en akut dekompensation av en underliggande allvarlig 

leversjukdom, vanligen utlöst av eller associerad med levercirros eller portal 

hypertension. Syndromet innebär en utveckling av akut njursvikt utan att andra 

kausalfaktorer för njursvikt föreligger. Det är alltså en exklusionsdiagnos som byggs på 

att utesluta andra faktorer som normalt kan utlösa akut njursvikt, så som exponering 

för nefrotoxiska substanser inklusive nefrotoxiska läkemedel, infektioner i 

urogenitaltrakten, primär njursjukdom eller hypovolemi. Det är ett tillstånd som ofta 

inte kan reverseras, och prognosen är därför som regel mycket dålig med en median 

överlevnad för den allvarligare formen av HRS på bara elva dagar efter diagnos (1). 

Njurfunktionen kan dock förbättras spontant om leverfunktion stabiliseras snabbt. 

Nyare studier har kunnat identifiera riskfaktorer för att utveckla HRS och flera av dessa 

faktorer är relaterade till njurfunktion och cirkulation. Exempel är försämrad 

natriumutsöndring via urinen och lågt genomsnittligt artärblodtryck (2,3). 

1.1 Historia 
Redan på sent 1800-tal observerade Frerichs och Flint ett samband mellan avancerad 

leversjukdom och akut oligurisk njursvikt utan att histologiska förändringar i njurarna 

kunde identifieras (2). De förklarade istället njursvikten med störningar i den 

systemiska cirkulationen. Sambanden kunde den gången inte verifieras och 

reproduceras i djurförsök och blev därför inte allmänt accepterade på den tiden. Det 

första steget mot dagens behandlingskoncept togs av Hecker och Sherlock år 1956, då 

de introducerade norepinefrin i behandling av HRS och kunde visa en reversibilitet av 

den akuta organdekompensationen (2). Epstein med flera kunde sedan identifiera 

splanknisk (inom cirkulationsområdet till inälvorna) och systemisk vasodilation samt 

renal vasokonstriktion som patofysiologiska faktorer vid HRS (2,4).  

1.2 Patogenes 
HRS utgör den mest allvarliga formen av hemodynamisk dysfunktion som kan 

debutera tidigt i förloppet av leversjukdom, även innan ascites kliniskt kan detekteras. 

Arteriell vasodilation som den primära utlösaren av den cirkulatoriska dysfunktionen 

är just nu den mest allmänt accepterade teorin som förklarar patogenesen av HRS hos 

patienter med avancerad cirros (12). 

Cirkulatoriska förändringar karakteriseras av en minskad systemisk vaskulär resistens 

på grund av arteriell vasodilation i splanknikusområdet. Bakteriell translokation spelar 

också en central roll som utlösare av vasodilation. Bakteriell translokation innebär en 

förflyttning av inälvsbakterier till blodet och andra biologiska vätskor. En ökning av 

bakteriellt DNA i blod, vilket är en markör för bakteriell translokation, har visats vara 

associerad med minskad systemisk resistens (12).  

Effekten av vasodilationen i splanknikusområdet blir en minskning i systemiskt 

artärtryck, vilket kroppen försöker kompensera genom en ökad hjärtblodvolym. I de 

senare stadierna av dekompenserad cirros ökar den splankniska vasodilationen 

ytterligare på grund frisättningen av vasodilaterande substanser, så som kväveoxid, 



2 
 

kolmonoxid och/eller endogena cannabinoider. Det är möjligt att en nedsatt respons på 

vasokonstriktorer i kombination minskad effektiv cirkulerande blodvolym också bidrar 

till den vaskulära resistensen trots en total ökning av extracellulärvätskan (12).  

Arteriell underfyllnad aktiverar renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), det 

sympatiska nervsystemet (SNS) och inducerar frisättningen av vasopressin. HRS-

patienter har högre nivåer av cirkulerande renin, aldosteron, noradrenalin och andra 

vasoaktiva substanser för att upprätthålla artärtrycket. Även om dessa 

kompensationsmekanismer har tillfälliga positiva effekter på artärtrycket så orsaker de 

i längden negativa effekter på njurfunktionen, vilket leder till en minskning av GFR och 

natriumretention. Detta i sin tur orsakar/försämrar ödem och ascites. Sammantaget 

precipiterar dessa faktorer i utveckling av HRS (12).  

Prostaglandiner har en "skyddande effekt" på njurarna genom att balansera 

vasokonstriktoreffekterna av RAAS, SNS och vasopressin med renala vasodilatatoriska 

effekter. De huvudsakliga renala prostaglandinerna har en vasodilaterande effekter i 

afferenta arterioler i njurglomeruli och återfinns i större koncentration hos patienter 

med cirros och ascites. Histologiska förändringar har funnits vid njurbiopsier hos 

patienter med cirros, vilket skulle betyda att HRS inte endast är en funktionsändring 

men även har ett pato-anatomiskt korrelat. Många av dessa studier genomfördes dock 

inte på patienter med pågående HRS och föreslagna patomekanismer är därför i stor 

grad fortfarande ännu endast att anse som teorier. Dessutom har många nyare studier 

visat på en tillbakagång av HRS efter behandling med terlipressin eller noradrenalin 

hos en stor del patienter vilket stödjer en primär funktionell bakgrund (12).  

Det finns klara indikationer som stödjer teorin om att dekompenserad cirros är 

associerad med ett systemiskt inflammationstillstånd vilket skulle kunna spela en 

bidragande roll i patogenesen av HRS genom att förvärra den cirkulatoriska funktionen 

ytterligare (12).  

1.3 Incidens och prevalens av hepatorenalt syndrom 
Globalt är den totala incidensen av HRS ungefär 10 % bland sjukhusvårdade patienter 

med cirros och ascites, dock har både incidensen och prevalensen sjunkit under senare 

år. Risken att drabbas av HRS ökar däremot snabbt i takt med utveckling av 

dekompenserad levercirros, där risken ökar till cirka 40 % under en femårsperiod. Det 

har också visats att ungefär 50 % av det totala antalet cirrotiska patienter som dör av 

leversvikt även hade utvecklat HRS (2,5). HRS är alltså relativt vanligt förekommande 

vid allvarlig leversjukdom och representerar ett potentiellt livshotande tillstånd.  
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1.4 Indelning av HRS 
Figur 1 visar en summarisk översikt över skillnaderna mellan HRS typ 1 och typ 2. 

 

 

Figur 1. Definitioner av HRS typ 1 och typ 2. Figuren baseras på definitioner av Lata J. 

(6). 

 

1.4.1  HRS typ 1 

HRS indelas i typ 1 och typ 2, förstnämnda har ett snabbt framskridande förlopp och är 

den allvarligare av de två med en medianöverlevnad på endast två veckor, och vid 

denna tid en mortalitet så hög som på 80 %. Dödsorsaken hos dessa patienter är ofta en 

kombination av lever- och njursvikt, eller varixblödning. Den snabba reduktion i 

njurfunktion som sker vid HRS typ 1 definieras som en dubblering av den initiala S-

kreatininnivån till över 220 µmol/L eller en halvering av 24-timmars 

kreatininclearance till <20 ml/min inom två veckor (6). Ofta sker debut av detta 

syndrom efter akuta händelser såsom blödning, kirurgi eller infektion. Den vanligaste 

infektionen som leder till debut av HRS är spontan bakteriell peritionit (SBP) (se 

avsnitt 1.4). Ungefär 25 % av de som drabbas av bakteriell peritionit utvecklar HRS typ 

1, även om effektiv behandling med antibiotika ges. Dock ses profylaktisk 

antibiotikabehandling mot spontan bakteriell peritionit som en av anledningarna till att 

incidensen av HRS, och särskilt HRS typ 1, har gått ner. Den andra anledningen är att 

behandlingen av cirros har förbättrats (2,3,5).  

Definition av 
HRS typ 1 

Dubblering av 
serumkreatinin 

>2,5mg/dl (220 µmol/L ), 
eller en 50%ig reduktion i 

24h kreatininclearance 
till <20ml/min <2 veckor 

Ofta debut efter akuta 
händelser så som infektion 

Utan behandling överlevnad 
på veckor 

Definition av 
HRS typ 2 

Långsammare  
njurfunktionsförsämring  

än vid typ 1 

Debuterar ofta vid refraktär 
ascites (ascites som kräver 

buktappning pga. dåligt svar 
på behandling) 

Utan behandling överlevnad 
på månader 
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1.4.2 HRS typ 2 

Vid HRS typ två ses ett långsammare förlopp där utvecklingen mot njursvikt sker under 

en period av flera månader, och medianöverlevnaden är cirka sex månader. Det ses ofta 

hos patienter med en relativt välbevarad leverfunktion, men som har haft behov av 

upprepade ascitestappningar pga. bristande respons på diuretikabehandling (2,3).  

