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Νευροπάθεια του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος 
και ασθενείς με κίρρωση

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου διακρίνε-

ται σε αυτόνομο (ή φυτικό) νευρικό σύστημα 
(Α.Ν.Σ.) και στο εγκεφαλονωτιαίο (ή ζωικό) 
νευρικό σύστημα. Το Α.Ν.Σ. είναι δύσκολο 
στην κατανόησή του για τους περισσότερους 
ιατρούς, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολη η 
μελέτη, τόσο της φυσιολογικής λειτουργίας 
του, όσο και των διαφόρων διαταραχών αυτού. 
Επίσης, παρά το γεγονός ότι η παρουσία νευρο-
πάθειας του Α.Ν.Σ. στην κίρρωση αναφέρθηκε 
πριν από 36 χρόνια από τους Lunzer et al1, 
δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή η σημασία της 
στο χώρο της γαστρεντερολογίας. Το Α.Ν.Σ. 
νευρώνει όλους του αδένες, τον καρδιακό 
μυ και τις λείες μυϊκές ίνες των σπλάγχνων, 
των αγγείων, του δέρματος, του οφθαλμού 
κ.λπ. Είναι υπεύθυνο για τις λειτουργίες της 
αναπαραγωγής και της ανταλλαγής της ύλης 
και, μαζί με τους ενδοκρινείς αδένες, ρυθ-
μίζουν την ομοιόσταση του οργανισμού. Το 
Α.Ν.Σ. στην ουσία ρυθμίζει τη λειτουργία των 
οργάνων του πεπτικού, του αναπνευστικού, 
του ουροποιογεννητικού και του κυκλοφορι-
κού συστήματος και την έκκριση των αδένων, 
εξωκρινών και ενδοκρινών. Μεταξύ του Α.Ν.Σ. 
και των ενδοκρινών αδένων παρεμβάλλεται 
ένα σύστημα διάχυτων κυττάρων που είναι 
γνωστό ως διάχυτο νευροενδοκρινικό σύστημα 
ή κύτταρα APUD (Amino Precursors Uptaking 
and Decarboxylating-πολυπεπτίδια που προ-
σλαμβάνουν πρόδρομες ουσίες αμινών και 
επιτελούν αποκαρβοξυλίωση). Υπάρχουν 40 
περίπου ποικιλίες τέτοιων κυττάρων και βρί-
σκονται σε όλα σχεδόν τα όργανα.

Ονομάζεται αυτόνομο νευρικό σύστημα επει-
δή οι λειτουργίες που ρυθμίζει δεν υπόκεινται 
στη βούληση, αλλά ο όρος αυτονομία δεν 
είναι ακριβής, ούτε από ανατομικής, αλλά 
ούτε και από φυσιολογικής άποψης. Η έννοια 
της αυτονομίας είναι αρκετά πολύπλοκη, γιατί 
υπάρχουν πολλαπλές συνδέσεις και ανατο-
μικές σχέσεις μεταξύ του αυτόνομου και του 
εγκεφαλονωτιαίου νευρικού συστήματος, 
όπως είναι η εντόπιση κέντρων του αυτόνο-
μου νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο 
και το νωτιαίο μυελό και οι αναστομώσεις 
του συμπαθητικού στελέχους με το νωτιαίο 
μυελό και τα νωτιαία νεύρα (αναστομωτικοί 
κλάδοι)2,3,4,5. Είναι γνωστό ότι το αυτόνομο 
νευρικό σύστημα επεκτείνει τη δράση του 
και σε όργανα του κινητικού συστήματος, 
ενώ πολλά συναισθήματα που παράγονται 
στο φλοιό των ημισφαιρίων μπορούν να ε-
πηρεάσουν τη λειτουργία οργάνων, για τα 
οποία υπεύθυνο είναι το αυτόνομο νευρικό 
σύστημα. Επίσης, είναι γνωστή η ικανότητα 
κάποιων ανθρώπων, μετά από εκπαίδευση, 
να μειώνουν τους παλμούς της καρδιάς ή να 
αυξάνουν την αιμάτωση περιοχών του δέρμα-
τος. Τέλος, όταν συνειδητά προσπαθούμε να 
δούμε κοντινά αντικείμενα, προκαλείται μύση 
της κόρης, ενώ όταν αναστέλλεται η ούρηση 
γίνεται συνειδητή παρέμβαση στη λειτουργία 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Τα ανώτερα κέντρα του Α.Ν.Σ. βρίσκονται στο 
μέσο, στο διάμεσο και στον τελικό εγκέφαλο 
και διακρίνονται σε φλοιώδη και σε υποφλοιώ-
δη κέντρα. Το Α.Ν.Σ. χωρίζεται σε συμπαθητικό 
και σε παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το 
σημαντικότερο ανώτερο υποφλοιώδες κέντρο 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος θεω-
ρείται ο υποθάλαμος στο διάμεσο εγκέφαλο. 

Η οπίσθια μοίρα αποτελεί το σημαντικότερο 
πυρήνα του συμπαθητικού, ενώ η πρόσθια και 
η μέση μοίρα αποτελούν ανώτερο πυρήνα του 
παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Διαφορές μεταξύ συμπαθητικού 
και παρασυμπαθητικού νευρικού 
συστήματος

Υπάρχουν σημαντικές ανατομικές διαφορές 
μεταξύ του συμπαθητικού και του παρασυμπα-
θητικού συστήματος, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν οι λειτουργικές διαφορές 
των δύο συστημάτων.

Τα δύο συστήματα δρουν συνήθως αντα-
γωνιστικά, τουλάχιστον στα όργανα που 
νευρώνονται και από τα δύο συστήματα. Η 
ανταγωνιστική αυτή δράση μπορεί να οφείλεται 
σε ξεχωριστή νεύρωση ανταγωνιστών μυών 
ή, συνηθέστερα, σε αντίθετη δράση στο ίδιο 
όργανο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, π.χ. στην 
έκκριση σιέλου, τα δύο συστήματα μπορεί 
να δρουν συνεργικά.

Το συμπαθητικό σύστημα ονομάζεται και 
εργοτρόπο σύστημα και προκαλεί εντονότερη 
λειτουργία των οργάνων, και επομένως εντο-
νότερη ανταλλαγή της ύλης. Είναι το σύστη-
μα που αναλαμβάνει δράση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης (fight or flight condition), 
όταν πρέπει να δράσουμε γρήγορα και σε 
ελάχιστο χρόνο. Το συμπαθητικό λοιπόν προ-
καλεί μυδρίαση, επιτάχυνση των καρδιακών 
παλμών, διεύρυνση των βρόγχων, αναστολή 
των κινήσεων του εντέρου, αγγειοσυστολή 
στο δέρμα, αγγειοδιαστολή στις στεφανιαίες 
και τις ενδομυϊκές αρτηρίες, ανόρθωση των 
τριχών και σύσπαση των έσω σφιγκτήρων 
της κύστης και του ορθού. Το παρασυμπα-
θητικό αναστέλλει την εργοτρόπο δράση 
του συμπαθητικού και βοηθά τους ιστούς να 
ξεκουραστούν και να αποκαταστήσουν τις 
βλάβες, γι’ αυτό και ονομάζεται και ιστοτρόπο 
σύστημα, προκαλώντας έτσι μύση, ελάττωση 
των καρδιακών παλμών, μείωση της καρδιακής 
παροχής, σύσπαση των βρόγχων, επιτάχυνση 
των κινήσεων του εντέρου, επιτάχυνση της 
κένωσης του ορθού και της κύστης, αύξηση 
της έκκρισης των σιελογόνων και δακρυϊκών 
αδένων, στύση του πέους, καθώς και εκσπερ-
μάτιση και οργασμό6.

