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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας . 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον .•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις .•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα .•Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία .•Σημα ντικές ειδήσεις από 
τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών .•Eιδικά άρθρα .•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για 
τεχνικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων .•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα .•Eπιστολές προς τη Σύνταξη .•Aνασκόπηση του 
διεθνούς Iατρικού Tύπου .•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες .•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική .•Γαστρεντερολογία 
και Iστορία .•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες .•Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
γαστρεντερολογικών γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που α-
πεβίωσαν .•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα .•Aγγελίες με ιατρικό περι-
εχόμενο .•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το Info 
GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet .gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα Info 
GASTREnTERoLoGY» .

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων .

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών . H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου .

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτο-
γραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν 
επιστρέφονται .

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet .gr
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Ηπατική εγκεφαλοπάθεια

Εισαγωγή - Ορισμοί
Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ΗΕ) είναι μια επιπλοκή που 

παρατηρείται σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και πυ-
λαία υπέρταση . Ορίζεται ως ένα σύνολο νευροψυχιατρικών 
διαταραχών σε ασθενείς με δυσλειτουργία του ήπατος, μετά 
από αποκλεισμό άλλων αιτιών εγκεφαλικής βλάβης . Η ΗΕ 
χαρακτηρίζεται από αλλαγή προσωπικότητας, διαταραχή 
διανοητικής λειτουργίας και μειωμένο επίπεδο συνείδησης . 
Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πυλαίας υπέρτασης 
που ευθύνεται για την ανάμιξη αίματος του συστήματος 
της πυλαίας φλέβας με τη συστηματική κυκλοφορία μέσω 
πυλαιο-συστηματικών αναστομώσεων1 . Η ΗΕ περιγράφεται 
και σε ασθενείς με πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις (ιδιο-
παθείς ή χειρουργικές) χωρίς την ύπαρξη ηπατικής κίρρωσης . 
Η εμφάνιση της ΗΕ εξηγείται βάσει δράσης νευροτοξικών 
ουσιών που παρατηρούνται στην κίρρωση του ήπατος και 
την πυλαία υπέρταση .

Ήπιας έντασης κλινικά σημεία ΗΕ εμφανίζονται στο 70% 
περίπου των ασθενών με κίρρωση και στο 24-53% των 
ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις πυλαιοσυ-
στηματικής αναστόμωσης . Το 30% των ασθενών με τελικού 
σταδίου ηπατική ανεπάρκεια παρουσιάζουν σημαντική ΗΕ 
μέχρι και κώμα2 .

Από την άλλη πλευρά, ο ορισμός της οξείας σοβαρής 
ηπατικής ανεπάρκειας (ΟΗΑ) περιλαμβάνει και τη σημειο-
λογία ΗΕ . Τα συμπτώματα της ΗΕ στην ΟΗΑ είναι ίδια με 
τα συμπτώματα της χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας ασθενών 
με κίρρωση . Παρόλα αυτά, το πρόβλημα του εγκεφαλικού 
οιδήματος προβάλλει περισσότερο ως παθογενετικός μηχα-
νισμός στους ασθενείς με ΟΗΑ σε σχέση με τους ασθενείς 
με κίρρωση .

Το 1998 στη Βιέννη ομάδα ειδικών κατέληξε στην παρακάτω 
αιτιολογική κατάταξη ΗΕ3:
Τύπου Α: είναι η ΗΕ που συνοδεύει την οξεία ηπατική ανε-
πάρκεια (ΟΗΑ)
Τύπου Β: ΗΕ που είναι αποτέλεσμα πυλαιοσυστηματικής 
αναστόμωσης χωρίς ύπαρξη ηπατικής νόσου
Τύπου C: ΗΕ συνοδεύει την ηπατική κίρρωση με πυλαία 
υπέρταση . Η τύπου C ΗΕ διακρίνεται σε υποτροπιάζουσα, 
επίμονη και ελάχιστη ΗΕ .

Η εμφάνιση ΗΕ (ή επεισοδίων ΗΕ) στους ασθενείς με κίρρω-
ση του ήπατος είναι κακό προγνωστικό σημείο . Η επιβίωση 
ασθενούς μετά από πρώτο επεισόδιο ΗΕ είναι σημαντικά 
μειωμένη (42% και 23% στα 1 και στα 3 χρόνια αντίστοιχα)4, 
γι’ αυτό το λόγο η ΗΕ θεωρείται αιτία ένταξης των ασθενών 
στη λίστα για μεταμόσχευση ήπατος .