1.5 Spontan bakteriell peritionit 
Spontan bakteriell peritionit (SBP) är en bakteriell infektion i ascitesvätskan och är en 

av de vanligaste infektionssjukdomarna i samband med levercirros. Bakom SBP ligger 

flera olika patomekanismer, bland annat att patienter med cirros har en sämre 

tarmmotorik och utvecklar en överväxt av bakterier i tunntarmen. Men, patienterna har 

också ett nedsatt immunförsvar med låga nivåer av komplementfaktorer som är en 

viktig del av det ospecifika immunförsvaret mot bakteriella infektioner. Tarmbakterier, 

såsom Escherichia coli, kan vid cirros med manifest ascites ta sig från tarmen till 

lymfknutor och vidare till ascitesvätskan med risk för spontan bakteriell peritonit. 

Symtomen är ofta diffusa och inkluderar bland annat subfebrilitet, ospecificerade 

buksmärtor och encefalopati. Infektioner i samband med SBP resulterar också ofta i en 

försämring av leverfunktionen vilket kan leda till varixblödning eller 

njurfunktionsnedsättning. Dessutom är SBP troligen den mest betydelsefulle triggern 

för utveckling av HRS. Det är väldigt viktigt att snabbt identifiera och behandla denna 

infektion med antibiotika och att substituera patienten med albumin (2,5).  

1.6 Encefalopati 
Encefalopati är en neuropsykiatrisk komplikation till levercirros som påverkar 

medvetandet tillfälligt. Bakgrunden är komplicerad, men rubbningar i 

ammoniumomsättningen och hyponatremi är viktiga delar i patogenesen. Encefalopati 

graderas från grad 1 - 4 där grad 1 ger rubbningar i personlighet och sömn samt 

koncentrationssvårigheter, medan grad 4 är lika med koma, se tabell 1 för vidare 

definition (3).  

Tabell 1. Gradering, kliniska tecken, samt grad av flapping tremor vid encefalopati. 

Klinisk gradering Kliniska tecken Flapping tremor 
(oregelbundna 
ryckningar i händer 
och fingrar) 

Grad 1 (prodom) Alert, euforisk, stundtals 
depression. Dålig 
koncentrationsförmåga, 
sömnrubbning, 
personlighetsförändring. 

Sällsynt 

Grad 2 (överhängande 
koma) 

Slöhet, desorientering, 
olämpligt beteende 

Framkallas lätt 

Grad 3 (tidig koma) Omtöcknad men lättväckt, 
klar konfusion, 
osammanhängande tal 

Oftast närvarande 

Grad 4 (djup koma) Koma, okontaktbar, men 
kan möjligen svara på 
smärtsam stimuli 

Oftast obefintlig 
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1.6 Aktuella behandlingsstrategier 
Förståelsen för patogenesen av HRS har ökat under de senare åren och i takt med det 

har såväl definitionen av sjukdomen och diagnostiska strategier ändrats och anpassats 

efter nya kunskaper. Parallellt med det har även nya terapeutiska koncept utvecklats. 

Trots att den farmakologiska behandlingen av HRS har blivit mer avancerad så har 

prognosen bara förbättrats måttligt och den genomsnittliga överlevnaden är 

fortfarande mycket dålig. Den optimala behandlingen av HRS är levertransplantation 

och övriga behandlingsmöjligheter fungerar just nu mest som livsuppehållande 

åtgärder i väntan på transplantation (5).  

För patienter med cirros och ascites har det initiala behandlingsmålet varit att uppnå 

hemodynamisk stabilitet och att bevara njurfunktionen genom att optimera den renala 

perfusionen samt att undvika nefrotoxiska mediciner så som kontrastmedel och 

NSAIDs (5). 

1.7.1 Bedömning av indikation för levertransplantation 

För att kunna bedöma och prioritera mellan patienterna om och när en lever-

transplantation kan bli nödvändig hos patienter med leversvikt används Child-Pugh 

skalan, som ser till prognosen för överlevnad vid cirros, se tabell 2.  Vid poäng mellan 

7-15 bör en levertransplantation övervägas. Även en annan skala används för att 

värdera graden av leversjukdom, Model for Endstage Liver Disease (MELD), se tabell 3. 

Denna baseras på INR, bilirubin och kreatinin. MELD-skalan ger dock patienter med 

HRS typ 1 ett allt för positivt resultat och är dålig på att förutsäga överlevnaden hos 

dessa patienter. Child-Pugh skalan ger en mer realistisk prognos för dessa patienter. 

Patienter med komplikationer av cirros såsom SBP eller hepatorenalt syndrom bör 

alltid vara kandidater för transplantation. Väntetiden för transplantation i Sverige är 

dock lång, 3-9 månader eftersom det finns brist på organ. Därför är en förbättring av 

den farmakologiska behandlingen under väntetiden fortfarande nödvändig.  Patienter 

som i tillägg till nedsatt leverfunktion också har njurinsufficiens har generellt en sämre 

prognos och överlevnad efter transplantation än patienter som endast har nedsatt 

leverfunktion (3).  

 
Tabell 2. Klassifikation av allvarlighetsgraden av levercirros enligt Child-Pugh

1
 

 
1 poäng 2 poäng 3 poäng 

Bilirubin (μmol/l) < 34  34-50  > 50  

INR < 1,7 1,7-2,2 > 2,2 

Albumin (g/L) > 35  28-35  < 28  

Ascites Ingen Lätt Måttlig/svår 

Encefalopati Ingen Lätt Svår 

 

                                                           
1
 Child Pugh är ett poängsystem för värdering av överlevnadsprognosen för prioritering i samband med 

levertransplantation. Poängen räknas genom att addera summorna från de fem olika faktorerna och den 
sammanlagda summan sträcker sig mellan 5-15 poäng. Child Pugh indelas i klass A, (5-6 poäng), B (7-9) 
eller C (10-15). Klass A innebär en mild kompenserad sjukdom, klass B en måttlig med signifikant 
funktionsnedsättning och klass C en allvarlig dekompenserad sjukdom.  



6 
 

 

 

Tabell 3. Ekvation för uträkning av allvarlighetsgraden av levercirros enligt MELD, 

samt 3-månaders dödligheten enligt uträknad summa. 

 

MELD skala 
 

 
MELD = 3,78 * ln(S-bilirubin (mg/dl)) + 

 11,20 * ln (INR) + 9,57 * 
 ln (S-kreatinin (mg/dl)) +  

6,43 (konstant för leversjukdomsetiologi). 
Kommentarer: 

 Om patienten har genomgått dialys inom den senaste veckan bör 
serumkreatininvärdet som används vara 4,0. 

 Om värdet är under 1 (t.ex. 0,7) sätts värdet till 1 för att undvika summor under 0 
(Naturliga logaritmen (LN) för 1 är 0, och värden under 0 leder till ett negativt 

resultat. 
MELD < 9 10-19 20-29 30-39 >40 

3-månaders 
dödlighet 

1,9 % 6 % 19,6 % 52,6 % 71,3 % 

 

1.7.2 Övriga behandlingsstrategier 

Förutom levertransplantation finns följande akutåtgärder vid HRS: 

 Sätta ut diuretika. Diuretika kan ytterligare försämra njurfunktionen. 

 Använda sig av en vasopressor, terlipressin eller noradrenalin, i kombination 

med albumin.  

 TIPS (Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt) - ett alternativ för 

patienter med HRS typ 2 som inte lider av encefalopati. Se sektion 1.6.2.2. 

 Hos patienter i stort behov av levertransplantation kan i väntan på 

transplantation "leverdialys" MARS (Molecular Adsorbent Recirculating 

System) övervägas. 

 

1.7.2.1 Albumin 

Albumin är det viktigaste protein som upprätthåller det kolloidosmotiska trycket i 

blodet och används farmakologiskt för att återställa och upprätthålla den cirkulerande 

blodvolymen. Mekanismen för hur vasokonstriktorer och albumin förbättrar den 

glomerulära filtrationshastigheten hos patienter med HRS är ofullständigt kartlagd. 

Albumin förbättrar cirkulationsfunktionen vid cirros genom att öka blod- och 

hjärtminutvolymen. Albuminbrist spelar en viktig patogenetisk roll vid hepatorenalt 

syndrom, och albuminsubstitution förbättrar den systemiska hemodynamiken genom 

att blockera PRA (plasma-renin aktiviteten). Albumintillförsel har även visats kunna 

förebygga HRS typ 1 hos patienter med SBP. Hos cirrotiska patienter med SBP 

förbättrar albuminsubstitution blodtrycket och den systemiska vaskulära resistensen. 

Detta tros bero på att albumin dessutom har förmåga att binda och inaktivera 
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cirkulerande vasodilatoriska substanser. Det är därför troligt att kombinationen av 

albumin och vasokonstriktorsubstanser ger additiva effekter och en positiv påverkan av 

hjärtfunktion och cirkulation vid HRS (7). 