Διαγνωστικές δοκιμασίες 
λειτουργίας του αυτονόμου 
νευρικού συστήματος

Η ανατομική θέση και το γεγονός ότι οι νευρι-
κές ίνες του Α.Ν.Σ. είναι αμύελες και επάγουν 
βραδείες ώσεις δυσχεραίνούν τη διεξαγωγή 
άμεσων κλινικών δοκιμασιών και τη μελέτη με 
παθολογοανατομοφυσιολογικές τεχνικές της 
λειτουργίας του Α.Ν.Σ. Το γεγονός επίσης ότι 
δεν είναι εύκολο να γίνουν μετρήσεις που να 
σχετίζονται με τη νευρολογική λειτουργική 
επάρκεια όλων των σπλάγχνων και την επί-
δραση του Α.Ν.Σ. σε αυτά δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο την εκτίμηση της επάρκειας του 
συνόλου του Α.Ν.Σ. Έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφορες δοκιμασίες για την εκτίμηση της 
λειτουργίας του Α.Ν.Σ. Η πιο διαδεδομένη είναι 
αυτή της μελέτης του καρδιακού αυτονόμου 
νευρικού συστήματος (Κ.Α.Ν.Σ.), όπως αυτή 
έχει περιγραφεί από τους Ewing et al7. Παρά το 
γεγονός ότι υπάρχουν εύλογες ενστάσεις στο 
κατά πόσο η λειτουργία του Κ.Α.Ν.Σ. μπορεί 

να αντιπροσωπεύει τη λειτουργία του Α.Ν.Σ., 
σήμερα είναι η πλέον διεθνώς αποδεκτή μέ-
θοδος μελέτης του Α.Ν.Σ.

Η μελέτη του καρδιακού αυτονόμου νευρι-
κού συστήματος (Κ.Α.Ν.Σ.) περιλαμβάνει τις 
πέντε κλασικές δοκιμασίες που περιγράφο-
νται παρακάτω και στηρίζονται στη μεταβολή 
του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής 
πίεσης με διάφορους χειρισμούς, όπως πε-
ριγράφηκαν από τα μέλη της Αμερικανικής 
Νευρολογικής Ακαδημίας και της Αμερικανικής 
Διαβητολογικής Εταιρίας (Consensus Statement 
1988 και 1992)8,9. Κατά τη διάρκεια των δοκι-
μασιών τοποθετείται στον ασθενή ένα είδος 
Holter, το οποίο είναι ασύρματα συνδεδεμένο 
με ηλεκτρονικό υπολογιστή και καταγράφει 
συνεχώς τα διαστήματα μεταξύ δύο καρδια-
κών χτύπων. Υπάρχει ένα ειδικό λογισμικό, το 
οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα και δίνει τα 
αποτελέσματα, τόσο με τη μορφή γραφικών 
παραστάσεων, όσο και με τη μορφή τιμών για 
κάθε εξέταση ξεχωριστά. 

Οι δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο 
ασθενής είναι οι εξής:
•  Δοκιμασία Valsalva: ο ασθενής, μέσω επι-

στομίου, φυσάει σε μανόμετρο, ώστε να 
κρατηθεί η πίεση στα 40 mmHg για 15 δευ-
τερόλεπτα, ενώ συγχρόνως γίνεται συνεχής 
ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή.

•  Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού κατά τη 
διάρκεια βαθιάς αναπνοής: στη δοκιμασία 
αυτή ο ασθενής, ενώ είναι ξαπλωμένος και 
ήρεμος, του ζητείται να αναπνεύσει αργά 
και βαθιά. Κάθε εισπνοή ή εκπνοή διαρκεί 
πέντε δευτερόλεπτα και γίνεται συνεχής 
ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή, όπου 
σημειώνεται ο διαχωρισμός της εισπνευστι-
κής και της εκπνευστικής περιόδου.

•  Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού κατά 
την έγερση από την ύπτια θέση: κατά τη 
λήψη της όρθιας θέσης από την ύπτια πα-
ρατηρείται μια ταχεία αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού που γίνεται μέγιστη στη 15η περίπου 
καρδιακή ώση και κατόπιν ακολουθεί σχετική 
βραδυκαρδία, της οποίας η χαμηλότερη τιμή 
σημειώνεται περί την 30ή περίπου καρδιακή 
ώση. Οι εξεταζόμενοι στην αρχή είναι ξα-
πλωμένοι για 15 λεπτά, ενώ γίνεται συνεχής 
ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή και στη 
συνέχεια τους ζητείται να λάβουν γρήγορα 
την όρθια θέση σε φάση βαθιάς εισπνοής. 
Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σημειώνεται 
η αρχή της έγερσης.

•  Μεταβολή της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης κατά τη λήψη της όρθιας από την 
ύπτια θέση: σε φυσιολογικές συνθήκες, 
κατά την έγερση από την ύπτια θέση, η 
συστολική αρτηριακή πίεση δε μεταβάλλεται 
ή προκαλείται μικρή πτώση. Η δοκιμασία 
γίνεται με μέτρηση της αρτηριακής πίεσης 
στην ύπτια θέση, ενώ ο εξεταζόμενος είναι 
ξαπλωμένος για 15 λεπτά, καθώς και μετά 
πάροδο ενός λεπτού παραμονής στην όρθια 
θέση. Φυσιολογική θεωρείται η πτώση της 
συστολικής πίεσης όταν είναι μικρότερη 
των 10 mmHg, ενώ η δοκιμασία θεωρεί-
ται οριακή όταν παρατηρείται πτώση της 
συστολικής αρτηριακής πίεσης μεταξύ 11 
και 19 mmHg και παθολογική όταν είναι 
ίση ή μεγαλύτερη των 20 mmHg. Επίσης, 
παθολογική θεωρείται η δοκιμασία όταν 
υπάρχει πτώση της διαστολικής μεγαλύτερη 
από 5 mmHg.

•  Μεταβολή της διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης μετά από εφαρμογή πίεσης σε δυνα-
μόμετρο χειρός: αφού καθοριστεί η μέγιστη 
εκούσια σύσπαση στο δυναμόμετρο χειρός, 
εφαρμόζεται το 30% της μέγιστης δύναμης 
για πέντε λεπτά. Η αρτηριακή πίεση μετράται 
τρεις φορές πριν τη δοκιμασία και η μέση τιμή 
των δύο τελευταίων μετρήσεων θεωρείται 
ως βασική τιμή. Ακολούθως η αρτηριακή 
πίεση μετράται σε διαστήματα ενός λεπτού 
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Το αποτέ-
λεσμα εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ της 
υψηλότερης τιμής της διαστολικής πίεσης 
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας και της 
βασικής τιμής της διαστολικής πίεσης πριν 
την εφαρμογή δύναμης.