Παθογένεια ΗΕ
Μια σειρά θεωριών έχουν προταθεί για την εξήγηση της 

παθογένειας της ΗΕ στους ασθενείς με κίρρωση του ήπατος . 
Τα τελευταία χρόνια φάνηκε ότι κρίσιμο ρόλο στην ΗΕ, τόσο 
στη χρόνια όσο και στην ΟΗΑ, παίζουν τα αστροκυττάρα 
στον εγκέφαλο . Τα αστροκύτταρα αποτελούν το ένα τρίτο 
των κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού . Παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη ρύθμιση του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού, στη 
ρύθμιση της ηλεκτρολυτικής ομοιόστασης και στην προμή-
θεια των θρεπτικών υλικών και των νευρομεταβιβαστών των 
νευρώνων . Συμβάλλουν επίσης και στην αποτοξίνωση από 
τις νευρoτοξικές ουσίες όπως η αμμωνία5 .

Στην ΗΕ έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις νευρoτοξικών 
ουσιών στον εγκέφαλο . Δυνητικά νευροτοξικές ουσίες αποτε-
λούν τα βραχέας αλύσου λιποϊκά οξέα, οι μερκαπτάνες, και 
οι ψευδείς νευρομεταβιβαστές όπως τυραμίνη, οκτοπαμίνη, 
β-φαινολαμίνες, μαγγάνιο, αμμωνία και το γ αμινο-βουτυρικό 
οξύ (GABA) .

Οι νευροτοξικές ουσίες, κυρίως η αμμωνία και το μαγγάνιο, 
ευθύνονται για τις μορφολογικές αλλοιώσεις στα αστρο-
κύτταρα . Στη χρόνια ηπατική ανεπάρκεια, τα αστροκύτταρα 
υποβάλλονται σε αλλοιώσεις Alzheimer τύπου ΙΙ με οιδημα-
τώδη μορφή, αποχρωματισμό του πυρήνα και προβάλλοντα 
πυρηνίσκο με απώθηση της χρωματίνης .

Από την άλλη πλευρά, στην ΟΗΑ τα αστροκύτταρα είναι 
οιδηματώδη, χωρίς όμως να παρουσιάζουν τις τυπικές αλ-
λοιώσεις των αστροκυττάρων Alzheimer τύπου II . Το οίδημα 
των αστροκυττάρων στην ΟΗΑ προκαλεί εγκεφαλικό οίδημα, 
αυξημένη ενδοκράνια πίεση και τελικά εγκεφαλικό εγκολε-
ασμό και θάνατο .

Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο της παθολογικής 
έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων στον εγκέφαλο ασθενών 
με ΗΕ6 . Γονίδια υπεύθυνα για την κωδικοποίηση διαφόρων 
πρωτεϊνών μεταφοράς μπορεί να είναι ενεργοποιημένα ή 
απενεργοποιημένα στην ΗΕ . Για παράδειγμα το γονίδιο που 
κωδικοποιεί τον περιφερικού τύπου υποδοχέα βενζοδιαζε-
πινών (PTBR) είναι ενεργοποιημένο στην κίρρωση και στην 
ΟΗΑ και είναι υπεύθυνη για τη διαταραχή της νευρομετα-
βίβασης στην ΗΕ .

1. Ο ρόλος της αμμωνίας
Όλες οι πρόσφατες μελέτες συμφωνούν ότι η αμμωνία 

αποτελεί την κύρια νευροτοξική ουσία που παίζει σημαντικό 
ρόλο στην παθογένεια της ΗΕ .

Η αμμωνία παράγεται στον πεπτικό σωλήνα μετά από 
βακτηριακή αποδόμηση αμινών, αμινοξέων, πουρινών 
και της ουρίας . Τα εντεροκύτταρα επίσης μετατρέπουν τη 
γλουταμίνη σε γλουταμάτη και αμμωνία με τη βοήθεια της 
γλουταμινάσης7 .

Φυσιολογικά, η αμμωνία φτάνει στο ήπαρ διαμέσου της 
πυλαίας κυκλοφορίας όπου και καθαίρεται στα πλαίσια του 
κύκλου Krebs-Henseleit και έτσι μετατρέπεται σε ουρία . 
Παράλληλα, ένα μέρος της αμμωνίας χρησιμοποιείται στη 
σύνθεση της γλουταμίνης από γλουταμάτη με τη βοήθεια 
της ηπατικής γλουταμινο-συνθετάσης . Δυο παράγοντες συμ-
βάλλουν στην υπεραμμωνιαιμία των ασθενών με κίρρωση 
του ήπατος: 
•  Η μάζα των λειτουργούντων ηπατοκυττάρων είναι μειωμένη 

και παράλληλα μειώνεται και η δυνατότητα κάθαρσης της 
αμμωνίας .