1.7.2.2 Transjugular intrahepatic portosystemic shunt  

Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) är en endovaskulär förbindelse 

till levern som syftar till att sänka trycket i portasystemet. Huvudindikationer är att 

reducera risken för blödningar från esofagus- och fundusvarcier. Denna behandling 

kan övervägas hos patienter med HRS som inte lider av encefalopati eftersom ingreppet 

kan utlösa eller försämra en redan föreliggande encefolapati. TIPS kan vara särskilt 

lämplig hos patienter som inte svarar på behandling med vasokonstriktorer. Precis som 

farmakologisk behandling uppnår man med TIPS en förlängd överlevnad i väntan på 

levertransplantation, och kan även förbättra överlevnadschansen efter en 

transplantation (2,5).  

1.7.2.3 Systemiska vasokonstriktorer 

Alla läkemedel och substanser som har undersökts för användning vid HRS har som 

mål att öka det renala blodflödet. Detta kan ske antingen indirekt genom att uppnå en 

visceral vasokonstriktion eller direkt med hjälp av renala vasokonstriktorer. 

Svårigheten är att hitta selektiva substanser som endast verkar på den viscerala 

cirkulationen utan att påverka den systemiska cirkulationen och renala perfusionen. En 

generell, oselektiv systemisk vasokonstriktion skulle innebära en risk att ytterligare 

försämra njurfunktionen (2).  

Systemiska vasokonstriktorer har visat mest lovande resultat vid behandling av HRS. 

De inkluderar vasopressinanalogerna terlipressin och ornipressin, 

somatostatinanalogen oktreotid och alfa-adrenerga agonisten midodrin. Andra 

vasopressorer som används medicinskt är epinefrin, norepinefrin, dopamin och 

fenylefrin. Dessa används normalt vid behandlingen av cirkulatorisk instabilitet (8).  

Norepinefrin visade redan 1956 effekt på urinmängd och artärtryck i en studie av 

Hecker och Sherlock, dock såg de ingen förbättring av njurfunktionen (2). 

Noradrenalin har en huvudsaklig alfa-adrenerg effekt, precis som midrodin, och har i 

början visat lovande resultat vid HRS typ 1. Antal studierna där noradrenalin har 

använts vid HRS typ 2 är färre, precis som för andra vasopressorer (2,9).   

Den första vasopressinanalogen som visade lovande resultat på glomerulär 

filtrationshastighet och renalt blodflödet var octapressin. Den användes redan på 1970-

talet för behandlingen av HRS typ 1 men var associerad med hög mortalitetsrisk i 

samband med biverkningar, och ett sökande efter alternativa vasopressinanaloger som 

ornipressin och terlipressin började. Först testades ornipressin. Ornipressin visade 

initialt lovande resultat i flera studier, dock var biverkningsrisken stor varför samma 

forskare istället gick vidare och gjorde försök med terlipressin som visade sig ge färre 

biverkningar (2).  

1.7.2.3.1 Farmakologiska egenskaper av terlipressin och vasopressin 

Terlipressin introducerades tidigt på 2000-talet för behandling av septisk chock och 

har sedan blivit den mest studerade vasopressinanalogen för behandling av HRS. 

Terlipressin (triglycyl-lysin vasopressin) är i sig en inaktiv prodrog som omvandlas till 

lysin-vasopressin efter klyvning genom endogena och exogena vävnadspeptidaser. 
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Terlipressin är alltså en analog till vasopressin. Endogent vasopressin syntetiseras som 

ett pro-hormon i hypotalamus. De mest potenta stimuli för vasopressinfrisättning är 

ökad plasmaosmolaritet och allvarlig hypovolemi. Stimuli från det centrala 

nervsystemet såsom smärta, illamående och hypoxi främjar också 

vasopressinfrisättningen. Högre vasopressinnivåer krävs för att uppehålla normal 

osmolaritet vid hypovolemi. Vasopressin utövar sin effekt via är G-proteinkopplade 

receptorer (G-protein fungerar som intracellulära "strömbrytare" och är viktiga i 

intracellulära signalsystem) (10).  

Terlipressin har en attraktiv farmakokinetik och är intressant på grund av dess 

förlängda effektduration som beror på långsam bioaktivering genom omvandling från 

prodrog till farmakologiskt aktivt vasopressin.  Halveringstiden för eliminering av 

terlipressin är 50 minuter i jämförelse med syntetiskt vasopressin som har en 

halveringstid på bara 10-35 minuter.  Effekthalveringstiden av terlipressin är så lång 

som 6 timmar. Dess långa halveringstid gör det möjligt att administrera den som en 

bolusdos. Behandlingsdurationen med terlipressin är normalt upp till två veckor (4, 5, 

10).  

Vid hepatorenalt syndrom administreras terlipressin intravenöst som en 

injektionsvätska med 1 mg var 4-6:e timme med ökning baserad på kreatininvärde och 

svar på behandlingen (10). 

Terlipressin verkar via tre olika receptorer; vasopressinreceptor V1, V2 och V3. V1 

receptorer återfinns i njurarna, blåsan, livmodern, mjälten, hepatocyterna, 

trombocyterna och fettcellerna. V1-medierad vasokonstriktion medieras genom Gq-

proteinkopplad aktivering av fosfolipas C som frisätter Ca2+ från det intracellulära 

lagret. V2 är Gs-proteinkopplade receptorer som återfinns på distala tubuli i njurarna. 

Dessa aktiverar adenylylcyklas för att öka cykliskt adenosinmonofosfat (AMP) vilket 

mobiliserar aquaporinkanaler i endotelcellerna och de renala samlingscellerna och 

ansvarar därför för terlipressins antidiuretiska effekt. V3 är hypofysreceptorer som 

aktiverar Gq-protein och frisätter intracellulärt Ca2+ efter aktiveringen av fosfolipas C. 

V3 receptorerna ansvarar för terlipressins effekt på det centrala nervsystemet, där det 

modulerar blodtryck, kroppstemperatur och frisättningen av hypofyshormoner. Under 

normala fysiologiska förhållanden är vasopressins viktigaste uppgift att upprätthålla 

vattenbalansen. Under normala förhållanden och i normala koncentrationer har 

vasopressin ingen betydande roll i den vaskulära reguleringen av blodtrycket, men vid 

hypotension orsakad av hypovolemi ökar vasopressinnivåerna för att behålla 

perfusionstrycket i viktiga organen som njurarna (10). 

Kombinationsbehandling av terlipressin med albumin ger en förbättring i GFR och 

reduktion i S-kreatinin, men även utsöndringen av renin och aldosteron har setts 

minska. Terlipressin antas förbättra överlevnaden vid HRS och öka chansen till 

reversering av njursvikt. Biverkningarna är färre än för andra vasopressinanaloger, 

men ischemiska händelser förekommer hos <5 % av patienterna, även magkramper, 

illamående, blekhet och diarré kan förekomma. Den antidiuretiska effekten av 

terlipressin kan orsaka hyponatremi. På grund av risken för ischemiska händelser och 

arrytmier är vasopressin kontraindicerat vid kardiovaskulär sjukdom.  Terlipressin 

tillsammans med albumin är den vanligaste behandlingen av HRS i Europa men är inte 

tillgänglig i många länder, däribland USA (4,5,10).  
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1.7.2.3.2 Midrodin och oktreotid 

Ungefär samtidigt som terlipressin introducerades gjordes även de första studierna på 

midrodin och oktreotid. Midodrin är en alfa-adrenerg vasokonstriktor. Som 

monoterapi har midrodin ingen effekt på njurfunktionen, men tillsammans med 

albumin och oktreotid har denna effekt setts, samt en förbättring av artärtrycket och 

PRA. Alfa-1 receptorer finns på den mjuka muskulaturen i inälvskärlen och det är 

genom dessa receptorer läkemedlet har sin effekt. Oktreotid inhiberar glukagon vilket 

förstärker vasokonstriktionen av de viscerala blodkärlen. Denna terapi ger en något 

ökad överlevnad och saknar kända biverkningar. Studier har visat att njursvikt kunde 

reverseras i 40 % av fallen. Midrodin ges oralt 7,5 mg tre gånger per dag tillsammans 

med 100-200 μg subkutana injektioner oktreotid (5,11). 

1.7.3 Status quo av behandlingssituationen 

Sammanfattningsvis är HRS fortfarande ett mycket allvarligt, potentiellt livshotande 

tillstånd som uppstår vid långkommen, dekompenserad levercirros. 

Patomekanismerna bakom HRS är fortfarande inte fullständigt kartlagda. HRS ger 

allvarliga generella cirkulationsstörningar och har en mycket dålig prognos. Behandling 

med vasopressorer för snabb reversering av den akuta cirkulatoriska 

dekompensationen med utveckling av akut njursvikt står centralt i 

behandlingsstrategin. Terlipressin är en vasopressinanalog som introducerades tidigt 

på 2000-talet för behandling av septisk chock. Fortfarande är det en öppen fråga hur 

effektiv terlipressinbehandling är vid HRS med tanke på överlevnad, reversibilitet och 

återhämtning av njurfunktion. 