Οι τιμές, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
των δοκιμασιών και που βασίζονται στις μετα-
βολές του καρδιακού ρυθμού στους διάφορους 
χειρισμούς, εμφανίζουν αρνητική σχέση με 
την ηλικία9. Γι’ αυτό η αξιολόγησή τους γίνεται 
αφού ληφθεί υπόψη η ηλικία των ασθενών και 
με βάση ειδικούς πίνακες που καθορίζουν τις 
φυσιολογικές τιμές προσαρμοσμένες στην 
ηλικία των ασθενών. Να σημειωθεί ότι για κάθε 
δοκιμασία και για κάθε ηλικία υπάρχει ένας εύ-
ρος τιμών που η κάθε δοκιμασία χαρακτηρίζεται 
ως φυσιολογική, οριακή ή ως παθολογική.

Έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί κι άλλες 
δοκιμασίες οι οποίες, με εξαίρεση τη φασμα-
τική ανάλυση ισχύος ή ανάλυση φάσματος 
καρδιακής μεταβλητότητας (Frequency domain 
analysis), δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως.

Διάγνωση της νευροπάθειας του 
καρδιακού αυτονόμου συστήματος

Δεν υπάρχουν συστάσεις για τον ορισμό της 
νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. στην κίρρωση και, 
όπως και σε άλλες παθήσεις, όπως είναι η 
καρδιακή και η νεφρική ανεπάρκεια, χρησιμοποι-
ούμε τις παρακάτω συστάσεις της συναινετικής 
δήλωσης του San Antonio8,9 για τη διάγνωση 
της διαβητικής αυτόνομης νευροπάθειας:

Τα συμπτώματα της αυτόνομης νευροπάθειας 
δεν είναι από μόνα τους αποδεικτικά ύπαρξης 
αυτόνομης νευροπάθειας αν δε συνοδεύονται 
από παθολογικές δοκιμασίες ελέγχου του αυ-
τόνομου νευρικού συστήματος.

Οι δοκιμασίες ελέγχου του αυτόνομου νευρι-
κού συστήματος που βασίζονται στα καρδιακά 
αντανακλαστικά θεωρούνται ειδικοί δείκτες 
βλάβης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, 
αλλά θα πρέπει να αποκλειστεί βλάβη του 
εξεταζόμενου οργάνου. Τυχόν συνυπάρχουσα 
νόσος, λήψη φαρμάκων και η ηλικία θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη. Για τη διάγνωση 
της νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος απαιτείται να είναι παθολογικές 
τουλάχιστον 2 δοκιμασίες και, αν είναι δυνατό, 
σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

Θα πρέπει να εκτελούνται δοκιμασίες που 
ελέγχουν τη λειτουργικότητα τόσο του πα-
ρασυμπαθητικού, όσο και του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος.

Για την παρακολούθηση της νευροπάθειας 
του αυτονόμου νευρικού συστήματος θα πρέπει 
να εκτελείται μια ομάδα δοκιμασιών και όχι 
μεμονωμένες δοκιμασίες.

Νευροπάθεια του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος

Η νευροπάθεια του καρδιακού αυτόνομου 

Τσιομπανίδης Ηλίας1, Τεντολούρης Νικόλαος2
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νευρικού συστήματος (Ν.Κ.Α.Ν.Σ.) έχει με-
λετηθεί κυρίως στο σακχαρώδη διαβήτη και 
πολύ λιγότερο στην κίρρωση. Η μελέτη των 
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη σε 5,8 έτη 
παρακολούθησης έδειξε ότι οι διαβητικοί με 
Ν.Κ.Α.Ν.Σ. είχαν θνητότητα 29%, έναντι 6% 
αυτών που δεν είχαν Ν.Κ.Α.Ν.Σ.10. Τουλάχιστον 
παρόμοια θνητότητα είχε βρεθεί σε ασθενείς 
με κίρρωση και Ν.Κ.Α.Ν.Σ.11. Σε 4 μόλις χρόνια, η 
θνητότητα ήταν 30% για τους ασθενείς με κίρ-
ρωση που είχαν Ν.Κ.Α.Ν.Σ., έναντι μόλις 6% των 
ασθενών με κίρρωση που δεν είχαν Ν.Κ.Α.Ν.Σ. 
Μία σειρά από καρδιαγγειακές μεταβολές που 
συνδέονται με την παρουσία Ν.Κ.Α.Ν.Σ. στο 
σακχαρώδη διαβήτη, όπως είναι η μειωμένη 
αντοχή στην άσκηση, η σιωπηρή ισχαιμία και 
το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο αυξημένος 
περιεγχειρητικός κίνδυνος, αλλά και διαταραχές 
από την ουροδόχο κύστη και την ούρηση δεν 
έχουν διερευνηθεί στην κίρρωση και χρήζουν 
περισσότερης προσοχής στο μέλλον.

Όπως αναφέρθηκε, η πρώτη αναφορά για 
την παρουσία Ν.Κ.Α.Ν.Σ. στην κίρρωση έγινε 
το 1973 από τους Lunzer et al1. Σε ένα μικρό 
άρθρο στο Gut, περιγράφηκαν 30 ασθενείς 
με κίρρωση που υποβλήθηκαν σε κάποιες 
δοκιμασίες ελέγχου του αυτονόμου νευρικού 
συστήματος και συγκρίθηκαν με 30 υγιείς μάρ-
τυρες. Από τις δοκιμασίες τέθηκε η υπόνοια 
ότι οι ασθενείς με κίρρωση είχαν δυσλειτουρ-
γία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, 
και ενδεχομένως αυτό να ήταν η αιτία των 
αιμοδυναμικών αλλαγών που συνοδεύουν 
την κίρρωση.

Στις διάφορες μελέτες φαίνεται ότι υπάρχει 
βλάβη του συμπαθητικού, σε ποσοστό που 
ξεκινά από 11%, σε ασθενείς με αλκοολική 
κίρρωση και από 12%12, σε μη αλκοολική κίρ-
ρωση. Η βλάβη του συμπαθητικού φαίνεται να 
σχετίζεται με τη βαρύτητα της κίρρωσης και σε 
αρχικά στάδια αυτή είναι πολύ ήπια13,14. Όσον 
αφορά στη θέση της βλάβης, πιθανόν αυτή να 
οφείλεται σε βλάβη στο επίπεδο των υποδο-
χέων ή σε βλάβη μετά τους υποδοχείς (post 
reseptors) και όχι σε αύξηση ουσιών, όπως 
οι κατεχολαμίνες στον ορό των ασθενών15. 
Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν αυξημένη 
δράση του συμπαθητικού στην κίρρωση16. 
Επίσης φαίνεται ότι η αύξηση των τιμών της 
νοραδρεναλίνης στο αίμα είναι αποτέλεσμα 
της υπερδραστηριότητας του συμπαθητικού 
συστήματος σε διάφορα όργανα14,17,18.

