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E

ncefalopatia wątrobowa (hepatic encephalopathy, HE) jest zespołem neuropsychicznym,
który może powstać w konsekwencji przetoki wrotno-systemowej, przy współwystępowaniu lub braku endogennej choroby wątroby.1 Do klinicznych objawów HE należą zaburzenia świadomości i nieprawidłowości neuropsychiczne. Przedstawiono kilka hipotez, które
wyjaśniają przyczyny uszkodzenia układu nerwowego w przebiegu zaawansowanej choroby wątroby lub w wyniku wytworzenia zespolenia wrotno-systemowego. HE może prowadzić do śpiączki i śmierci, w wielu jednak przypadkach objawy tej choroby są odwracalne. W artykule
zaprezentowano najnowsze koncepcje dotyczące patogenezy encefalopatii wątrobowej. Opisano
także metody diagnostyki i leczenia.

Epidemiologia i objawy kliniczne
Według Amodio i wsp.2 ocena neuropsychiczna ujawnia nieprawidłowości u około 20% chorych
z marskością wątroby. W dwóch innych badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii3 i Japonii4 częstość występowania encefalopatii wątrobowej wśród pacjentów poddanych zabiegowi
przezszyjnego wewnątrzwątrobowego zespolenia wrotno-systemowego (transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS) wynosiła odpowiednio 29,9 i 52%. Encefalopatia jest częstym powikłaniem zaawansowanej marskości wątroby, a wystąpienie objawów HE jest uznawane za
wskazanie do przeszczepienia tego narządu. Zaburzeniom neuropsychicznym w przebiegu HE
często towarzyszą inne objawy niewydolności wątroby, takie jak: wodobrzusze, żółtaczka i krwawienie z żylaków przełyku. Na podstawie objawów klinicznych oraz charakteru podstawowej patologii encefalopatię wątrobową podzielono na trzy główne podtypy: typ A – encefalopatia
związana z ostrą niewydolnością wątroby (acute liver failure, ALF), typ B – encefalopatia w wyniku zespolenia wrotno-systemowego bez współwystępującej pierwotnej choroby wątroby, oraz
typ C, w którym HE towarzyszy marskości wątroby i nadciśnieniu wrotnemu z przetoką wrotno-systemową. Lista potencjalnych czynników powodujących encefalopatię wątrobową przedstawiona została w ramce 1.
Kliniczne objawy encefalopatii wątrobowej są różne: od łagodnych zaburzeń pamięci, poprzez
splątanie, senność i zaburzenia orientacji, aż po stupor i śpiączkę. Często występuje tzw. minimalna encefalopatia wątrobowa (minimal hepatic encephalopathy, MHE), która charakteryzuje się
brakiem odchyleń w badaniu neurologicznym i dyskretnymi zaburzeniami poznawczymi i zaburzeniami uwagi, które możliwe są do uchwycenia tylko w badaniu neuropsychologicznym.1 Pierwsze objawy typowej HE to splątanie i obniżona aktywność ruchowa. Często w ciągu nawet kilku
dni pojawia się śpiączka. Ponadto u wielu pacjentów występuje charakterystyczne drżenie typu
trzepotu skrzydeł (drżenie metaboliczne) oraz nieprzyjemny zapach wydychanego powietrza.
Mogą być obecne objawy pozapiramidowe, takie jak drżenie lub inne zaburzenia ruchowe.
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Ramka 1. Czynniki ryzyka encefalopatii wątrobowej
Zwiększone obciążenie związkami azotu
• Krwawienie z przewodu pokarmowego
• Mocznica
• Nadmierne spożycie białka
Zaburzenia elektrolitowe
• Hipokaliemia
• Kwasica
• Hiponatremia
Zakażenia
• Zakażenia układu oddechowego, skóry lub dróg
moczowych
• Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej
• Infekcja Helicobacter pylori
Współistniejące uszkodzenie wątroby
• Polekowe uszkodzenie wątroby
• Wirusowe zapalenie wątroby
Leki
• Acetaminofen
• Kwas walproinowy
• Benzodiazepiny
• Środki narkotyczne
• Diuretyki
• Wziewne środki znieczulające (np. halotan)
• Duże dawki kwasu acetylosalicylowego
• Nadużywanie alkoholu
Schyłkowa niewydolność wątroby i rak
wątrobowokomórkowy

Czasami obserwuje się drgawki i wzrost ciśnienia śródczaszkowego z cechami uszkodzenia dróg korowo-rdzeniowych.
U niektórych pacjentów wzmożone napięcie mięśni występuje w czasie biernego prostowania lub zginania kończyn.
Chorzy w stanie śpiączki często przyjmują postawę odmóżdżeniową. Nasilenie ciężkości encefalopatii wątrobowej oceniane jest na podstawie klasyﬁkacji West Haven (ramka 2).5,6

Patofizjologia
Przyczyną encefalopatii wątrobowej jest wpływ wielu substancji neurotoksycznych na ośrodkowy układ nerwowy. Encefalopatia w przebiegu marskości wątroby jest następstwem
zaburzeń czynności komórek biorących udział w neurotransmisji. Badania spektroskopii magnetycznego rezonansu pozwalają wyjaśnić przyczyny niewielkiego obrzęku mózgu
często obserwowanego w HE. Wzrost zawartości metabolitów glutaminy/glutaminianu i spadek stężenia mioinozytolu
wskazuje na obecność obrzęku komórek glejowych.7,8 Powodem obrzęku astrocytów i stresu oksydacyjnego mogą być:
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Ramka 2. Kryteria półilościowej oceny nasilenia
encefalopatii wątrobowej wg West Haven
Stopień
1

Kryteria
Niewielkie zaburzenia stanu czuwania
Euforia lub niepokój
Zaburzenia uwagi
Obniżona zdolność prawidłowego
dodawania

2

Senność lub apatia
Niewielkie zaburzenia orientacji w czasie
lub przestrzeni
Dyskretne zmiany osobowości
Zaburzenia zachowania
Obniżona zdolność prawidłowego
odejmowania