Sammanlagt finns alltså ett behov för en uppdatering av det aktuella kunskapsläget om 

patogenesen av HRS och vilken plats i terapin terlipressin har idag. 

2. Syfte 
Syftet med detta arbete är tvådelat. För det första ska det ges en uppdatering av dagens 

kunskap kring patofysiologin vid hepatorenalt syndrom. För det andra ska arbetet 

belysa den kliniska effektiviteten av terlipressinbehandling vid hepatorenalt syndrom. 

Konkreta frågeställningar är: 

 Vad är de senaste teorierna kring patogenesen bakom hepatorenalt syndrom? 

 Hur effektivt är terlipressin jämfört med annan vasopressorterapi som med 

noradrenalin eller en kombinationsbehandling med oktreotid och midodrin?  

3. Metod 
 

Det föreliggande arbetet är en litteraturstudie. Litteratursök gjordes i PubMed enligt 

sökorden och med begränsningarna som visas i tabell 4. Övriga sök för 

bakgrundsmaterial utfördes i Google med sökorden "hepatorenal syndrome", 

"hepatorenalt syndrom", "terlipressin", "pathogenesis" "albumin", "TIPS", 

"vasopressor" och "levertransplantation". Ett urval av resultatet från söket i PubMed 

gjordes genom att läsa igenom abstractet av samtliga träffar för att selektera de 

publikationer som var mest relevanta för att kunna svara på frågeställningarna. De 
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inklusionskriterier som användes var kliniska studier som publicerats de senaste tio 

åren, båda kriterier sattes för att få ett högt bevisvärde med uppdaterade studier. 

Exklusionskriterier var studier som inte kunde användas för att svara på uppsatta 

frågeställningar. Även de studier som studerade terlipressin specifikt vid 

levertransplantation, och/eller inte explicit studerade hepatorenalt syndrom uteslöts.  

En översikt över sökstrategin och sökresultat framgår av tabell 4. De båda sökningarna, 

med eller utan MeSH-term på hepatorenalt syndrom resulterade i snarlika sökresultat, 

och gjorde ingen ändring på urvalet av originalartiklar som ingick i det föreliggande 

arbetet.   

 

Tabell 4. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Valda 

referenser 

170222 (("hepatorenal 

syndrome"[MeSH Terms] OR 

("hepatorenal"[All Fields] 

AND "syndrome"[All Fields]) 

OR "hepatorenal 

syndrome"[All Fields]) AND 

("terlipressin"[Supplementary 

Concept] OR 

"terlipressin"[All Fields])) 

Clinical trial 

From 

2007/12/22 to 

2017/12/22 

 

14 9, 11, 13,15- 

17 

170330 "Hepatorenal 

Syndrome"[Mesh] AND 

("terlipressin"[Supplementary 

Concept] OR 

"terlipressin"[All Fields] 

Clinical trial, 

From 

2009/01/01 to 

2017/12/31 

 

12 9, 11, 13,15- 

17 

 

4. Resultat  
 

Nedan presenteras en sammanfattning av sex kliniska originalstudier där terlipressin 

användes vid behandling som HRS (9, 11, 13, 15-17). För varje enskild originalstudie 

uppges även vilken hypotes författarna hade kring patogenesen av HRS.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed#facet_date_range_divds1
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4.1 Studie 1: Terlipressin plus albumin versus midodrine and 

octreotide plus albumin in the treatment of hepatorenal syndrome: A 

randomized trial (11).  
I studien ingick 49 patienter som randomiserades till att antingen få terlipressin och 

albumin (n=27) alternativt midrodin, oktreotid och albumin (n=22). Syftet var att 

undersöka vilket utav dessa två behandlingsalternativ som var mest effektivt vid 

behandlingen av HRS. Den första gruppen fick terlipressin som intravenös infusion, 

initialt 3 mg/24 h, med möjlighet till dosökning upp till 12 mg/24 h om patienten inte 

svarade på behandling. I den andra gruppen gavs initialt en oral dos på 7,5 mg 

midodrin tre gånger dagligen, med möjlighet till dosökning upp till maximalt 12,5 mg 

tre gånger dagligen. Dosen gavs tillsammans med oktreotid subkutant med en initial 

dos på 100 μg tre gånger dagligen upp till 200 μg. Båda grupperna fick en intravenös 

dos av albumin på 1 g/kg kroppsvikt första dagen och sedan 20-40 g/dag.  

Inklusionskriterier var personer mellan 18-65 med cirros diagnostiserad med hjälp av 

leverbiopsi, ultraljud eller kliniska, biokemiska och/eller endoskopiska fynd. Dessutom 

skulle HRS typ 1 eller allvarlig HRS typ 2 vara diagnostiserad enligt IACs kriterier. Inga 

signifikanta skillnader i labvärden och kliniska data observerades mellan de två 

grupperna vid studiestart, ingen av patienterna hade alkoholisk hepatit. Båda 

grupperna hade också en jämförbart stor andel patienter med HRS typ 1, 93 % i 

terlipressingruppen och 90 % i midodrin- och oktreotidgruppen.  

Fullständigt svar på behandling definierades som en minskning i S-kreatinin till ≤133 

µmol/L. Om detta mål uppnåddes avslutades behandlingen. Oavsett respons, skulle 

behandlingen pågå i maximalt 14 dagar. Partiellt svar på behandlingen definierades 

som ≥50 % minskning i S-kreatinin från behandlingsstart till ett värde > 1.5 

mg/dL. Icke-respons definierades som en minskning av S-kreatinin på mindre än 50 % 

av utgångsvärdet. 

Förbättringen av njurfunktionen var signifikant större hos patienter i 

terlipressingruppen (P < 0,01). 19 av 27 (70,4 %) patienter i terlipressingruppen 

uppnådde antingen ett partiellt eller fullständigt svar på behandlingen medan siffran 

var 6 av 21 i midodrin / oktreotid-gruppen (28,6 %).  15 av 27 patienter i 

terlipressingruppen (55,5 %) hade ett fullständigt svar medan siffran var 1 av 21 i 

midodrin/oktreotid-gruppen (4,8 %). Reduktionen i S-kreatinin hos patienterna som 

svarade på behandling var större i terlipressingruppen, men skillnaden var inte 

statistiskt signifikant. Det fanns inga signifikanta skillnader i överlevnad vid 1 och 3 

månader mellan de båda grupperna. De som svarade på någon av behandlingarna 

visade i båda grupperna generellt högre överlevnadsiffror, se figur 1. När respektive 

grupps kumulativa överlevnad studerades var för sig var skillnaden signifikant endast i 

terlipressingruppen (P < 0,001).  Medelartärtrycket (MAP) var signifikant högre i 

terlipressingruppen jämfört med midrodin/oktreotid-gruppen (P < 0,05).   

Slutligen så observerades en signifikant skillnad i kumulativ överlevnad efter 3 

månader när alla patienter med en reduktion i S-kreatinin ≥50 % från baslinjen 

jämfördes med patienter med en reduktion <50%. Inga skillnader i biverkningar fanns 

mellan de två grupperna.  
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Figur 2. Kumulativ tremånadersöverlevnad hos patienter som randomiserats till 

terlipressin plus albumin (TERLI grupp) eller till midrodin plus oktreotid plus albumin 

(MID/OCT grupp) enligt svar på behandling: Helstreckad linje representerar de som 

svarat på behandling, streckad linje representerar de som icke svarat. P-värdet utgör 

skillnaden för de svarande och icke-svarande, N.S. står för icke-signifikant. Figuren är 

omarbetad efter figur 4 från studie 1 (11).  

 

Teorier kring patogenes av HRS i studien 

Enligt den perifera arteriella vasodilationshypotesen orsakas HRS av allvarlig renal 

arteriell vasokonstriktion som respons på en reduktion i den effektiva cirkulerande 

volymen. Renal vasokonstriktion medieras av RAAS och SNS och ökning av icke-

osmotiska frisättning av vasopressin. Reduktionen i effektiv cirkulerande blodvolym är 

en konsekvens av visceral arteriell vasodilation och låg hjärtminutvolym. Bakteriella 

infektioner ökar risken för HRS genom att öka vasodilationen och försämra den 

kardiovaskulära dysfunktionen vid cirros.   

Slutsatser från studien 

Terlipressin plus albumin är signifikant mer effektivt i att förbättra njurfunktionen hos 

patienter med HRS jämfört med midrodin och oktreotid. Svar på någon av 

behandlingarna associerades med generellt högre överlevnad, men när man såg till 

respektive grupps kumulativa överlevnad var för sig var det endast i 

terlipressingruppen som skillnaden var signifikant.  