Η κίρρωση συνοδεύεται, σε υψηλά ποσοστά, 
και από βλάβη του παρασυμπαθητικού19. Έτσι, 
έχει αναφερθεί δυσλειτουργία του παρασυ-
μπαθητικού νευρικού συστήματος, σε ένα 
ποσοστό της τάξης του 45% στην κίρρωση 
αλκοολικής αιτιολογίας και 43% στην κίρρωση 
μη αλκοολικής αιτιολογίας12.

Στη μελέτη των Laffi G et al 199615, όπου 
για την εκτίμηση του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση του 
φάσματος της μεταβλητότητας του καρδιακού 
ρυθμού (ΑΦΜΚΡ), βρέθηκε μείωση της PLF 
(είναι παράμετρος που εκφράζει κυρίως τη 
δράση του συμπαθητικού) και της PHF (που 
εκφράζει κυρίως τη δραστηριότητα του πα-
ρασυμπαθητικού) και αύξηση του λόγου PLF/
PHF σε ασθενείς με κίρρωση, σε σχέση με 
υγιείς μάρτυρες. Επομένως, στη μελέτη αυτή 
φαίνεται ότι στην κίρρωση υπάρχει συνολικά 
βλάβη του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 
Σε όλες τις μελέτες φαίνεται ότι η βλάβη του 
παρασυμπαθητικού είναι συχνότερη από αυτή 
του συμπαθητικού. Στη μελέτη των Perez-Pena 
J et al 200320 σε 62 ασθενείς που ήταν υποψή-
φιοι για μεταμόσχευση ήπατος διαπιστώθηκε 
δυσλειτουργία του παρασυμπαθητικού σε πο-
σοστό 59,7%, ενώ του συμπαθητικού μόνο στο 
20,9% των ασθενών. Η παρουσία της Ν.Κ.Α.Ν.Σ. 
στην κίρρωση με τις δοκιμασίες του Ewing 
εκτιμάται ότι φτάνει το 48 %21και υπάρχουν 
δεδομένα που δείχνουν ότι αυτή δε σχετίζεται 
με την αιτιολογία της κίρρωσης11,21,22.

Αιτιοπαθογένεια της νευροπάθειας 
του αυτονόμου νευρικού 
συστήματος στην κίρρωση

Η παθογένεια της νευροπάθειας στην κίρρω-
ση γενικά δεν είναι κατανοητή. Έχουν αναπτυ-
χθεί διάφορες θεωρίες, αλλά καμιά δεν μπορεί 
να εξηγήσει πλήρως όλες τις περιπτώσεις 
δυσλειτουργίας στην κίρρωση.

Σε ασθενείς με αλκοολικής αιτιολογίας κίρ-
ρωση υπήρξε η άποψη της δοσοεξαρτώμενης 
τοξικότητας του αλκοόλ στο νευρικό σύστη-
μα, και επομένως και στο αυτόνομο νευρικό 
σύστημα23. Υπάρχουν όμως δεδομένα, ότι η 
νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. στους παραπάνω ασθε-
νείς σχετίζεται περισσότερο με τη βλάβη στο 
ήπαρ24 και όχι με τη χρήση αλκοόλ. Άλλωστε, 
έχει αναφερθεί ότι η νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. 
ανευρίσκεται σε παρόμοια ποσοστά και σε μη 
αλκοολικής αιτιολογίας κίρρωση.

Ως αίτια της νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. στην 
κίρρωση έχουν πιθανολογηθεί διάφοροι τοξικοί, 
μεταβολικοί και ανοσολογικοί παράγοντες. Έχει 
παρατηρηθεί ότι σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε μεταμόσχευση ήπατος, η συχνότητα της 
νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. μειώθηκε από 43,5% 
σε 14,8%20, έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, 
αποδεικνύοντας έτσι ότι η βλάβη του Α.Ν.Σ. 
δεν είναι μη αναστρέψιμη και ενδεχομένως 
κάποιος τοξικός ή μεταβολικός παράγοντας 
αίρεται μετά τη μεταμόσχευση και βελτιώ-
νεται η λειτουργία του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος. Βελτίωση της νευροπάθειας του 
Α.Ν.Σ. μετά από μεταμόσχευση ήπατος υπήρξε 
και στη μελέτη των McDougall AJ et al25, αλλά 
με μικρότερο αριθμό ασθενών.

Κατεχολαμίνες
Η πρώτη αναφορά ότι οι κατεχολαμίνες είναι 

αυξημένες στην κίρρωση του ήπατος έγινε 
το 196126 και επιβεβαιώθηκε αργότερα και σε 
μεταγενέστερες μελέτες27,28. Η αύξηση των 
τιμών των κατεχολαμινών έχει συσχετισθεί 
με την πυλαία υπέρταση και την υπερδυνα-
μική κυκλοφορία της κίρρωσης. Επίσης, έχει 
αναφερθεί ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις 
της νοραδρεναλίνης στον ορό των ασθενών 
ήταν ανεξάρτητος παράγοντας θνητότητας29, 
αλλά το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σε 
άλλες μελέτες30. Οι συγκεντρώσεις της νορα-
δρεναλίνης είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια ή 
ελάχιστα αυξημένες σε ασθενείς με κίρρωση 
που δεν εμφανίζουν κατακράτηση υγρών, αλλά 
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε ασθενείς 
που έχουν κατακράτηση υγρών14,31,32. Πάντως, 
φαίνεται ότι και στα αρχικά στάδια, παρά το 
γεγονός ότι τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης 
είναι φυσιολογικά, υπάρχει μία υπερδιέγερση 
του συμπαθητικού και αυτό ίσως να έχει να 
κάνει με το μεταβολισμό της νοραδρεναλίνης33. 
Τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης αυξάνονται 
προοδευτικά με την κίρρωση. Παρόλα αυτά, 
φαίνεται ότι η δράση των κατεχολαμινών δεν 
έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, λόγω 
μειωμένης ανταπόκρισης των υποδοχέων 
(down regulation) των β2-αδρενεργικών υ-
ποδοχέων34.

Τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης σε ασθενείς 
με μη αντιρροπούμενη κίρρωση είναι παρό-
μοια με αυτά των ασθενών που πάσχουν από 
στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου35, 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια36 και 
σε υγιείς ασθενείς κατά τη διάρκεια βαριάς 
άσκησης37. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δύο 
πρώτες καταστάσεις έχει αναφερθεί η πα-
ρουσία νευροπάθειας του Α.Ν.Σ.

Μελέτες των ενδο- και περι-νευρικών αγγείων 
έδειξαν ότι η χορήγηση αγγειοσυσπαστικών 
παραγόντων, όπως η νοραδρεναλίνη, προκαλεί 
αυξημένη αγγειοσύσπαση σε πάσχοντες από 
κίρρωση, η οποία οφείλεται στη μειωμένη 
παραγωγή από το ενδοθήλιο πρωτοξειδίου 
του αζώτου (ΝΟ)38. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
μείωση της σύνθεσης προστακυκλίνης στο 
επινεύριο. Θα μπορούσε λοιπόν τα αυξημένα 
επίπεδα νοραδρεναλίνης στον ορό των ασθε-

νών με κίρρωση να σχετίζονται με βλάβες των 
νεύρων και, επομένως, να σχετίζονται και με 
την παρουσία νευροπάθειας του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος.

