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Sirozlu hastalar ve özellikle erkeklerde, primer biliyer kolanjitte (PBK) ursodeoksikolik asite (UDCA) yanıtın klinik 

yararını incelemek amaçlı, 287 UDCA yanıt veren (1,692.8 hasta-yılı [HY] takip) ve 214 kısmi yanıt veren (838.9 HY 

takip) olmak üzere PBK ve kompanse sirozu olan 501 hasta retrospektif olarak bu çalışmaya dahil edilmiştir. Klinik 

olarak, PBK sirozu olan hastalarda UDCA yanıtı ile karaciğere bağlı ölüm veya transplantasyon, hepatik 

dekompansasyon ve hepatoselüler karsinom (HCC) arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.  

İstatistik sonuçlarına göre non-adjusted hepatik dekompansasyon oranları (100 PY'de 3,8'e karşı 7,9, P <0,0001) ve 

karaciğerle ilgili ölüm veya transplantasyon (100 PY'de 3,7'ye 6,2, P<0,0001), kısmi yanıt verenlerle karşılaştırıldığında 

UDCA'ya yanıt verenlerde daha düşük bulunmuştur. UDCA yanıtı, daha düşük hepatik dekompansasyon riski (sHR 

0,54, %95 CI 0,31-0,95, P = 0,03), herhangi bir nedenden veya transplantasyondan ölüm (adjusted hazard ratio 0.49, 

95% CI 0.33–0.72, P = 0.0002) ve karaciğer ile ilgili ölüm veya transplantasyon  (sHR 0.40, %95 CI 0.24–0.67, P = 

0.0004) ile ilişkili olduğu, ancak HCC ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir (sHR 0.39, %95 CI 0.60–2.55, P = 0.32) . 

UDCA yanıtı, sirozlu ağırlıklı olarak erkek hastalardan oluşan kohortta dekompansasyonda, tüm nedenlere bağlı ve 

karaciğere bağlı ölüm veya transplantasyonda azalma ile ilişkili olduğu ve en yüksek faydanın portal hipertansiyonlu 

hastalarda olduğu belirtilmiştir. 
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