4.2 Studie 2: Response to terlipressin and albumin is associated with 

improved outcome in patients with cirrhosis and hepatorenal 

syndrome (13). 
I denna prospektiva observationsstudie inkluderades under en ett års period samtliga 

patienter med HRS som behandlades med terlipressin vid ett tyskt 

transplantationscentrum från april 2013 till april 2014 (n=57). Syftet med studien var 

att få större insikt i effekten av terlipressin på njurfunktion, total överlevnad samt 

överlevnad utan levertransplantation eller njurersättningsterapi (dialys). Kliniskt 

relevanta parametrar som behandlingskarakteristika, respons, total överlevnad, 

dialysbehov och förloppet av levertransplantation evaluerades. Flertalet patienter 
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(81%) tillhörde Child-Pugh klass C. Den kumulativa terlipressindosen var i median 20 

mg och behandlingslängden i median 5 dagar. Den mediana uppföljningstiden var 65 

dagar. Fullständigt svar på behandlingen med reversering av HRS uppnåddes hos 51% 

av patienterna medan 5 % visade ett partiellt svar. De som svarade på behandling 

uppvisade en totalt sett bättre medianöverlevnad med 167 mot 27 dagar. 

Medianöverlevnad utan levertransplantation och njurersättningsterapi var också bättre 

med 81 mot 4 dagar. Patienter som svarade på behandling hade en signifikant lägre S-

kreatinin nivå efter behandling (p<0,0001) se figur 3.  

 

Figur 3. S-kreatinin nivån vid baslinjen samt efter behandling för patienter som 

svarade på behandling respektive inte svarade på behandling. P-värdet representerar 

värdena vid baslinjen respektive efter behandling. Figuren modifierad och baseras på 

figur 2 i studie 2 (13).   

Teorier kring patogenes av HRS i studien 

Författare anser att utlösaren till HRS är en portal hypertension med vasodilatation i 

splanknikusområde, aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet samt 

reduktion i hjärtminutvolym i kombination med försämrad renal perfusion. Som följd 

av cirkulatorisk och hormonell dysregulering uppstår natrium- och vattenretention i 

kombination med oliguri eller anuri.  

Slutsatser från studien 



14 
 

Terlipressin i kombination med albumin är en effektiv behandlingsform vid HRS och 

komplett eller partiell behandlingsrespons kunde uppnås i 95 % av fallen. 

Behandlingsrespons är associerad med förbättrad prognos/överlevnad.  

4.3 Studie 3: Noradrenaline vs terlipressin in the treatment of type 2 

hepatorenal syndrome: a randomized pilot study (9). 
 

Denna randomiserade prospektiva pilotstudie inkluderade 46 patienter med HRS typ 2 

som vårdades på hepatologiavdelningen på ett specialistcenter i Indien mellan januari 

2009 till december 2011. Hälften behandlades med noradrenalin och andra hälften 

med terlipressin. Syftet med studien var att utreda och jämföra säkerheten och 

effektiviteten av noradrenalin och terlipressin, samt att identifiera möjliga prediktorer 

för svar på behandling. Båda grupperna fick 20 g albumin per dag, om det centrala 

ventrycket var ≤ 18 cm koksaltlösning (ett mått för centralt ventryck (CVT) som 

motsvarar blodtrycket i höger förmak). Patienterna i terlipressingruppen gavs även en 

intravenös bolus med 0,5 mg terlipressin var sjätte timme, om ingen förbättring sågs 

inom 3 dagar ökades dosen stegvis var tredje dag till ett maximum på 2 mg var sjätte 

timme. I noradrenalingruppen gavs en kontinuerlig infusion av noradrenalin med en 

initial dos på 0,5 mg/h. Denna dos förutsattes öka MAP med åtminstone 10 mmHg 

eller öka 4 timmars urinproduktion till mer än 200 ml. Om detta mål inte uppnåddes 

ökades noradrenalindosen var fjärde timme med 0,5 mg/h till en maximal dos av 3 

mg/h. Patienterna var inskrivna 15 dagar under behandlingen och kliniska och 

biokemiska parametrar mättes vid baslinjen och efter 15 dagar. 

Inklusionskriterier var cirros med ascites med S-kreatinin mellan 1,5 mg/dl och 2,5 

mg/dl. Patienterna skulle inte ha tecken på chocktillstånd, dehydrering eller ha fått 

behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel. Dessutom skulle de inte ha visat 

förbättring av njurfunktionen med endast borttagning av diuretika och 

plasmavolymexpansion. Inga signifikanta skillnader i hemodynamiska, biokemiska och 

kliniska data fanns mellan de två grupperna vid behandlingsstart. Diagnosen av HRS 

typ 2 baserades på IAC:s kriterier (14).  

Den primära ändpunkten för behandling var S-kreatinin under 1,5 mg. Sekundära 

ändpunkter var en behandlingslängd på högst 15 dagar för samtliga patienter eller 

avlidna patienter. Reversering av HRS uppnåddes hos 17 personer (73,9 %) i vardera 

grupp. Hos båda grupperna uppnåddes en signifikant minskning av S-kreatinin 

(≥1 mg/dL) från utgångsvärdet (P < 0,05). MAP, urinsekretion och 

natriumkoncentrationen i urin ökade signifikant i båda grupperna vid dag 15, medan 

plasmareninaktiviteten och aldosteronkoncentrationen sjönk i båda grupperna 

(P < 0,05). HRS återfall sågs hos 35,3 % respektive 41,2 % av patienterna under de 

första 90 dagar av uppföljningsperioden. Univariatanalysen visade att MELD, 

urinsekretion, natriumkoncentration i urin, S-kreatinin, och MAP var associerade med 

svar på behandling. Vid multivariabelsanalys var endast S-kreatinin, urinproduktion, 

och natriumkoncentration i urinen fortfarande associerad med behandlingsrespons. 

Överlevnaden vid 90 dagar skiljde sig inte signifikant mellan grupperna (P=0,789), se 

figur 4. 
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Figur 4. Kaplan-Meier kurva över kumulativ överlevnadssannolikhet för patienter 

behandlade med terlipressin och noradrenalin. P-värdet utgör skillnaden mellan 

behandling med terlipressin och noradrenalin. Figuren är omarbetad efter figur 1 från 

studie 3 (9). 

Teorier kring patogenes av HRS i studien 

Cirkulationsrubbningar med arteriell vasodilation i splanknikusområdet och renal 

vasokonstriktion spelar en central roll i patogenesen av HRS.  

Slutsatser från studien 

Resultaten i studien indikerar att terlipressin och noradrenalin är effektiva vid 

behandlingen av HRS typ 2 samt att utgångsvärdena av S-kreatinin, urinproduktion 

och urinnatrium kan ha prognostiskt värde. 

4.4 Studie 4: Noradrenaline vs. terlipressin in the treatment of 

hepatorenal syndrome: a randomized study (15). 
 

I denna randomiserade studie ingick 46 patienter med HRS typ 1 som vårdades på ett 

specialistcenter i Indien mellan januari 2009 och oktober 2011 och som behandlades 

med albumin, samt randomiserades till antingen terlipressin eller noradrenalin, 23 

patienter i varje grupp. Syftet med studien var att utreda säkerheten och effektiviteten 

av noradrenalin- och terlipressin-behandling av HRS. Båda grupperna fick 20 mg 

albumin per dag, om CVT var ≤ 18 cm koksaltlösning. Patienterna i terlipressingruppen 

gavs även en intravenös bolus av terlipressin med 0,5 mg var sjätte timme. Om ingen 

förbättring sågs inom 3 dagar ökades dosen stegvis var tredje dag till ett maximum av 2 

mg var sjätte timme. I noradrenalingruppen gavs en kontinuerlig infusion av 

noradrenalin med en initial dos på 0,5 mg/h. Denna dos förväntades öka MAP med 

åtminstone 10 mm Hg eller öka 4 timmars urinproduktion till mer än 200 ml. Om detta 

mål inte uppnåddes ökades noradrenalindosen var fjärde timme med 0,5 mg/h till en 

maximal dos av 3 mg/h. 
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Inklusionskriterier var cirros med ascites samt en S-kreatinin ⩾2,5 mg/dl (220 
µmol/L), avsaknad av chock, uttorkning eller behandling med nefrotoxiska mediciner. 

Dessutom skulle njurfunktionen inte ha förbättrats efter avslutad av 

diuretikabehandling eller i samband med plasmaexpansionsbehandling. 

Baslinjekarakteristika var lika i de båda grupperna. 

Den primära behandlingsmålet var att uppnå S-kreatinin under 1,5 mg. Sekundära 

ändpunkter var en sjukhusbehandling på högst 15 dagar för samtliga patienter och 

mortalitet.  Tillbakagång av HRS uppnåddes hos 9 (39,1%) i terlipressingruppen och 10 

(43,4 %) i noradrenalingruppen. Univariat analys indikerade en association mellan 

CTP, MELD, urinsekretion första dagen, albumin och MAP som faktorer för respons. 

Vid multivariatanalys var det endast CTP som fortsatt visade en association med 

respons.  