Αγγειοτασίνη ΙΙ
Τα επίπεδα της αγγειοτασίνης ΙΙ είναι αυ-

ξημένα στην κίρρωση39 και θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως αιτία κάποιων τουλάχιστον αιμο-
δυναμικών μεταβολών που εμφανίζονται στην 
κίρρωση. Γενικά, είναι γνωστός ο ρόλος της 
αγγειοτασίνης ΙΙ στη ρύθμιση της πίεσης και 
του νατρίου, ενώ η αυξημένη δραστηριότητα 
του συστήματος ρενίνης έχει αναφερθεί και 
σαν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 
θνητότητας των ασθενών με κίρρωση30. Η αύ-
ξηση των επιπέδων της αγγειοτασίνης ΙΙ στην 
κίρρωση οφείλεται στη μείωση του δραστικού 
όγκου αίματος. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν 
διάφορες θεωρίες σχετικά με το μηχανισμό 
δράσης της. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αδυναμία 
της αγγειοτασίνης ΙΙ να ρυθμίσει την αρτηριακή 
πίεση και αυτό πιθανόν οφείλεται σε μειωμένη 
δράση της ουσίας μετά την ένωσή της με τους 
υποδοχείς αγγειοτασίνης ΙΙ (post reseptors) 
στα κύτταρα στόχους, παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει αύξηση των υποδοχέων σε απόλυ-
το αριθμό40,41. Η δράση της αγγειοτασίνης ΙΙ 
στους ειδικούς υποδοχείς μειώνεται με την 
πρόοδο της κίρρωσης42. Ο μηχανισμός με τον 
οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι ξεκάθαρος, 
αλλά πιθανώς σχετίζεται με τη συνυπάρχου-
σα κατακράτηση νατρίου στους κιρρωτικούς 
ασθενείς και με την επίδραση του νατρίου 
στους υποδοχείς της αγγειοτασίνης ΙΙ.

Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το κατά 
πόσο θα μπορούσαν τα αυξημένα επίπεδα 
αγγειτασίνης ΙΙ να σχετίζονται με την παρου-
σία νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. στην κίρρωση. 
Υπάρχουν όμως δεδομένα από τη νευροπά-
θεια του Α.Ν.Σ. σε διαβητικά πειραματόζωα 
και τη σχέση αυτής με την αγγειοτασίνη ΙΙ. 
Έχει περιγραφεί, σε πειραματόζωα, μειωμένη 
ενδονευρική αιμάτωση με τη χρήση επεμ-
βατικών αλλά και μη επεμβατικών τεχνικών, 
όπως είναι η πολαρογραφία και η μέτρηση της 
μικροκυκλοφορίας με την τεχνική Laser Doppler 
Flowmetry. Μ’ αυτές τις τεχνικές βρέθηκαν 
διαταραχές της μικροκυκλοφορίας και μείω-
ση της ενδονευρικής μικροκυκλοφορίας της 
τάξης του 50% κατά την πρώτη εβδομάδα της 
πρόκλησης διαβήτη43. Η μείωση αυτή της κυ-
κλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση 
της μερικής τάσης του οξυγόνου στα νεύρα, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας αγωγής 
και την παθολογικά αυξημένη αγωγιμότητα 
κατά την ισχαιμία44. Αυτό με τη σειρά του έχει 
σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση νευροπάθειας. 
Η βελτίωση της μικροκυκλοφορίας με αγγειο-
διασταλτικούς παράγοντες (μεταξύ αυτών και 
με α-ΜΕΑ) φαίνεται ότι έχει ευνοϊκή επίδραση 
στη λειτουργία των νεύρων38,45,46,47. Επίσης, η 
χορήγηση σε διαβητικά πειραματόζωα α-ΜΕΑ 
για 2 μήνες συνοδεύτηκε από σημαντική αύ-
ξηση της μεν πυκνότητας των ενδονευρικών 
τριχοειδών κατά 17%, της δε διαμέτρου τους 
κατά 24%48. Ενώ η αγγειογένεση παρατηρείται 
1-2 μήνες μετά την έναρξη της χορήγησης 
α-ΜΕΑ, η βελτίωση της κυκλοφορίας και της 
ταχύτητας αγωγής των νεύρων παρατηρούνται 
μέσα σε ώρες ή λίγες μόνο μέρες. Η χορήγηση 
α-ΜΕΑ σε μη διαβητικά ποντίκια με ισχαιμία των 
νεύρων δεν αύξησε σημαντικά τον αριθμό των 
τριχοειδών. Εν τούτοις αυξήθηκε σημαντικά η 
διάμετρός τους, αλλά τα φάρμακα αυτά δεν 
είχαν σημαντική δράση στην αγωγιμότητα των 
νεύρων, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση 
των επιπέδων της αγγειοτασίνης αποτελεί 
τον καθοριστικό παράγοντα που προκαλεί 
βλάβη των νεύρων.

Μία ενδιαφέρουσα μελέτη από τους Dillon JF 
et al49 προσπάθησε να συσχετίσει την αγγειο-
τασίνη ΙΙ με τις δοκιμασίες της λειτουργίας του 
αυτονόμου νευρικού συστήματος. Οι παραπά-
νω συγγραφείς χορήγησαν καπτοπρίλη σε 8 

ασθενείς με κίρρωση και παρατήρησαν σημα-
ντική βελτίωση σε 48 ώρες στην ανάλυση του 
φάσματος της μεταβλητότητας του καρδιακού 
ρυθμού των ασθενών. Από αυτό συμπέραναν 
ότι η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος δεν είναι πραγματική νευροπάθεια, 
αλλά είναι ψευδής και οφείλεται στη δράση 
των αυξημένων επιπέδων της αγγειοτασίνης 
ΙΙ στο καρδιαγγειακό. Η μελέτη παρουσιάζει 
αρκετά μειονεκτήματα, όπως ο μικρός αριθμός 
των ασθενών και η μη χρησιμοποίηση των δο-
κιμασιών κατά Ewing που είναι πιο αξιόπιστες 
δοκιμασίες για την εκτίμηση νευροπάθειας 
του Α.Ν.Σ. Για τη μικροκυκλοφορία στο νευρικό 
σύστημα των κιρρωτικών δεν υπάρχουν πολλά 
στοιχεία, αλλά η ευεγερτική επίδραση της 
καπτοπρίλης θα μπορούσε να οφείλεται σε 
δράση του φαρμάκου στη μικροκυκλοφορία 
των νεύρων, όπως περιγράφεται πιο πάνω για 
το σακχαρώδη διαβήτη, και όχι στη βελτίωση 
του καρδιαγγειακού. Παρόλα αυτά, η μελέτη 
των Dillon και συν. είναι ενδιαφέρουσα γιατί 
δείχνει ότι οι αναστολείς του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτασίνης ΙΙ έχουν ευνοϊκή 
επίδραση στη νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. στην 
κίρρωση, ανεξαρτήτως του μηχανισμού δρά-
σης, και θα μπορούσαν να έχουν θέση στη 
θεραπευτική επιλεγμένων ομάδων ασθενών, 
τουλάχιστον αυτών με κίρρωση και νευροπά-
θεια του Α.Ν.Σ. Δυστυχώς, δεν ακολούθησαν 
άλλες μελέτες που να επιβεβαιώνουν αυτά 
τα αποτελέσματα.

Πρωτοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ)
Το πρωτοξείδιο του αζώτου έχει μελετη-

θεί ιδιαίτερα στο σακχαρώδη διαβήτη, και 
τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά 
σημαντική θέση και στην κίρρωση. Ας αναφέ-
ρουμε αρχικά τα δεδομένα που υπάρχουν στο 
σακχαρώδη διαβήτη και να τα συσχετίσουμε 
στη συνέχεια με αυτά που γνωρίζουμε για την 
κίρρωση. Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν 
ότι η υπεργλυκαιμία διεγείρει την παραγωγή 
πρωτοξειδίου του αζώτου. Αυτό αντιδρά με το 
υπεροξείδιο και σχηματίζεται το υπεροξυνιτρικό 
oξύ, το οποίο καταστρέφει το ενδοθήλιο50 και 
το περινεύριο51. Η υπερπαραγωγή πρωτοξειδί-
ου του αζώτου έχει αναφερθεί και σε κλινικές 
μελέτες52. Η παραγωγή πρωτοξειδίου του αζώ-
του από το ενδοθήλιο ελέγχεται από την ενδο-
θηλιακή συνθετάση του νιτρικού οξέος (eNOS). 
Το πρωτοξείδιο του αζώτου στα μακροφάγα, 
στα μονοκύτταρα, στα επιθηλιακά κύτταρα, 
στα λεία μυϊκά κύτταρα, στα ηπατοκύτταρα 
και σε πολλούς άλλους ιστούς του σώματος 
παράγεται από την επάγουσα (inducible) συν-
θετάση του νιτρικού οξέος (iNOS) που είναι 
η πιο σημαντική πηγή νιτρικού οξέος στον 
οργανισμό53. Η παραγωγή και η επακόλουθη 
βλάβη του ενδοθηλίου από το υπεροξυνιτρι-
κό οδηγούν επίσης σε ισχαιμία του νευρικού 
ιστού54. Επιπροσθέτως, το υπεροξυνιτρικό 
μπορεί να βλάπτει απ’ ευθείας τα περιφερικά 
νεύρα. Αν και υπάρχουν περιορισμένες μελέτες 
σε πειραματόζωα σχετικά με την τελευταία 
δράση55, είναι γνωστό ότι το υπεροξυνιτρικό 
οξύ είναι τοξικό για το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα56. Μόλις τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο του ΝΟ στην 
κίρρωση. Φαίνεται λοιπόν ότι στην κίρρωση 
υπάρχει αυξημένη παραγωγή ΝΟ στην περι-
φέρεια που προκαλεί αγγειοδιαστολή. Αυτή με 
τη σειρά της έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της καρδιακής παροχής και την αυξημένη αι-
μάτωση των σπλάγχνων. Η υπερκινητική αυτή 
κυκλοφορία οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας 
αίματος στην πυλαία φλέβα, με επακόλουθο 
την πυλαία υπέρταση. Πιθανόν στα ηπατικά 
αγγεία να υπάρχει μειωμένη σύνθεση ΝΟ, 
γεγονός που προκαλεί αγγειοσύσπαση στα 
αγγεία του ήπατος και επιδεινώνει την πυλαία 
υπέρταση57. Το γεγονός ότι η φαρμακευτική 
αναστολή της σύνθεσης του ΝΟ οδηγεί σε 
βελτίωση των αιμοδυναμικών μεταβολών 
ενισχύει την παραπάνω θεωρία58,59.
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Σε μία πρόσφατη μελέτη, πιθανολογείται ότι 
η βακτηριακή υπερανάπτυξη και μεταφορά 
έχουν σαν αποτέλεσμα την ενδοτοξιναιμία 
του κιρρωτικού ασθενή, η οποία με τη σειρά 
της προκαλεί αύξηση της παραγωγής της 
συνθετάσης του πρωτοξειδίου του αζώτου 
(iNOS), αύξηση της παραγωγής του NO, αγ-
γειοδιαστολή και μία σειρά από επιπλοκές, 
μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι και 
η εμφάνιση τελικά νευροπάθειας του Α.Ν.Σ.60. 
Στην κίρρωση βέβαια, υπάρχει και η θεωρεία 
ότι η υπερανάπτυξη των μικροβίων οφείλεται 
στη νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. Επομένως, σύμ-
φωνα με αυτή τη θεωρεία, η νευροπάθεια 
του Α.Ν.Σ. προηγείται και δεν είναι το απο-
τέλεσμα της υπερανάπτυξης των μικροβίων 
στο έντερο. Μια μελέτη σε πειραματόζωα 
έδειξε ότι η χορήγηση ενός αναστολέα της 
συνθετάσης του NO είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του χρόνου διάβασης του εντέρου61, 
εύρημα που συμφωνεί με τη θεωρία ότι το NO 
αποτελεί πιθανή αιτία της νευροπάθειας του 
Α.Ν.Σ., και η οποία με τη σειρά της προκαλεί 
βακτηριακή υπερανάπτυξη των μικροβίων στο 
λεπτό έντερο.

Σε μία επίσης πρόσφατη μελέτη των Kurtovic 
J et al62, πιθανολογείται και η συμμετοχή του 
TNF παράγοντα στην παραγωγή ΝΟ, μέσω της 
συνθετάσης του ΝΟ (iNOS). Η χορήγηση της 
τερλιπρεσσίνης, ενός παράγοντα που μειώνει 
τον TNF, προκαλεί μείωση και του ΝΟ. Το τε-
λευταίο με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα 
τη βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων 
των κιρρωτικών ασθενών.

Στις περισσότερες μελέτες υπάρχει συμφωνία 
ότι πρωτεύοντα ρόλο στην παθογένεια της 
πυλαίας υπέρτασης διαδραματίζει η συνθε-
τάση του ενδοθηλίου (eNO) και η ενδοθηλί-
νη-163,64,65. Μήπως λοιπόν όταν συζητάμε για 
το ρόλο του ΝΟ, της συνθετάσης του ΝΟ και 
της νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. στην παθογένεια 
της πυλαίας υπέρτασης αναφερόμαστε στην 
ουσία στο ίδιο πράγμα;

Νευροτροφικοί παράγοντες
Οι μέχρι σήμερα γνωστοί νευροτροφικοί πα-

ράγοντες είναι οι αυξητικοί παράγοντες της 
ινσουλίνης I και ΙΙ (IGF-I και IGF-II), ο κροσσωτός 
αυξητικός παράγοντας (CNTF), ο βασικός αυ-
ξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (bFGF), ο 
επιθηλιακός αυξητικός παράγοντας (EGF), οι με-
λανοκορτίνες και η ομάδα των νευροτροφινών 
ΝΤ-3, ΝΤ-4/5, ΝΤ-6, ο αυξητικός παράγοντας 
των νεύρων NGF και ο προερχόμενος από τον 
εγκέφαλο νευροτροφικός παράγοντας (BDNF). 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι υποδοχείς 
των ανωτέρω αυξητικών παραγόντων: TrkA 
(NGF), TrkB (BDNF, NT-4/5), και TrkC (NT-3) και 
ο υποδοχέας p75NTR που έχει την ίδια ικανό-
τητα σύνδεσης με όλες τις νευροτροφίνες. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν μελετηθεί 
στη διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος, αλλά δεν υπάρχουν 
ανάλογες μελέτες για την κίρρωση.