3

Senność do półstuporu, ale wypełnianie
poleceń słownych
Splątanie
Nasilone zaburzenia orientacji

4

Śpiączka (brak odpowiedzi na bodźce
słowne lub bólowe)

Z: Ference P, Lockwood A, Mullen K, et al. Hepatic
encephalopathy deﬁnition, nomenclature, diagnosis, and
qualiﬁcation: ﬁnal report of the working party at the 11th
World Congress of Gastroenterology, Vienna, 1998. Hepatology
2002; 35 (3): 718.

podwyższone stężenia amoniaku, benzodiazepin i cytokin
prozapalnych w surowicy oraz hiponatremia. Zaburzenia te
sprzyjają wzmożonej produkcji wolnych rodników tlenowych (reactive oxygen species, ROS) i tlenku azotu (reactive nitrogen oxide species, RNOS). Konsekwencją wzrostu stężenia tych wysoko aktywnych chemicznie substancji
są zaburzenia ekspresji białek i struktury RNA, co może prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego.9
Niewydolność wątroby jest przyczyną wzrostu stężenia
wielu substancji o działaniu neurotoksycznym, które przyczyniają się do rozwoju objawów encefalopatii wątrobowej.
Do neurotoksyn istotnych w patogenezie HE należą: amoniak, związki manganu, cytokiny prozapalne (czynnik martwicy nowotworu α [TNFα], interleukiny [IL-1β]] i [IL-6]),
merkaptany, fenole i kwas oktanowy.10 Inne możliwe elementy patogenezy HE to selektywne zaburzenia przepuszczalności bariery krew-mózg i wzmożona neurotransmisja
GABA-ergiczna związana ze zwiększeniem ilości endogennych benzodiazepin.10
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Znaczenie amoniaku w patogenezie
encefalopatii wątrobowej
Wiele badań klinicznych i doświadczalnych wskazuje na istotną rolę amoniaku w patogenezie HE.11,12 Amoniak powstaje
w przewodzie pokarmowym w wyniku bakteryjnego rozkładu
aminokwasów, mocznika i amin. Związek ten jest także
produktem reakcji konwersji glutaminy do glutaminianu, katalizowanej przez enzym glutaminazę w enterocytach.13
W warunkach prawidłowych w wątrobie amoniak przekształcany jest do mocznika w cyklu Krebsa-Henseleita. W innych
narządach zużywany jest ponadto w reakcji konwersji glutaminianu do glutaminy, katalizowanej przez syntetazę glutaminową (glutamine synthetase, GS). U pacjentów z marskością
wątroby spadek liczby hepatocytów ogranicza możliwość rozkładu amoniaku, który za pośrednictwem przetoki wrotno-systemowej dociera do krążenia systemowego, prowadząc
do hiperamonemii.
W mózgu syntetaza glutaminowa zlokalizowana jest
w astrocytach. Jednym z głównych zadań astrocytów jest
obrona komórek nerwowych przed nadmierną ilością aminokwasów pobudzających. Funkcję tę wypełniają astrocyty, poddając glutaminian i amoniak konwersji do glutaminy w reakcji
katalizowanej przez syntetazę glutaminową.14 Kumulacja nadmiernej ilości glutaminy prowadzi do obrzęku tych komórek,
a po dłuższym czasie do transformacji astrocytów w komórki
typu Alzheimer II. Jak wspomniano wcześniej, badania spektroskopii rezonansu magnetycznego u chorych z HE wykazują obrzęk komórek glejowych.7,8 Obrzęk astrocytów wiąże się
prawdopodobnie ze wzrostem osmolalności środowiska wewnątrzkomórkowego, związanym z kumulacją nadmiernej ilości glutaminy. Taką patogenezę zakłada „osmotyczna teoria
glutaminowa”. W przeszłości uważano, że glutamina jest nieszkodliwa i synteza tego związku w astrocytach skutecznie
chroni neurony przed zwiększoną ilością amoniaku.15 Wyniki nowszych badań wykazują jednak, że jest to substancja
znacznie bardziej toksyczna niż sądzono wcześniej. Badacze,
którzy zasugerowali toksyczną rolę glutaminy w patogenezie
HE, potwierdzili swoją teorię, podając szczurom sulfoksyminę metioninową (methionine sulfoxymine, MSO) – związek
będący inhibitorem GS.16,17 Wykazano, że podanie MSO
znacznie zmniejszyło śmiertelność zwierząt z powodu ostrej
hiperamonemii. Co więcej, zmniejszenie ilości glutaminy
znacznie łagodziło patoﬁzjologiczne i metaboliczne objawy
doświadczalnej encefalopatii wątrobowej. Obserwowano
między innymi: zmniejszenie obrzęku mózgu18,19 oraz
obrzęku astrocytów w warunkach in vivo20 i w hodowli komórkowej,21,22 ograniczenie wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,20 spadek mózgowego przepływu krwi,23 wzrost
zewnątrzkomórkowego stężenia potasu,24 spadek zależnej
od amoniaku produkcji wolnych rodników tlenowych
(ROS)25,26 oraz redukcję przewodności błony mitochondriów
(mitochondrial permeability transition, MPT).27,28
Glutamina może dodatkowo uszkadzać neurony, zmniejszając objętość płynu zewnątrzkomórkowego (extracellular
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ﬂuid, ECF) w mózgu, co z kolei obniża dyfuzyjność cząsteczek wody oraz prowadzi do kumulacji cytotoksycznych
neuroprzekaźników i innych związków o działaniu neurotoksycznym w cytoplazmie neuronów.29,30 Wyniki badań MR pacjentów z marskością wątroby i MHE wskazują, że obrzęk
mózgu zwiększa się w miarę narastania zaburzeń czynności
wątroby.8,31-34 Nieprawidłowości w badaniu spektroskopii MR
częściowo wycofują się po przeszczepieniu wątroby lub nawet po standardowym leczeniu encefalopatii wątrobowej.
Stosując ilościowe techniki badania MR, Shah i wsp.32 dokonali oceny lokalnej tkankowej zawartości wody w różnych obszarach mózgu u 38 pacjentów z encefalopatią wątrobową.
W tych badaniach wykazano znaczący wzrost zawartości wody w istocie białej, przy braku podobnych zmian w obrębie
istoty szarej. Stwierdzono ponadto zależność między nasileniem objawów HE a wzrostem zawartości wody w istocie białej płata czołowego i potylicznego, gałce bladej, przedniej
odnodze torebki wewnętrznej i skorupie. Takiej zależności
nie wykazano dla kory płatów czołowego i potylicznego,
wzgórza i tylnej odnogi torebki wewnętrznej.
Obok hiperamonemii – głównego elementu patogenezy encefalopatii wątrobowej – także inne czynniki mogą nasilać
obrzęk astrocytów, takie jak: podwyższone stężenie benzodiazepin i cytokin prozapalnych oraz hiponatremia. Wszystkie
te substancje wywierają prawdopodobnie wpływ synergistyczny. Może to tłumaczyć nasilanie się objawów encefalopatii wątrobowej w wyniku takich zdarzeń, jak krwotok, zakażenie,
przyjmowanie leków nasennych, odwodnienie w przebiegu leczenia diuretykami lub zaburzeń elektrolitowych.10 Nie zostało dotąd wyjaśnione, dlaczego pacjenci z marskością wątroby
są tak podatni na tego rodzaju sytuacje kliniczne. Możliwe, że
w hiperamonemii astrocyty pozbywają się wielu organicznych
substancji osmotycznie czynnych, takich jak mioinozytol i tauryna (w celu skompensowania wzrostu osmolalności związanego z nadmiarem glutaminy), co zwiększa podatność
komórek glejowych na obrzęk powodowany przez inne mechanizmy związane z encefalopatią wątrobową.35