I båda grupperna minskade S-kreatinin signifikant (⩾1 mg/dl) jämförd med 

baslinjevärden (p <0,05). MAP och urinproduktionen ökade signifikant i båda 

grupperna vid dag 15 (p <0,05). PRA samt aldosteronkoncentrationen ökade 

signifikant i båda grupperna från dag 1 till dag 15 (p <0,05). Nio patienter (39,1 %) i 

terlipressingruppen och 10 (43,4 %) i noradrenalingruppen svarade på behandling. 

Efter 15 dagars behandling överlevde 9 (39,1 %) av patienterna i terlipressingruppen, 7 

som svarat på behandling och 2 som inte gjort det, i noradrenalingruppen överlevde 11 

(47,8 %) varav 8 som svarade på behandlingen. De som inte hade svarat på behandling 

dog senare inom 30 dagars uppföljning, medan de som svarat på behandling överlevde. 

Överlevnadskurvorna skiljde sig inte signifikant mellan grupperna under 

uppföljningsperioden på 30 dagar, se figur 5.   

 

Figur 5. Kaplan-Meier kurva över den kumulativa sannolikheten för överlevnad hos 

patienter som behandlats med terlipressin och noradrenalin. P-värdet utgör skillnaden 

mellan noradrenalin och terlipressin. Figuren är omarbetad från figur 1 i studie 4 (15). 
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Teorier kring patogenes av HRS i studien 

Patienter med HRS har en cirkulatorisk dysfunktion med splanknisk arteriell 

vasodilation vilket resulterar i en allvarlig renal vasokonstriktion.  

Slutsatser från studien 

Resultaten i denna studie föreslår att noradrenalin är lika effektivt som terlipressin i 

behandlingen av HRS samt att utgångsvärdet av CTP är en förutsägande faktor för om 

svar på behandling kommer uppnås.  

 

4.5 Studie 5: The efficacy and safety of terlipressin and albumin in 

patients with type 1 hepatorenal syndrome: a multicenter, open-label, 

explorative study (16). 
 

I denna prospektiva oblindade studien ingick 8 patienter med HRS typ 1 som 

behandlades med terlipressin och albumin på sju olika universitetssjukhus i Japan. 

Syftet med studien var att undersöka effektiviteten och säkerheten av 

terlipressinbehandling.  

Inklusionskriterier var cirros med HRS typ 1. Diagnosen av HRS baserades på kliniska, 

laboratoriska och ultrasonografiska fynd, och bedömningen gjordes enligt IACs 

definition. Exklusionskriterier var bland annat chocktillstånd, akut leversvikt och 

Child-Pugh score över 13. 

Diuretikaadministration stoppades direkt när njursvikt konstaterats. Under denna 

period mättes de kliniska och laboratorie-parametare för att konfirmera HRS typ 1 

och att inga exklusionskriterier fanns hos patienterna. Alla patienter hade kraftig 

ascites med spända bukväggar innan terlipressinbehandlingen påbörjades och de 

behandlades därför initialt med paracentes (tappning av bukvätska) samt 

albumininfusion. Detta fortsatte även under behandlingen vid behov. Terlipressin 

gavs intravenöst med en initial dos på 1 mg var åttonde timme vilket ökades till 1 mg 

varje sjätte timme om S-kreatinin inte sjunkit efter tre dagar. Albumindosen första 

dagen var 37,5 g sedan minskade den till 25 g/dag andra till åttonde dagen. Efter 

detta gavs en dos på 12,5 g albumin/dag. Behandlingen med terlipressin och albumin 

kontinuerades i minst 3 dagar vid ihållande förbättring kreatininvärden, eller i max 

15 dagar. Patienterna följdes sedan upp under totalt 12 veckor.  

Primära ändpunkter i behandlingen var förändringar i S-kreatinin från 

behandlingsstart till slutet av behandling och uppkomst av svåra biverkningar. 

Sekundära ändpunkter var en komplett eller partiell respons på behandling när det 

gäller förändringar i njurfunktion, urinvolym, urinnatriumkoncentration, 

kreatininclearance, PRA och plasma-noradrenalinkoncentration mellan start och 

avslutning av behandlingen, samt totalöverlevnad efter 12 veckor. Ett komplett svar 

definierades som en minskning av S-kreatinin till ≤1,5 mg/dl. Partiell respons 

definierades som en minst 20 %-ig minskning, dock målvärdet på S-kreatinin ≤ 1,5 

mg/dl uppnåddes inte.  
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Två av patienterna fullföljde ej behandlingen då de drabbades av metabolisk acidos 

och akut andningssvikt respektive gastrointestinal blödning och hjärtsvikt. En av 

dessa hade redan fått en klar förbättring av njurfunktionen vid uteslutande den tredje 

dagen.  

Urinvolymen ökade signifikant, men urinnatriumexkretionen i urin förbättrades inte 

signifikant under studiens gång (p < 0,05). Förändringar i S-kreatinin från baslinjen 

till behandlingsslut var signifikanta (p < 0,05). Sex av åtta patienter (75 %) uppnådde 

ett fullständigt svar, en patient uppnådde ett partiellt svar och en patient uteslöts för 

tidigt (första dagen) för att respons skulle kunna evalueras. 7 av 8 patienter dog under 

uppföljning, medianöverlevnaden var 35 dagar, den kumulativa överlevanden visas i 

figur 6.  

 

Figur 6. Kaplan-Meier diagram med överlevnadskurva upp till 12 veckor efter 

behandlingsstart hos patienter med HRS typ 1 som behandlats med terlipressin och 

albumin. Figuren är omarbetad från figur 2 i studie 5 (16). 

Teorier kring patogenes av HRS i studien 

Hos patienter med HRS typ 1 spelar vasodilation i splanknikusområdet en viktig roll i 

samband med aktiveringen av endogena vasokonstriktorsystem, vilket även resulterar 

i renal vasokonstriktion. Splankniska vasokonstriktorer så som terlipressin kan 

inducera splanknisk vasokonstriktion, vilket resulterar i en ökning i effektiv arteriell 

blodvolym, minskad aktivitet av endogena vasokonstriktorer, ökat blodflöde genom 

njurarna och ökat GFR.  
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Slutsatser från studien 

Terlipressin i kombination med albumin förbättrar njurfunktionen hos patienter med 

HRS typ 1. Även om överlevnaden kunde förbättras med denna terapi är prognosen 

vid HRS typ 1 fortsatt fortfarande mycket dålig. 

 

4.6 Studie 6: Reversal of hepatorenal syndrome in cirrhotic patients 

with terlipressin plus albumin. First experience in Mexico (17). 
 

 I denna prospektiva oblindade studie ingick 13 patienter med cirros och HRS typ 1. 

Samtliga fick terlipressinbehandling och patienterna delades sedan in i två grupper 

beroende på om de svarade på behandlingen (n=8) eller inte svarade på behandlingen 

(n=5). Syftet med studien var att undersöka effekten av en infusion av terlipressin och 

albumin för att åstadkomma en reversering av HRS typ 1, samt att monitorera hur väl 

patienterna tolererade biverkningar av behandlingen. 

Diagnosen HRS typ 1 baserades på IAC:s kriterier. Albumin administrerades med en 

startdos av 30-80 g/dag. Om ingen njurfunktionsförbättring skett i samband med 

albuminbehandlingen påbörjades terlipressinbehandling. Terlipressin 

administrerades i en dos av 0,5 mg intravenöst var fjärde timme. Om ingen reduktion 

i S-kreatinin observerades dubblades dosen till en högsta dos av 2 mg var fjärde 

timme. Albumindosen förblev densamma under terlipressinbehandlingen. Om 

patienterna utvecklade hypotension adderades en dopamininfusion på 3-5 µg per 

minut. Om oliguri uppstod administrerades furosemid. Den maximala 

behandlingslängden med terlipressin var 18 dagar, om inget svar sågs avslutades 

behandlingen efter maximalt 9 dagar. Behandlingen ansågs lyckad när S-kreatinin 

sjönk till ≤1,5 mg/dl (220 µmol/L) eller om en reduktion på >20 % från 

baslinjevärdet uppnåddes.  

Patientkaraktäristika var lika i de båda grupperna, förutom att de som svarade på 

behandling hade varit cirrotiska en längre tid, och att ko-morbiditeten skiljde sig 

mellan grupperna. I gruppen som svarade på behandling sjönk S-kreatinin med 35 %, 

medan det inte sjönk bland icke-respondere. I båda grupperna observerades en 

ökning i S-natrium och i respondergruppen även i U-natrium medan det i den andra 

gruppen observerades en ökning i MAP.  

Av patienterna som fick terlipressin och albumin svarade 61 % på behandlingen och 

fick en tillbakagång av HRS. Hos två patienter fick behandling avbrytas på grund av 

biverkningar.  