Σχέση της νευροπάθειας του 
αυτονόμου νευρικού συστήματος 
με τη βαρύτητα της κίρρωσης

Η σχέση της βαρύτητας της νευροπάθειας 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος με την 
κίρρωση δεν έχει αποσαφηνιστεί απόλυτα. Η 
νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. εμφανίζεται νωρίς στην 
κίρρωση66. Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν 
την εμφάνιση της νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. σε 
ασθενείς με ηπατοπάθεια χωρίς σημειολογία 
κίρρωσης67.

Αρκετές μελέτες συμφωνούν ότι η νευροπά-
θεια του Α.Ν.Σ. επιδεινώνεται με την πρόοδο 
της κίρρωσης20,68,69,70,71,72. Σε άλλες μελέτες, 
η σχέση αυτή υπάρχει αλλά δεν είναι πολύ 
ισχυρή73,74. Υπάρχουν όμως και μελέτες που 
δε σχετίζουν την παρουσία νευροπάθειας του 
Α.Ν.Σ. με τη βαρύτητα της κίρρωσης75,76,77, αν 
και αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν μικρό 
σχετικά αριθμό ασθενών.

Στη μελέτη των Dillon JF et al78 φαίνεται 
ότι η βαρύτητα της νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. 
σχετίζεται με τη βαρύτητα της κίρρωσης, αλλά 
όχι και με την αιτιολογία αυτής. Συνολικά, η 
νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. διαγνώσθηκε στο 
29% των ασθενών με κίρρωση σταδίου Α, στο 
70% του σταδίου Β και στο 67% του σταδίου 
C. Παρόμοια ποσοστά αναφέρονται και στη 
μελέτη των Hendrickse MT and Trigger DR77 με 
μικρότερο αριθμό ασθενών, όπου η νευροπά-
θεια του Α.Ν.Σ. διαγνώσθηκε σε ποσοστό 23% 
σε ασθενείς σταδίου Α κατά CHILD και 69% σε 
ασθενείς σταδίου Β και C.

Στη μελέτη των Fleckenstein JF et al69, η 
νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. σχετίστηκε επίσης 
με τη βαρύτητα της κίρρωσης και βρέθηκε σε 
ποσοστά 14%, 31,3% και 60% αντίστοιχα, για 
τα στάδια A, B και C κατά CHILD.

Στη μελέτη των Chaudhry V et al70, τα ποσο-
στά της νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. σε κιρρωτι-
κούς ήταν 48% και σχετίζονταν θετικά με τη 
βαρύτητα της κίρρωσης. Να σημειωθεί ότι όλοι 
οι ασθενείς ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση, 
αφού ακόμη και οι ασθενείς με στάδιο A κατά 
CHILD είχαν ένα τουλάχιστον επεισόδιο με ρήξη 
της αντιρρόπησης της κίρρωσης.

Σημασία της αυτόνομης 
νευροπάθειας στην κίρρωση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παρουσία 
Ν.Α.Ν.Σ. στην κίρρωση σχετίζεται με αυξημέ-
νη θνητότητα. Στην προοπτική μελέτη των 
Hendrickse MT et al77, oι ασθενείς με κίρρωση 
και νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. είχαν θνητότητα 
30% σε 4 χρόνια παρακολούθησης, έναντι 
μόλις 6% αυτών που δεν έχουν νευροπάθεια 
του Α.Ν.Σ. Τα αίτια θανάτου ήταν το ηπάτω-
μα, η σηψαιμία, η κιρσορραγία, η αυτόματη 
βακτηριακή περιτονίτιδα, η επιδείνωση της 
ηπατικής λειτουργίας, το εγκεφαλικό επεισόδιο 
και ο καρκίνος των πνευμόνων. Να σημειωθεί 
ότι οι ασθενείς με νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. δεν 
εμφάνισαν σε μεγαλύτερα ποσοστά ασκίτη, 
κιρσορραγία και σηψαιμία, παρά το γεγονός ότι 
οι βασικές αιτίες θανάτου είναι η αιμορραγία 
και η σήψη. Επίσης, σε ένα μικρό ποσοστό των 
ασθενών υπήρξε βελτίωση της λειτουργίας 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Σε μία μελέτη των Johnson RH and Robinson 
BJ79 σε αλκοολικούς ασθενείς, χωρίς όμως να 
έχουν ελεγχθεί για συνυπάρχουσα κίρρωση, 
βρέθηκε ότι μετά από 5,5 χρόνια παρακολού-
θησης, η επιβίωση των ασθενών χωρίς βλάβη 
του παρασυμπαθητικού ήταν 91%, ενώ σε 
αυτούς που είχαν βλάβη του παρασυμπαθη-
τικού η επιβίωση ήταν 66-79%. Τα ποσοστά 
θνητότητας ήταν πολύ κοντά σε αυτά των 
ασθενών με κίρρωση και νευροπάθεια του 
αυτονόμου νευρικού συστήματος.

Στη μελέτη των Fleckenstein JF et al69 με-
λετήθηκαν 33 ασθενείς που περίμεναν για 
μεταμόσχευση ήπατος και από αυτούς οι 22 
(67%) είχαν ευρήματα νευροπάθειας του Α.Ν.Σ. 
Από αυτούς, οι 10 (31%) είχαν πρώιμη και οι 
12 (36%) σίγουρη νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. 
Μετά από παρακολούθηση 10 μηνών πέθαναν 
6 ασθενείς και όλοι είχαν νευροπάθεια του 
Α.Ν.Σ. Οι συγγραφείς πρότειναν λοιπόν ότι οι 
ασθενείς με κίρρωση και νευροπάθεια του 
Α.Ν.Σ. θα πρέπει να υποβάλονται νωρίς σε 
μεταμόσχευση μιας και η νευροπάθεια δεν 
αποτελεί μόνο μακροπρόθεσμο, αλλά και 
βραχυπρόθεσμο προγνωστικό δείκτη αυξη-
μένης θνητότητας.