Znaczenie stresu oksydacyjnego
i azotowego w patogenezie HE
Celem wielu badań prowadzonych u ludzi, na zwierzętach
oraz na hodowlach komórkowych było wyjaśnienie roli
stresu oksydacyjnego i azotowego w patogenezie HE.36-39
Wiadomo obecnie, że zwiększone stężenie amoniaku, zmiany stężenia prozapalnych cytokin i benzodiazepin oraz hiponatremia indukują powstawanie wolnych rodników tlenu
i azotu, takich jak tlenek azotu (NO). W procesach tych
pośredniczą receptory NMDA i mechanizmy zależne od wapnia.26,40-43 Przyczyną aktywacji receptorów NMDA jest depolaryzacja komórki, która usuwa blokadę z jonów Mg2+, oraz
autokrynna ampliﬁkacja związana z uwolnieniem glutaminianu z komórek astrogleju.9 Znaczenie receptorów NMDA
w rozwoju HE jest odmienne w ostrej niewydolności wątro-
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by i przewlekłej hiperamonemii. Hiperamonemia w przebiegu ostrej niewydolności wątroby (acute liver dysfunction,
ALD) prowadzi do nadmiernej aktywacji receptorów NMDA
i degeneracji neuronów. W przewlekłej niewydolności wątroby dochodzi do dysfunkcji szlaku glutaminian-NO-cGMP, co
przyczynia się do rozwoju zaburzeń poznawczych u pacjentów z HE.44 W niedawno opublikowanym badaniu przeprowadzonym na szczurach z ALF Cauli i wsp.45 wykazali, że blokada
receptorów NMDA za pomocą MK-801 lub memantyny podawanej przez pompę miniosmotyczą może opóźnić lub zapobiec śmierci zwierzęcia.
Dane doświadczalne wskazują, że obrzęk astrocytów oraz
zwiększone stężenie amoniaku przyczyniają się do produkcji
wolnych rodników tlenowych (ROS) w reakcji katalizowanej
przez NADPH P47. Izoformy syntazy tlenku azotu zależne
od wapnia i kalmoduliny są natomiast odpowiedzialne za powstawanie NO i nitrację tyrozyny w przebiegu obrzęku astrocytów.42
Według teorii konia trojańskiego zaproponowanej przez
Albrechta i Norenberga15 glutamina jest nośnikiem amoniaku, który działa uszkadzająco na komórkę. Badacze ci
sugerują, że mitochondria astrocytów aktywnie gromadzą
glutaminę. Glutamina jest następnie rozkładana przez enzym
glutaminazę aktywowaną przez fosforany. Prowadzi to
do wzrostu stężenia amoniaku, który indukuje MPT i prowadzi do powstawania ROS w mitochondriach.15 MPT to zależny od jonów wapnia proces związany z zapadaniem się
wewnętrznej błony mitochondrialnej na skutek otwarcia się
kanałów błonowych. Skutkiem jest dysfunkcja mitochondriów, niedobór energetyczny oraz dalsza generacja wolnych
rodników.46-48 W innych badaniach sugerowano, że stres
oksydacyjny nie indukują mitochondria, a amoniak i hipoosmotyczny obrzęk astrocytów. W takiej sytuacji zaburzenia
przewodności błony mitochondrialnej (MPT) byłyby raczej
konsekwencją stresu oksydacyjnego, a nie jego pierwotną
przyczyną.9 Obrzęk astrocytów w przebiegu HE, który prowadzi do powstawania wolnych rodników tlenowych i tlenku azotu, wpływa na funkcjonowanie łańcucha oddechowego
sąsiednich neuronów, co zaburza ich metabolizm i neurotransmisję komórek nerwowych. Stres oksydacyjny w połączeniu z aktywacją receptorów NMDA powodują obrzęk
astrocytów, który z kolei sprzyja narastaniu stresu oksydacyjnego49,50 w mechanizmie destrukcyjnego dla komórek błędnego koła.9
Indukowane przez obrzęk astrocytów powstawanie ROS
i RNOS prowadzi do nitracji reszt tyrozynowych białek.
In vitro nitracja tyrozynowa białek astrocytów może być powodowana przez obrzęk komórki,42 amoniak,40 benzodiazepiny41 lub cytokiny prozapalne.51 Zwiększone stężenie
nitrotyrozyny stwierdzono w astrocytach zlokalizowanych
w pobliżu bariery krew-mózg. Niektóre doniesienia sugerują,
że nitracja reszt tyrozynowych białek może upośledzać
przezkomórkowy transport substratów, wybiórczo zaburzając
przepuszczalność bariery krew-mózg.9 Konieczne są dalsze
badania w celu oceny znaczenia zjawiska nitracji białek w patogenezie encefalopatii wątrobowej.
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Oksydacja RNA
Oksydacja RNA jest elementem patogenezy HE. Proces ten
prowadzi do zaburzeń translacji, czego skutkiem jest
powstawanie nieprawidłowych białek lub ograniczenie ich
syntezy. W badaniach prowadzonych na hodowlach astrocytów szczura, skrawkach mysich mózgów oraz mózgach
szczurów w warunkach in vivo Gorg i wsp.51 wykazali,
że zwiększone stężenia amoniaku, TNFα i benzodiazepin
oraz obrzęk hipoosmotyczny stymulują oksydację RNA.
Oksydacja RNA jest bardzo czułym markerem stresu oksydacyjnego. Cząsteczka RNA jest bardziej wrażliwa na uszkodzenie niż DNA ze względu na jednoniciową strukturę.
W badaniach prowadzonych na szczurach 52 wykazano,
że guanozyna pod wpływem ROS ulega hydroksylacji do
8-oksy-7,8-dihydro-29-guanozyny (8OHG). Związek ten
można wykryć w astrocytach i cytoplazmie komórek
nerwowych szczurów z doświadczalną hiperamonemią.
Substancję tę wykryto ponadto w ziarnistościach dendrytów i postsynaptycznych zakończeniach dendrytów,
w których występuje białko wiążące RNA, odpowiedzialne
za proces składania genów (splicing). Wspomniane badania wykazują, że stres oksydacyjny może wpływać na strukturę cząsteczek RNA transportowanych w ziarnistościach
dendrytów.52 Autorzy tych badań uważają, że oksydacja
RNA zaburza ekspresję genów i miejscową syntezę białka,
co dowodzi istnienia związku między toksycznością amoniaku a powstawaniem wolnych rodników tlenowych.