Vid uppföljning av respondergruppen var det en patient som genomgick 

levertransplantation två veckor efter reverseringen av HRS, en patient överlevde 15 

månader efter reversering av HRS, en patient levde efter 10 månader och var 

fortfarande vid liv vid studiens slut, två patienter dog medan de var på väntelistan för 

transplantation efter en respektive två månader efter HRS-reversering, en patient 

överlevde men var inte tillgänglig för uppföljning, och de sista två dog efter mindre än 

två veckor efter HRS typ 1 diagnos ställts. Medelöverlevnaden var 112,8 dagar. De fem 

patienterna som tillhörde icke-respondergruppen dog inom tre veckor efter att de 
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hade inkluderats i studien. Medelöverlevnaden var 11 dagar i denna gruppen. Hos två 

patienter stoppades terlipressinbehandlingen på grund av biverkningar. En patient 

fick lungödem och takykardi dag två efter behandlingsstart. Sistnämnde räknades 

som en icke-responder då S-kreatinin endast sjunkit med 7 %. Den andra patienten 

fick lungödem och en icke-fatal hjärtinfarkt dag sju efter behandlingsstart. Denna 

patientens S-kreatinin hade då minskat med 57% och räknades därför som en 

responder.   

  

Teorier kring patogenes av HRS i studien 

Den huvudsakliga patofysiologiska förändringen är renal vasokonstriktion, vilket 

reducerar blodflödet genom njurarna och GFR som en respons på en generaliserad 

arteriell vasodilation, utan patoanatomiska förändringar i njurvävnaden och med 

bevarad renal tubulär funktion.  

Slutsatser från studien 

Terlipressin och albumin verkar vara effektivt för att förbättra njurfunktionen vid HRS 

typ 1. 61% av patienterna svarade på behandlingen.  

 

4.8 Sammanfattning av resultaten från kliniska studier som ingick i 

arbetet och teorin kring patogenesen 
 

Tabell 5 sammanfattar resultaten från sex kliniska studier som ingick i arbetet. 

Samtlige studier hade snarlika teorier kring patogenesen av HRS som summeras i figur 

7. 
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Tabell 5. Sammanfattning av studierna 2-7 

Studie Undersökt 
läkemedel 

Del-
tagare 

Andel 
HRS typ 1 

Fullständig 
reversibili-

tet* 

Över-
levnad 1 
månad 

Över-
levnad 3 
månader 

Daglig 
dos 

1 (11) Terlipressin 

49 

93 % 
55,5 % 

 
70 % 59 % 

3-12mg 
 

Midrodin / 
Oktreotid 

90 % 4,8 % 67 % 43 % 
22,5-

37,5/300
-600 μg 

2 (13) Terlipressin 

57  
TERL grupp:  

51 % 
   

3 (9) Terlipressin 

46 0 % 

73,9 % 
74 % 

 
70 % 

 
2-8mg  

 

Noradrena-
lin 73,9 % 74 % 70 % 12-72mg 

4 (15) Terlipressin 

46 100 % 

39,1 % 
30 % 

 
N/A 

 
2-8mg  

 

Noradrena-
lin 43,4 % 38 % N/A 12-72mg 

5 (16) Terlipressin 

8 100 % 
TERL grupp: 

75 % 

TERL 
grupp: 
63 % 

TERL 
grupp: 13 

% 

TERL 
grupp: 
3-4 mg 

6 (17) Terlipressin 

13 100 % 
TERL grupp: 

62 % 

TERL 
grupp: 
46 % 

TERL 
grupp: 
31 % 

TERL 
grupp: 

3-12 mg 

Medelvär

den 
Terlipressin 

37  

59 % 
 

57 %  
 

43 % 
 

 
Noradrena-
lin 59 % 56 %  

*Samtliga studier definerade fullständigt svar på behandling som en minskning i 

serumkreatinin till ≤1,5 mg/dL. 
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Figur 7. Sammanfattning av teorin kring patogenesen av HRS från studierna.  
Hos cirrotiska patienter kan portal hypertension leda till arteriell vasodilation  i 

splanknikusområdet. Bakterietranslokation (förflyttning av bakterier till blodet) av 

inälvsbakterier och en gradvis minskad resistens i systemiska kärl är potentiella 

riskfaktorer. Det minskade artärtrycket kompenseras av en ökning i hjärtminutvolymen 

och en aktivering av RAAS och SNS för att förbättra den systemiska vaskulära 

motståndet. För att svara på den minskade effektiva cirkulerande volymen orsakad av 

en ökad vaskulär kapacitans (artär underfyllnad) svarar kroppen genom att utsöndra 

vasopressin, som ökar renal tubulär reabsorption av natrium och leder till 

vattenretention. Detta resulterar i ascites, ödem och hypervolemisk hyponatremi (18). 

 

 

Cirrotisk lever 

 
•Portal hypertension (hjärta, njurar, tarmar, lever) 
 

•Hepatiska kollateralkärl  
 

•Translokation av bakterier 
 

Splanknisk 
vasodilation 

Ökad vaskulär 
kapacitans 

Underfyllda artärer 

•Minskad artäriell blodvolym 
 
 

•Ökad hjärtminutvolym 
 
 

•Vasokonstriktion  i njurar, lår, hjärna  

Njurar 

•Frisättning av vasopressin 
 

•Ökad aktivitet av sympatiska nervsystemet 
 

•Ökad aktivitet av RAAS 
 

•Aktivering av autoregelationen som håller ett konstant 
blodflöde i njurarna vid olika artärtryck 
 

Minskat GFR, ascites, ödem 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med arbetet var att undersöka rådande uppfattning av patofysiologin vid 

hepatorenalt syndrom samt att belysa den kliniska effektiviteten av 

terlipressinbehandling vid hepatorenalt syndrom.  

Denna litteraturstudie indikerar med stor grad av samstämmighet mellan studierna att 

terlipressin i kombination med albumin har en signifikant effekt på HRS som är 

jämförbar med effekten av noradrenalin (i kombination med albumin) och bättre än 

effekten av oktreotid och midrodin. Detta stämmer väl överens med en tidigare 

metaanalys (19). Detta resultat baseras på överlevnadssiffror vid 1 och 3 månader samt i 

reversibilitet. I samtliga studier visade terlipressin sig effektiv i att förbättra 

njurfunktionen vid HRS, vilket även tidigare studier har visat (10).  

I patogenesen till hepatorenalt syndrom ingår en ökning av RAAS och SNS för att 

förbättra det systemiska vaskulära motståndet. Även vasopressinutsöndringen ökar 

vilket leder till en ökad reabsorbtion av natrium samt vattenretention. Vasodilationen 

som sker vid hepatorenalt syndrom visas genom att MAP minskar. Vid utvecklingen av 

hepatorenalt syndrom ökar alltså RAAS och SNS medan MAP, urinproduktionen och 

urinnatrium minskar.   

I flera av studierna i denna litteraturöversikt ökade MAP under behandling (9, 15, 11). 

Detta skedde dock inte i en av studierna (17). Dessutom observerades en ökning av 

urinproduktionen, ökad utsöndring av natrium i urin samt en minskning av RAAS-

påslaget (9, 15, 17). Studierna kunde därmed i stort sett bekräfta teorin kring 

patogenesen av HRS i och med att vasopressorbehandling visade ha effekt och 

förbättrade den cirkulatoriska funktionen vilket manifesterades i en ökad 

urinproduktion, ökad utsöndring av natrium i urin och en förbättring av MAP medan 

RAAS-påslaget minskade hos de som svarade på behandling. En samstämmighet fanns 

även i samtliga studier (9, 11-13, 15-17) gällande teorier kring patogenesen vid HRS och 

detta var i enighet med källorna som användes för bakgrundsmaterialet (4,5,12).  

Utan behandling är medianöverlevnaden vid HRS typ 1 bara två veckor, och med 

behandling med terlipressin, noradrenalin eller midrodin och oktreotid visades i denna 

litteraturöversikt en ökad totalöverlevnad (9, 11, 13, 15-17).  Detta underbygger teorin 

att systemiska vasopressorer är effektiva vid behandlingen av HRS vilket är även i 

enlighet med rådande behandlingsrekommendationer (3).   

I det föreliggande arbetet var 1-månadsöverlevnad vid terlipressinbehandlad HRS typ 1 

30-63 % (15-17). Liknande siffror framkom i en metaanalys av Nassar Junior et al. (20) 

där fyra studier på över 154 patienter ingick.  

I föreliggande litteraturstudie var 1-månadsöverlevnaden bland patienter med typ 1 

HRS som behandlades med noradrenalin 38 %. Detta är något lägre än värdet som 

uppgavs av Nassar Junior et al. (20) som observerade en överlevnad på 47 %. 

Överlevnadsestimatet i föreliggande litteraturstudie baserades dock bara på en enskild 

studie (9).  
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Det ingick också endast en studie som hade deltagare med enbart HRS typ 2, och där 

var överlevnaden vid tre månader 70 % i terlipressingruppen. Samma värde 

observerades även av Alessandria et al. (21) för patienter med HRS typ 2 där 

sannolikheten för överlevnad för terlipressinbehandlade efter 3 månader var 70 %.  