Η θνητότητα σε ασθενείς με κίρρωση και 
νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. φαίνεται ότι έχει σχέση 
με την πυλαία υπέρταση και τις επιπλοκές 
της. Παρόλα αυτά η νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. 
πιθανόν επιδρά και με άλλους μηχανισμούς 
στην αυξημένη θνητότητα των κιρρωτικών 
ασθενών. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, 
πιθανόν η μειωμένη κινητικότητα του εντέρου 
και ο μειωμένος χρόνος διάβασης του εντέρου 
(intestinal transit time) να σχετίζεται με μεγα-
λύτερη συχνότητα βακτηριακής περιτονίτιδας 

σε ασθενείς με κίρρωση, η οποία, όπως είναι 
γνωστό, σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα. 
Σε μία προοπτική μελέτη των Maheshwari A 
et al80, οι ασθενείς με κίρρωση και με ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια εμφανίζουν συχνότερα, σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό, νευροπάθεια 
του Α.Ν.Σ. σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς 
νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. και κίρρωση (90% 
έναντι 67%). Ως ενδεχόμενη αιτιολογία πι-
θανολογείται ο μειωμένος χρόνος διάβασης 
του εντέρου. Στην ίδια μελέτη, οι ασθενείς με 
ηπατική εγκεφαλοπάθεια και νευροπάθεια του 
Α.Ν.Σ. εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά θνητό-
τητας, σε σχέση με τους ασθενείς με ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια αλλά χωρίς νευροπάθεια του 
Α.Ν.Σ. (40% έναντι 19%). 

Όλα τα παραπάνω σχετίζονται με τη δυσλει-
τουργία του συμπαθητικού, αλλά φαίνεται ότι 
και η βλάβη του παρασυμπαθητικού αποτελεί 
επιπλέον ανεξάρτητο παράγοντα αυξημένης 
θνητότητας77.

Θεραπεία της αυτόνομης 
νευροπάθειας στην κίρρωση

Η σχέση της νευροπάθειας του αυτονόμου 
νευρικού συστήματος με την επιβίωση των 
ασθενών έχει επισημανθεί σε πολλές μελέτες. 
Παρόλα αυτά, στην κίρρωση δεν υπάρχουν 
ουσιαστικά μελέτες, στις οποίες ο πρωταρχικός 
σκοπός να είναι η θεραπεία της νευροπάθειας 
αυτής. Έτσι, μόνο υποθέσεις μπορούμε να 
κάνουμε, βασιζόμενοι σε μελέτες που έγιναν 
στο σακχαρώδη διαβήτη και έμμεσα σε συ-
μπεράσματα μελετών που είχαν άλλο σκοπό 
σε ασθενείς με κίρρωση.

Η αιτιοπαθογένεια της νευροπάθειας του 
Α.Ν.Σ., όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω 
αναλυτικά, δεν είναι σαφής και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει και αιτιολογική 
θεραπεία της νόσου.

Οι β-αποκλειστές των αδρενεργικών υπο-
δοχέων φαίνεται ότι έχουν μία ευεργετική 
επίδραση στη δυσλειτουργία του αυτονό-
μου νευρικού συστήματος81. Στη μελέτη των 
Ebbehoj E et al82 βρέθηκε ότι η χορήγηση 
μετοπρολόλης σε άτομα με διαβήτη τύπου 
1 βελτίωσε τη λειτουργία του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος. 

Ένα άλλο φάρμακο που έχει συζητηθεί στη 
διαβητική νευροπάθεια είναι οι αναστολείς του 
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης 
(α-ΜΕΑ). Όπως αναφέραμε πιο πάνω η χορή-
γηση σε πειραματόζωα των α-ΜΕΑ έχει νευρο-
προστατευτικές ιδιότητες. Υπάρχουν κάποιες 
μελέτες που επιβεβαιώνουν την ευεργετική 
δράση των α-ΜΕΑ και στους ανθρώπους83,84, 
ενώ κάποιες άλλες δε συμφωνούν με την 
παραπάνω άποψη45. Στη μελέτη των Dillon JF 
et al49, σε ασθενείς με κίρρωση, η χορήγηση 
της καπτοπρίλης είχε σαν αποτέλεσμα τη βελ-
τίωση των δοκιμασιών για τη νευροπάθεια του 
Α.Ν.Σ. Παρόλο που ο σκοπός της παραπάνω 
εργασίας ήταν άλλος, αποτελεί μία ένδειξη 
ότι θα μπορούσαν οι α-ΜΕΑ να έχουν θέση 
σε ασθενείς με κίρρωση και Ν.Α.Ν.Σ.

Μία άλλη κατηγορία φαρμάκων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στη διαβητική νευροπάθεια 
του Α.Ν.Σ. είναι οι αναστολείς της αναγωγάσης 
της αλδόζης (ARIs). Παρά το γεγονός ότι η 
χορήγησή τους βελτίωσε τη λειτουργία του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος, κανένα από 
αυτά τα σκευάσματα δε χρησιμοποιείται στην 
κλινική πράξη, λόγω μεγάλης τοξικότητας και 
παρενεργειών των φαρμάκων.

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη έχουν 
χορηγηθεί με επιτυχία διάφοροι αντιοξειδωτικοί 
παράγοντες, όπως το α-λιποϊκό οξύ85, η βιταμί-
νη Ε86, η βιταμίνη C και η β-καρωτίνη87. Επίσης, 
η νευροπάθεια του Α.Ν.Σ. βελτιώθηκε με τη 
χορήγηση γ-λινολενικού οξέος88,89 και διαφό-
ρων νευροτροφικών παραγόντων, όπως είναι 
η κορτικοτροφίνη ORG 276690. Δυστυχώς, δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα 
των παραπάνω παραγόντων σε ασθενείς με 
κίρρωση και νευροπάθεια του Α.Ν.Σ.

Σε ότι αφορά στους ασθενείς με κίρρωση και 
γαστροπάρεση, η χορήγηση προπανολόλης 
φαίνεται ότι έχει ευνοϊκή επίδραση στην κινητι-
κότητα του εντέρου και μειώνει τη βακτηριακή 
διαπίδυση91. Η παραπάνω παρατήρηση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η προπανολόλη 
χρησιμοποιείται ήδη στην πυλαία υπέρταση 
σε ασθενείς με κίρρωση και θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί και σε ευρύτερο φάσμα 
ασθενών.

Συμπερασματικά
Η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον 
πεδίο έρευνας, καθώς σε αυτή συναντώνται 
διαφορετικές φαινομενικά θεωρίες που σχε-
τίζονται με την αιτιοπαθογένεια της κίρρωσης 
και με τις επιπλοκές της, αλλά και με την 
πρόγνωση της νόσου. Η κατανόησή της θα 
μπορούσε ίσως να δώσει θεραπευτικές λύσεις 
για την επιβίωση των ασθενών.

Ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης θέμα είναι η 
εμφάνισή της σε ασθενείς με ηπατοπάθεια, 
οι οποίοι δεν έχουν κλινικές ή εργαστηριακές 
εκδηλώσεις κίρρωσης. Επίσης, εάν αποτελεί 
πραγματικά ανεξάρτητο παράγοντα θνητότη-
τας και εάν είναι μία αναστρέψιμη βλάβη, όπως 
φαίνεται στις μελέτες, είναι άξιο απορίας το 
γεγονός ότι η ιατρική κοινότητα δεν έχει δώσει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπισή της.
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