Mangan
W warunkach prawidłowych mangan jest usuwany z organizmu wraz z żółcią. U pacjentów z marskością wątroby dochodzi do wzrostu stężenia manganu w surowicy i mózgu.
Obustronny wzrost intensywności sygnału w obrębie gałki
bladej na obrazach T1 zależnych w MR wiąże się z kumulacją
depozytów manganu w tym rejonie.53 Białka wiążące osocza,
takie jak albuminy, istotnie wpływają na ilość manganu przenikającego przez barierę krew-mózg.54 Hipoalbuminemia
występuje często u chorych z przewlekłą niewydolnością wątroby. Zmniejszenie stężenia białka w osoczu przyczynia się
do wzrostu ilości manganu przenikającego przez barierę
krew-mózg.55

Znaczenie transmisji GABA-ergicznej
w encefalopatii wątrobowej
W badania na zwierzęcym modelu ostrej niewydolności
wątroby oceniano rolę neurotransmisji GABA-ergicznej. Zaobserwowano, że zaburzenia aktywności neuronów w przebiegu śpiączki wątrobowej są podobne do indukowanych
przez nadmierną stymulację GABA-ergiczną.56 Kilka mechanizmów może uzasadniać wzrost intensywności neurotran-
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smisji GABA-ergicznej w przebiegu HE: wzrost stężenia
GABA w mózgu, zwiększenie liczby receptorów GABA-A,
wzrost stężenia neurosteroidów i związków podobnych
do endogennych benzodiazepin, które mogą aktywować
receptor GABA-A oraz aktywacja receptorów GABA-A przez
amoniak.44 Mimo że część badań podważa powyższe teorie,57,58 w innych uzyskano dowody na udział hiperamonemii
w stymulacji neurotransmisji GABA-ergicznej w przebiegu encefalopatii wątrobowej na drodze bezpośredniej aktywacji receptorów GABA-A lub za pośrednictwem neurosteroidów,
które wywierają korzystny wpływ modulujący na ten typ
receptorów.44,59-62
Cynk, który jest ujemnym modulatorem receptorów
GABA-ergicznych typu A, może także brać udział w patogenezie HE, choć jego mechanizm pozostaje niejasny.63
Wiadomo, że amoniak, TNF α, benzodiazepiny i osmotyczny obrzęk astrocytów przyczyniają się do zależnej od tlenku
azotu mobilizacji jonów cynku, które mogą wzmagać
transmisję GABA-ergiczną.9 Skutkiem tego jest translokacja
białka stymulatorowego 1 (stimulatory protein 1, SP1) regulującego ekspresję obwodowych receptorów dla benzodiazepin (peripherial benzodiazepine receptor, PBR).64,65
Liczba PBR ulega zwiększeniu w encefalopatii wątrobowej,66,67 a receptory te odgrywają rolę w procesach MPT
związanych ze stresem oksydacyjnym i wpływają na produkcję neurosteroidów,56 które wywierają korzystne działanie
modulujące na receptory GABA-ergiczne typu A. Zjawiska te
mogą przyczyniać się do wzrostu intensywności transmisji
GABA-ergicznej, obserwowanej u chorych z HE.68 W innym
badaniu sugerowano, że PBR mogą odpowiadać za wystąpienie zależnego od amoniaku obrzęku astrocytów i wzrostu
intensywności MPT.69