I denna litteraturöversikt konkluderades att överlevnaden efter 1 månad med 

midrodin/oktreotid-behandling var 70% och estimatet baserades huvudsakligen på 

studien av Cavallin m.fl. (11), samt att det inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande S-kreatininvärde. Av patienterna i studien hade 90 

% HRS typ 1. Tidigare studier av Skagen et al. (22) observerade 70 % överlevnad efter 

en månad med HRS typ 1 samt 82 % vid HRS typ 2. Ingen signifikant skillnad i S-

kreatinin uppnåddes (22). Detta är alltså liknande resultat som visades i denna 

litteraturöversikt. I en annan studie av Esrailian et al. (23) sågs en 

enmånadsöverlevnad på 57 %, i den studien ingick endast patienter med HRS typ 1. 

Studien visade en nästan signifikant skillnad i S-kreatinin. Även fynden i denna studie 

stämmar alltså överens med de andra två då inga signifikanta skillnader i S-kreatinin 

sågs, dock var enmånadsöverlevnaden lägre än i de andra studierna men ändå högre än 

utan behandling. Midrodin och oktreotid verkar alltså förbättra överlevnaden men inte 

S-kreatininnivån signifikant.  

Då resultatet i denna studie visar en jämförbar effekt mellan terlipressin och 

noradrenalin när det gäller överlevnad och reversering av HRS bör man se till andra 

faktorer för att avgöra vilken behandling som är mest lämplig. En nackdel med 

terlipressin är att det inte finns att tillgå i flera länder såsom USA. Terlipressin är även 

betydligt dyrare är noradrenalin. Noradrenalin har i flera studier visat sig vara säkert 

och har som enda kontraindikation överkänslighet för substansen medan 

säkerhetsprofilen skiljt sig åt mellan olika studier för terlipressin då några visat på att 

det är lika säkert medan andra rapporterat bland annat ischemiska händelser hos 5% 

av patienterna (9, 15). Resultaten var alltså i stort sett konsistenta och båda 

substanserna bör kvarstå som gångbara alternativ för behandling, dock kan 

noradrenalin möjligen ges preferens pga. prisnivå och eventuellt gunstigare 

biverkningsprofil. 

I likhet med vad som teoretiserades i bakgrundmaterialet till föreliggande arbete (4,5) 

visade terlipressin ge en förbättring i GFR och reduktion i S-kreatinin, samt öka 

överlevnaden och tillbakagången av njursvikt. 

Studierna som inkluderades utfördes i flera olika länder, på olika kontinenter och bland 

vuxna patienter i alla ålders- och könsgrupper vilket gör den externa validiteten hög.   

5.2 Metoddiskussion 

De studier som valdes ut var relevanta för att besvara uppsatta frågeställningar och var 

med tanke på att publikationerna var av nyare datum. Att göra en litteraturstudie för 

att svara på uppsatta frågeställningar tycks vara en lämplig metod. En möjligen mer 

fullständig bild hade kunnat uppnås om tidsgränsen för litteratursökningen hade satts 

till året då terlipressin introducerades på marknaden, eller det år då diagnoskriterierna 

för hepatorenalt syndrom ändrades för att de inkluderade patienterna i samtliga 

studier skulle ha inkluderats på samma villkor.  

Ingen av artiklarna var designade för att svara på frågeställningen om patogenesen till 

hepatorenalt syndrom, och informationen i dem var kortfattad, vilket är en klar 
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nackdel. Alla studier hade dock samma teori, dessutom kunde patogenesteorierna 

styrkas genom att kolla på andra parametrar som mättes i flera av studierna så som 

MAP, RAAS, urinproduktion och natrium i urin. 

Ingen av studierna som ingick rapporterade några intressekonflikter, studien av Muñoz 

et al. hade blivit sponsrade med delar av terlipressinet som användes av tillverkaren 

Ferring, men risken att det ska ha påverkat resultatet bedöms som liten. Eftersom att 

det inte var tillverkaren själv som utförde någon utav studierna bedöms risken för 

publikationsbias som liten då en oberoende forskargrupp inte skulle ha något intresse 

av att icke publicera negativa resultat. 

5.2.1 Styrkor vid arbetet 

Fördelarna med metoden som användes i det föreliggande arbetet var att inga studier 

uteslöts på grund av språk eller storlek eller antal inkluderade patienter utan alla 

kliniska studier som lämpliga för att kunna svara på frågeställningarna som 

formulerades i syftet och som var inom den fastsatta tidsramen inkluderades. Det var 

alltså få selektionskriterier som användes vilket minskar risken för selektionsbias. 

Effektmåtten som användes i samtliga studier var objektiva vilket minskar risken för 

bias. Det fanns även statistik i studierna som kunde verifiera resultaten. Även 

diagnoskriterierna som uppsattes för HRS var desamma i alla studier och var i enighet 

med IAC:s rekommenderade kriterier. 

5.2.2 Svagheter vid arbetet 

Antalet studier som kunde inkluderas i det föreliggande arbetet, framförallt av studier 

på noradrenalin och kombinationsbehandlingen av oktreotid och midrodin var för 

otillräckligt för att dra säkra slutsatser. Dessutom var antalet patienter som ingick i 

studierna, framförallt studierna av Narahara (16) och Muñoz (17), mycket begränsad. 

Det finns en naturlig förklaring att studierna var så små, nämligen att HRS är ett 

mindre vanligt syndrom och överlevnadstiden är mycket kort. Troligen behövs 

internationella multicenter-studier för att uppnå tillräckligt stort antal patienter för att 

komma fram till signifikanta resultat och säkra slutsatser. Inga placebo-kontrollerade 

studier har utförts eftersom att detta vore oetiskt, men detta försvårar utvärderingen av 

den isolerade läkemedelseffekten.  

Alla studier hade hög risk för bias då de inte var dubbelblindade. Några dubbelblindade 

studier på terlipressin har inte kunnat identifieras, och överhuvudtaget var antalet 

studier som kunde evalueras väldigt lågt.  

Den optimala doseringen av terlipressin och albumin är inte känd än så länge då inga 

dosstudier har utförts på hepatorenalt syndrom (16). Detta kan vara förklaringen för 

stora skillnader i doseringen mellan studierna och olikheter i responssifforna. Doserna 

varierade mellan 2-12mg/24h i de olika studierna. Det var också olika startpunkt för 

behandling i de olika studierna. En harmonisering i studiedesign och begränsning till 

antigen HRS typ 1 eller typ 2 hade varit önskvärt för framtida studier.  

Det är känt att spontan förbättring av njurfunktionen i samband med HRS kan inträffa 

om patienten utvecklat detta syndrom som följd av alkoholinducerad leverskada, och 

fått en förbättring av sin bakomliggande leversjukdom (11) och att detta då ej beror på 

medicineringen. Endast i studien av Cavallin et al. (11) exkluderades patienter med 

alkoholisk hepatit. Antalet patienter med alkoholhepatit tycks vara jämnt fördelade i de 
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olika behandlingsgrupperna i de övriga studierna. Likaväl kan olik prevalens av 

alkoholhepatit i studiepopulationerna möjligen till viss del förklara skillnaden i 

överlevnad och responskvoten mellan de olika studierna. Antalet patienter med 

alkoholhepatit visade i alla fall stor variation mellan studierna.  

5.4 Framtiden 

Behovet av större randomiserade, kontrollerade, multi-center studier kvarstår då det 

endast utförts ett fåtal sådana studier än så länge. Det skulle vara önskvärt att 

studierna var blindade, använde sig av predefinierade effektmått, koncentrerade sig  

antigen på typ 1 eller typ 2 HRS-patient samt exkluderade patienter med 

alkoholhepatit. Dessutom hade det varit en fördel om man enades om en optimal dos 

som användes i alla studier. I de studier som finns att tillgå har dock generellt 

likvärdiga effekter mellan noradrenalin och terlipressin observerats.  

Slutsats 
 

Terlipressin i kombination med albumin verkar ha jämförbar effektivitet som 

noradrenalin kombinerad med albumin vid behandlingen av hepatorenalt syndrom. 

Behandling med terlipressin och noradrenalin tycks vara överlägsen midodrin och 

oktreotid. Den allmänt accepterade teorin bakom patogenesen vid hepatorenalt 

syndrom idag är den arteriella vasodilationshypotesen. De hemodynamiska 

förändringarna vid HRS karakteriseras av (1) vasodilation i splanknikusområdet, (2) 

minskad effektiv arteriell blodvolym, (3) hyperdynamisk cirkulation med  ökad 

hjärtminutvolym, (4) minskad systemisk vaskulär resistens, (5) vasokonstriktion av 

flera splankniska kärlbäddar, inklusive renal och cerebral cirkulation och (6) ökad 

aktivitet av RAAS och SNS, samt ökad icke-osmotisk frisättning av vasopressin.  

Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jörn Schneede för god handledning och 

kloka råd genom arbetets gång.  
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