Diagnostyka
Głównymi elementami diagnostyki encefalopatii wątrobowej
jest wywiad lekarski ze szczególnym uwzględnieniem czynników predysponujących do wystąpienia HE i badanie przedmiotowe pod kątem typowych objawów, takich jak drżenie
metaboliczne (asterixis). Zakres badań laboratoryjnych obejmuje podstawowe badania biochemiczne, w tym ocenę aktywności enzymów wątrobowych, stężenie amoniaku we
krwi, badanie płynu uzyskanego przez nakłucie otrzewnej
z oceną liczby leukocytów polimorfonuklearnych (w warunkach patologicznych >250/ml),3 posiew płynu z otrzewnej
i koagulogram. Badanie neuropsychologiczne z oceną funkcji poznawczych może pomóc klinicyście w identyﬁkacji pacjentów we wczesnej fazie HE, gdy nie stwierdza się jeszcze
typowych objawów. EEG można wykazać zmiany niespecyﬁczne, takie jak uogólnione zwolnienie czynności podstawowej lub nieprawidłowości bardziej typowe dla HE, takie jak
obustronne synchroniczne fale delta i fale trójfazowe, głównie
obecne w odprowadzeniach znad płatów czołowych. Wynik
badania EEG może ułatwiać rozpoznanie, nie stwierdzono
jednak dotąd zależności między nasileniem patologii w tym
badaniu a zaawansowaniem klinicznym HE.
Badania neuroobrazowe także są pomocne w diagnostyce
różnicowej. Wynik badania tomograﬁi komputerowej mózgu
często bywa prawidłowy. Czasami w ostrej fazie choroby
stwierdza się obrzęk mózgu, a w stanie przewlekłym – atroﬁę.
MR jest badaniem czulszym w wykrywaniu obrzęku mózgu,
i dodatkowo umożliwia ocenę odpowiedzi na leczenie przeciwobrzękowe. MR ponadto pozwala wykluczyć inne patologie
mózgowe. U pacjentów z marskością wątroby często obser-

RYCINA 1. Badanie MR mózgu w czasie T1 zależnym w płaszczyźnie poprzecznej u chorego z przewlekłą niewydolnością wątroby i parkinsonizmem.
Widoczne obustronne symetryczne wzmożenie intensywności sygnału gałki bladej i przedniej części pnia mózgu. (Z: Rovira A, Alonso J, Cordoba J. MR
imaging ﬁndings in hepatic encephalopathy. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29 (9): 1614, za zgodą).
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A

B
RYCINA 2. Obrazy w czasie T2 zależnym sekwencji FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej chorego z marskością wątroby w czasie nasilenia objawów
encefalopatii wątrobowej. Widoczne symetryczne, hiperintensywne zmiany wzdłuż szlaków korowo-rdzeniowych w obu półkulach mózgu (A). Zmiany te
niewidoczne są w badaniu wykonanym kilka miesięcy później, po ustąpieniu objawów encefalopatii wątrobowej (B). (Z: Rovira A, Alonso J, Cordoba J. MR
imaging ﬁndings in hepatic encephalopathy. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29 (9): 1617, za zgodą).
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RYCINA 3. Spektra protonowe uzyskane w badaniu spektroskopii 1H-MR z woksela o objętości 8 ml zlokalizowanego w płacie ciemieniowym. Woksel
obejmował istotę białą o prawidłowym wyglądzie w badaniu MR. Badanie spektroskopowe wykonano u pacjenta z marskością wątroby przed
przeszczepieniem wątroby (po lewej) i po zabiegu (po prawej). Zastosowano następujące parametry: TR/TE 1600/20 ms, akwizycje 256. Główne piki
w widmie odpowiadają N-acetyloasparaginianowi (NAA 2,0 ppm), glutaminie/kwasowi glutaminowemu (Glx 2,1-2,5 ppm), kreatynie/fosfokreatynie
(Cr 3,02 ppm), elementom zawierającym cholinę (Cho 3,2 ppm) oraz mioinozytolowi (Ins 3,5 ppm). Pierwsze spektrum wykazuje wzrost piku
odpowiadającego kwasowi glutaminowemu/glutaminie oraz zmniejszenie wysokości pików odpowiadających mioinozytolowi i cholinie. Nieprawidłowości
te ustępują po przeszczepieniu wątroby. W obu badaniach widoczne są prawidłowe wskaźniki NAA. (Z: Rovira A, Alonso J, Cordoba J. MR imaging ﬁndings
in hepatic encephalopathy. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29 (9): 1615, za zgodą).
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wowanyjestobustronnywzrostintensywnościsygnałuw obrębiegałkibladej,prawdopodobniespowodowanyprzezdepozytymanganu(ryc. 1).70,71 Intensywnośćsygnałurównież
niekorelujez klinicznymzaawansowaniemchoroby.ZastosowaniesekwencjiFLAIRpozwaladodatkowouwidocznićhiperintensywnezmianyw istociebiałejpółkulmózgulubwokół
szlakówkorowo-rdzeniowych(ryc. 2).W badaniuspektroskopowymMRmożnawykazaćwzroststężeniamózgowychsubstancji osmotycznie czynnych, takich jak mioinozytol,
glutaminian/glutaminai cholina(ryc. 3).TypowymdlaHEjest
wzorzecnieprawidłowościobejmującyzmniejszeniestężenia
mioinozytolui wzroststężeniaglutaminy/glutaminianu.71,72

Diagnostyka różnicowa
Encefalopatiawątrobowawymagaróżnicowaniaz kilkoma
chorobami.Przyczynąobjawówpodobnychdo HEmogąbyć
encefalopatiew przebiegumocznicy,posocznicy,hipoksji,hipoglikemii,cukrzycowejkwasicyketonowej,hiperkapniii niedoczynnościtarczycy.W różnicowaniunależyponadtobrać
poduwagęprzemijająceniedokrwieniemózgu(TIA),krwiak
podtwardówkowy,krwotokwewnątrzczaszkowy,udarniedokrwiennymózgu,ropieńośrodkowegoukładunerwowego,
zapaleniemózgu,zapalenieoponmózgowo-rdzeniowych,guzyOUN,alkoholizmi padaczkę.

Leczenie encefalopatii wątrobowej
Encefalopatiawątrobowapowstajew wynikusynergistycznegodziałaniawieluczynnikówzwiązanychz niewydolnością
wątroby. Dostępnych jest obecnie kilka metod leczenia.
W ostrejniewydolnościjedynymskutecznympostępowaniem
jestprzeszczepieniewątroby.Niekiedypacjencimusządługo
czekaćnauzyskaniezgodnegonarządu,dlategokonieczne
jestwdrożenieobjawowegoleczeniaencefalopatii,abypacjentmógłprzeżyćdo czasutransplantacji.Marskośći przewlekła niewydolność wątroby wiążą się ze stopniowym
nasilaniemsięzaburzeńpoznawczychażdo ciężkiejencefalopatii,szczególniew przebieguzaostrzeniaprzewlekłejniewydolnościwątroby.Łagodzenieostrychobjawówi leczenie
zapobiegawczepozwalazmniejszyćśmiertelnośći chorobowośćw tychprzypadkach.
Kluczowądlaskutecznościleczeniakwestiąjestwczesne
rozpoznanieencefalopatiiwątroboweji zapobieganierozwojowiobjawówneurologicznych.Wszyscypacjenciz marskościąwątrobylubz zespoleniemwrotno-systemowympowinni
byćuznawanizachorychobciążonychwysokimryzykiemrozwojuminimalnejencefalopatiiwątrobowej(minimalhepatic
encephalopathy,MHE).Dokładnebadanianeuropsychologicznelubzastosowanietestuwykrywającegoencefalopatię
wrotno-systemowąpozwalająwykryćMHEu 60-84%pacjentówz marskościąwątroby.5,73,74 MHEjestprzyczynąwielu
problemówneuropsychologicznych,naprzykładograniczeniazdolnościprowadzeniasamochodu,75 dlategowdrożenie
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leczeniajużnatymetapiemożepoprawićjakośćżyciai istotniewpływanawynikitestów.76 Dogłównychmetodleczenia
HEi MHEnależyzmniejszeniestężeniaamoniakui innych
toksynzapomocąlekówlubdiety.Ważnajestrównieżidentyﬁkacjai usunięciedodatkowychczynnikówmogącychnasilać objawy encefalopatii, takich jak infekcja Helicobacter
pylori,bakteryjnezapalenieotrzewnej,krwawieniez przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi elektrolitowej,
szczególniehiponatremia.Ograniczeniepodażypłynóww hiponatremiinaogółnieprzynosispodziewanegorezultatu,
skutecznemożebyćnatomiaststosowanieantagonistówwazopresyny(waptanów),działającychnapoziomiekanalików
dalszychi zbiorczych.Zarównokrótko-,jaki długotrwałaterapiatymilekamibywaskuteczna,wymagajednakstałejkontroliilościprzyjmowanychprzezpacjentapłynów(tab. 1).77
Należyunikaćlekówuspokajającychi nasennych,któremogąnasilaćzaburzeniapoznawcze.Koniecznejestbezwzględneprzestrzeganiezakazuspożywaniaalkoholu.78
Nadmierne ograniczenie podaży białek może pogorszyć
stanzdrowiapacjentazewzględunaniedożywieniei nasilenie
procesów katabolizmu.79 Zalecane dzienne spożycie białek
wynosi0,8-1,2 g/kgmasyciała.Wartośćtaulegazmniejszeniu
do20 gnadobęw okresiezaostrzeńobjawówencefalopatii
wątrobowej.Białkaroślinnesąlepiejtolerowaneniżtepochodzącez mięsa,ryblubnabiałui mogąkorzystniewpływaćna
równowagę azotową bez nasilania objawów encefalopatii.
Chorym, którzy nie tolerują białka w pokarmach można
podawaćrozgałęzioneaminokwasyw dawce0,25 g/kg.78 GłównąmetodąleczeniaHEjestdoustnepodawanieniewchłanialnych disacharydów, takich jak laktuloza, ograniczających
absorpcjęamoniakuz przewodupokarmowego.Laktulozastosowanadoustniew dawce30-60 gnadobę(takabyuzyskać
2-3półpłynnestolcenadobę)możebyćstosowanaprzezdługiczasbezistotnychdziałańniepożądanych,natomiaststosowanie się do zaleceń lekarskich może być niewłaściwe
u ok.2/3pacjentów.80 Antybiotykii probiotykiwykazująporównywalnądo laktulozyskutecznośći mogąbyćstosowane
jakoleczeniealternatywne.Leczenieprobiotykami,któremodyﬁkująskładﬂorybakteryjnejjelita,zalecanejestu pacjentów
z MHEi w porównaniuz placebomożeistotniezmniejszać
nasileniezaburzeńneuropsychicznych.81 Probiotykicharakteryzująsięskutecznościąpodobnądo laktulozy.82 Podawanie
probiotykóww jogurciejesttaniąi dobrzetolerowanąformą
leczenia.80 Jogurtpowstajew wynikufermentacjikwasumlekowegoi zawieranaturalnebakterie,w tymszczególniepożyteczne Lactobacillus bulgaricus.Spożywaniejogurtuogranicza
patogennąﬂoręjelitową,zwłaszczaEscherichia coli,Fusobacterium i Staphylococcus.
InfekcjaHelicobacter pylori wiążesięze wzrostemstężeniaamoniakuw surowicyi nasileniemobjawówHE.Eradykacjabakteriizapomocąklarytromycyny,tinidazolui omeprazolupozwalaograniczyćczęstośćobjawówHEi obniżyć
stężenieamoniakui endotoksynbakteryjnychwekrwi(lipopolisacharydów).83,83 Niektóre antybiotyki cechuje duża
skutecznośćw zwalczaniuobjawówHE,niezależnieod obecnościHelicobacter pylori.Jednymz najbardziejpopularnych
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jestrifaksymina.Lektensłabowchłaniasięz przewodupokarmowegoi podobniejakprobiotykizmniejszastężenieamoniaku i innych toksyn (benzodiazepin, merkaptanów)
powstającychw przewodziepokarmowym.Rifaksyminastosowanajestw zapobieganiubieguncepodróżnychpowodowanej przez Escherichia coli i zapaleniu błony śluzowej
żołądkaw wynikuinfekcjiHelicobacter pylori.85 Skuteczność
wspomnianychlekówniebyłajakdotądocenianiaw dużych
kontrolowanychplacebobadaniachklinicznych.W dwóch
niedawnoopublikowanychdoniesieniachwykazanowiększą
skutecznośćrifaksyminyw zwalczaniuobjawówencefalopatii
wątrobowejw porównaniudo laktulozy.Leczenieantybiotykiemwiązałosięponadtoz mniejsząliczbąi czasemhospitalizacjizwiązanychz epizodaminasileniasięobjawówHEoraz
mniejszymijejkosztami.86,87 W innejmetaanalizieniestwierdzonowiększejskutecznościrifaksyminyw leczeniuobjawów
ostreji przewlekłejencefalopatiiwątroboweji biegunki.Wykazanojedynie,żeskuteczniejłagodzibólebrzuchaw porównaniudo niewchłanialnychdisacharydów.88 Wewszystkich
badaniachprzeglądowychrifaksyminawiązałasięz lepszątolerancjąw porównaniudo innychleków,takichjakneomycyna,paromomycynai laktuloza.Kolejnąopcjąterapeutyczną
w leczeniuHEjestograniczenietoksycznegodziałaniaamoniakupoprzezstymulacjęjegorozkładuprzezwątrobęi inne
narządy.Ornitynai asparaginiantoważnesubstratyw reakcjachkonwersjiamoniakudo mocznikai glutaminy.W celu
przyspieszeniaprocesówkonwersjiamoniakupodjętopróby
zastosowania w leczeniu HE L-asparaginianu L-ornityny
(LOL A).PrzeglądaktualnychdoniesieńdotyczącychstosowaniaLOL Awskazuje,żeaminokwastenjestskutecznyw leczeniu objawowej postaci HE w porównaniu z placebo. Nie
wykazanodotądkorzyścizestosowaniaLOL Aw terapiiMHE.89
Celeminnychpotencjalnychterapiiukierunkowanychna
przywrócenie prawidłowej funkcji układu nerwowego
jest normalizacja zaburzeń neurotransmisji. U pacjentów
w śpiączcewątrobowejstwierdzonowzmożonąaktywność
acetylocholinoesterazyprzyprawidłowymstężeniuacetylotransferazy cholinowej. Wyniki doświadczeń na modelach
zwierzęcychsugerują,żewzrostaktywnościtegoenzymunie
zależyod stężeniaamoniakui w związkuz tymwymagaodmiennegopodejściaterapeutycznego.Wstępnebadaniana
zwierzętachz HEwykazują,żeinhibitoracetylocholinoesterazy–rywastygmina–zmniejszazaburzeniapamięcii hamuje
aktywność enzymu o ok. 25%.90 Dotąd nie opublikowano
żadnychbadańz udziałemludzi.Innymipotencjalnymilekamimogąbyćinhibitoryneurosteroidów,takichjakpregnenolon, allopregnenolon i tetrahydrodezoksykortykosteron
(THDOC).Zmniejszeniestężenianeurosteroidówobniżające
stymulacjęGABA-ergicznąmożekorzystnieoddziaływaćna
zaburzenianeurotransmisji.Indometacynajestinhibitorem
enzymu dehydrogenazy 3α-hydroksysteroidowej, biorącej
udział w syntezie neurosteroidów w mózgu. W modelach
zwierzęcych udowodniono, że indometacyna podana dootrzewnowoograniczapostępzaburzeńruchowychu szczurów z behawioralnymi objawami encefalopatii w ciągu
4 tygodnipowykonaniuzespoleniawrotno-systemowego.Po-
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prawieklinicznejobserwowanejw tychdoświadczeniachtowarzyszyłaponadtonormalizacjastężeniaallopregnenolonu
i THDOCw mózgachbadanychzwierząt.91 Wynikówniepotwierdzonojednakw innychbadaniach,którewykazały,że
u szczurówz niewydolnościąwątrobywywołanąprzezdootrzewnowepodanietioacetamiduindometacynanasilaobjawy kliniczne z porównaniu z podaniem soli ﬁzjologicznej
w ciągu3 dniod indukcjichoroby.Ustalono,żewiększaśmiertelnośći chorobowośćspowodowanabyłaprzezinhibicjęprostacykliny,conasilałouszkodzeniewątroby.92 Wynikitemogą
sugerować,żeochronnepodawanieprostacyklinyw czasie
leczeniaindometacynąmożemiećkorzystnedziałanie.U osób
z ostrą niewydolnością wątroby parenteralne podanie
ndometacynyistotniezmniejszałowzmożoneciśnieniewewnątrzczaszkowei poprawiałomózgoweciśnienieperfuzyjne
(cerebralperfusionpressure,CPP),któresąważnymiprzyczynamiśmierciw tymschorzeniu.93
Do innych opcji terapeutycznych stosowanych w celu
zmniejszeniawzmożonegociśnieniawewnątrzczaszkowego
u chorychoczekującychnasamoistnąregeneracjęlubprzeszczepieniewątrobynależąhipotermia,hiperwentylacja,stosowaniehipertonicznegoroztworusoli,mannitolui sedacja
propofolemlubtiopentalem.94,95 Żadnaz tychmetodleczenianiebyłaocenianaw randomizowanymbadaniuklinicznym.Istotneznaczeniemawczesnaresuscytacjapłynowa,
należyjednakpamiętaćo zaburzeniachmetabolizmumleczanów.Dlategou pacjentówz ostrąniewydolnościąwątrobynależyostrożniestosowaćtakiepłyny,jakroztwórHartmanna,
płynRingerazawierającymleczany,a nawetsólﬁzjologiczną
lubkoloidoweroztworyo dużejzawartościchlorków,które
mogądoprowadzićdo hiperchloremicznejkwasicymetabolicznej.96,97 Niektórzyklinicyściwskazująnakoniecznośćinwazyjnegomonitorowaniaciśnieniawewnątrzczaszkowego
i wydolnościukładukrążenia,podkreślając,żenieinwazyjne
metody oceny ICP są niewystarczające i niepraktyczne.97
Brakujedowodówwskazujących,żestosowanieinwazyjnych
metodmonitorowaniawiążesięz lepszymrokowaniemneurologicznym,zwłaszczabiorącpoduwagędużączęstośćpowikłań krwotocznych (10%) w tej grupie pacjentów.98,99
Ryzyko zaburzeń krzepnięcia można czasowo zmniejszyć
przetoczeniempłytekkrwi,świeżomrożonegoosoczalub
krioprecypitatu.Takiepostępowaniezwiększabezpieczeństwoinwazyjnychproceduri ograniczaryzykokrwawienia
wewnątrzczaszkowego.DocelowawartośćCPP>55 mm Hg
zapewniawystarczająceutlenowaniemózgu.Ułożeniechoregoz głowąuniesionąpodkątem20stopnizmniejszaICPbez
istotnegowpływunaśrednieciśnienietętniczei mózgowe
ciśnienieperfuzyjne.97 Hiperwentylacjajestpostępowaniem
ograniczonymdo leczeniazagrażającegowgłobieniazewzględunakrótkoterminowąskuteczność.Łagodnahipotermia
do temperatury35-36°C,pozwalazmniejszyćICPbezryzyka
powikłańintensywnegoschładzania,takichjakimmunosupresja,zaburzeniakrzepnięciai insulinooporność.97 Trwają
obecnie randomizowane kontrolowane badania kliniczne
oceniająceskutecznośćhipotermiiw leczeniuostrejniewydolnościwątroby.100
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Leczenieniewydolnościwątrobyprzeszczepieniemnarządulubsamychhepatocytówjestostatecznymi najskuteczniejszym sposobem postępowania w obrzęku mózgu
wtórnymdo ALF.Przedwdrożeniemtegoleczeniapacjenci
z zaostrzeniemprzewlekłejniewydolnościwątroby(acuteon
chronicliverfailure,AoCLF)mogąbyćprzezkrótkiczasutrzymywaniprzyżyciudziękisztucznejwątrobie.Stosowanesą
aktualnie trzy systemy: dializa albuminowa pojedynczego
przejścia(singlepassalbumindialysis,SPAD),systemrecyklinguopartynamolekularnychadsorbentach(molecularadsorbent recycling system, MARS) i urządzenie o nazwie
Prometeusz, którego działanie opiera się na separacji
i adsorpcjifrakcjonowanegoosocza.99 Retrospektywnaocena
wykazałaskutecznośćdwóchostatnichsystemóww zmniejszaniuobjawówencefalopatiii hiperbilirubinemii.W niektórychprzypadkachstwierdzonotakżepoprawęparametrów
hemodynamicznych,choćnieudałosięzmniejszyćstężenia
cytokin.101 Siedemdziesiątprocentpacjentówz AoCLFleczonychzapomocątychurządzeńutrzymanow stabilnymstanieprzez2-3tygodniedo chwiliwykonaniaprzeszczepienia
wątroby.Trzymiesięcznyczasprzeżyciaosóbz ciężkąniewydolnościąwątroby(punktacjaw skaliMELD[Mayoendscore liver disease] >35) oraz tych chorych, u których nie
przeprowadzonotransplantacji,wynosimniejniż20%.101Brakujezgodycodo ocenyskutecznościtychdrogichi skomplikowanychmetodleczeniai wszystkichproblemówz nimi
związanych.Pojawiłysiędoniesieniao nasileniusięzaburzeń
krzepnięciai zwiększeniuczęstościkrwawieńw wynikuleczeniaurządzeniemMARS.Doinnychpowikłańterapiinależyhipoglikemiazwiązanazestosowaniemdializatówo małej
zawartościglukozyorazzaburzeniafarmakokinetykiantybiotykówi lekówprzeciwgrzybicznych.UrządzeniePrometeusz,
podobniejakMARS,niepoprawiaciśnieniatętniczegoi nie
zmniejsza zaburzeń hemodynamicznych, może natomiast
nasilać zaburzenia krzepnięcia. Opisane techniki powinny
byćstosowanejedyniew ośrodkach,któremająmożliwość
przeprowadzenia transplantacji wątroby.102 Urządzenie
SPADjestprawdopodobnietańszei prostszew użyciuniż
MARS,ponadtoskuteczniejobniżastężeniebilirubinyi amoniakuwekrwi,aleniezostałojeszczepoddanedokładnej
ocenie.102,103
Trwająobecniebadanianadstworzeniempółbiologicznej,
półsztucznejwątroby,w którejwykorzystanezostałybyżywe
hepatocyty.Dostępnośćświńskichhepatocytówjestznacznie
większaniżludzkich,dlategosąoneczęściejwykorzystywane
w doświadczeniachz urządzeniami,w którychosoczelubultraprzesączomyważywekomórkiw celuusunięciatoksyn.
Zewzględujednaknaproblemyzezgodnościątkanekludzkichi zwierzęcychrozpoczętointensywnebadanianadwykorzystaniemludzkichhepatocytówz usuniętychnarządów,
hepatocytówpłodowychi komórekmacierzystych.W pozaustrojowych urządzeniach zastępujących funkcję wątroby
(sztucznawątroba)stosowanesąimmortalizowaneludzkie
hepatocytyC3Auzyskanez wątrobiakapłodowego.Urządzeniatakiezmniejszająstężenieamoniakui bilirubinyorazobjawyencefalopatii,nieobniżająjednakśmiertelnościu osób,
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któreniemogąbyćpoddanetransplantacji.Jaknarazietakie
leczeniejestbezpieczne,sąjednakwątpliwościzwiązanez zastosowaniemhepatocytówpochodzenianowotworowego.102
Artykuł z Neurologic Clinics of North America (Volume 28, Number 1, February 2010,
89–105, Meghan K. Harris, MD, Debra Elliott, MD, Robert N. Schwendimann, MD, Alireza
Minagar, MD, FAAN, Stephen L. Jaffe, MD) jest publikowany za zgodą Elsevier Inc., New
York, New York, USA. Tłumaczenie Medical Tribune Polska. Ani autorzy, licencjonodawca,
Elsevier Inc., i wydawca, Medical Tribune Polska, nie gwarantują ani nie odnoszą
się do jakości i wartości reklamowanych produktów i usług, ani stanowiska
reprezentowanego przez reklamodawców.
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