•  Οι πυλαιο-συστηματικές αναστομώσεις επιτρέπουν στην 
αμμωνία που παράγεται στο έντερο να παρακάμπτει το ήπαρ 
και να περνά κατευθείαν στη συστηματική κυκλοφορία .
Στο μηχανισμό της κάθαρσης της αμμωνίας συμβάλλουν και 

άλλα συστήματα στον οργανισμό . Ο φυσιολογικός σκελετικός 
μυς δεν περιέχει τον ενζυμικό μηχανισμό του κύκλου της ου-
ρίας αλλά περιέχει γλουταμινο-συνθετάση . Η δραστηριότητα 
της μυϊκής γλουταμινο-συνθετάσης αυξάνεται ιδιαίτερα στους 
ασθενείς με κίρρωση και πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις . 
Επομένως, ο σκελετικός μυς παίζει σημαντικό ρόλο στο 
μεταβολισμό της αμμωνίας σε κιρρωτικούς ασθενείς . Ως 
εκ τούτου, η απώλεια της μυϊκής μάζας που παρατηρείται 
στους ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο συμβάλλει 
στη διατήρηση της υπεραμμωνιαιμίας .

Τα νεφρά εκφράζουν επίσης γλουταμινο-συνθετάση και 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και την 
έκκριση της αμμωνίας, γι’ αυτό το λόγο η εμφάνιση νεφρι-
κής δυσλειτουργίας στους ασθενείς με κίρρωση μπορεί να 
αποτελεί εκλυτικό αίτιο ΗΕ7 .

Από την άλλη πλευρά, τα αστροκύτταρα του εγκεφάλου 
περιέχουν επίσης γλουταμινο-συνθετάση, αλλά ο εγκέφαλος 
δεν έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τη δραστηριότητα του 
ενζύμου σε περίπτωση υπεραμμωνιαιμίας με αποτέλεσμα να 
είναι εκτεθειμένος στη νευροτοξική δράση της αμμωνίας .

Η αμμωνία μπορεί να προκαλεί διαταραχή της μεταφοράς 
αμινοξέων, ύδατος και ηλεκτρολυτών στα αστροκύτταρα και 
στους νευρώνες με αποτέλεσμα τη διαταραχή του μεταβολι-
σμού και βλάβη στη διαχείριση της ενέργειας των κυττάρων . 
Από την άλλη πλευρά, η αμμωνία καταστέλλει τη λειτουργία 
των συνάψεων μεταξύ των νευρικών κυττάρων με αποτέλεσμα 
την επιβράδυνση της μετάδοσης των σημάτων .

Ένα μέρος της αμμωνίας που φτάνει στο επίπεδο των α-
στροκυττάρων μεταβάλλεται σε γλουταμίνη με τη βοήθεια 
της εκεί υπάρχουσας γλουταμινο-συνθετάσης . Η μετατροπή 
της αμμωνίας σε γλουταμίνη στα αστροκύτταρα θεωρήθηκε 

DEUTSCH M
Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
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μέχρι πρόσφατα ότι αποτελεί έναν προστατευτικό μηχανισμό . 
Η γλουταμίνη έμοιαζε να είναι ένα ουδέτερο αμινοξύ χωρίς 
τοξικές συνέπειες .

Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν ότι η γλουταμίνη στην ΗΕ 
και κυρίως στην ΟΗΑ αποτελεί το «Δούρειο Ίππο» όσον 
αφορά την παθογένειά της9 . Συγκεκριμένα, εντός των αστρο-
κυττάρων, στο επίπεδο των μιτοχονδρίων, η γλουταμίνη 
ξαναμεταβάλλεται σε αμμωνία και γλουταμάτη . Η αμμωνία 
δρα πλέον τοξικά στο επίπεδο της εσωτερικής μεμβράνης 
του μιτοχονδρίου με αποτέλεσμα διαταραχή της λειτουργίας 
του, παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και οξειδωτική 
βλάβη του κυττάρου .

Στην ΟΗΑ η γλουταμίνη στα αστροκύτταρα προκαλεί επίσης 
αύξηση της ενδοκυττάριας ωσμωτικότητας, οίδημα των αστρο-
κυττάρων και εγκεφαλικό οίδημα με αυξημένη ενδοκράνια 
πίεση . Συνεπώς, οι γειτονικοί ιστοί υποξυγονούνται λόγω της 
πίεσης από τα οιδηματώδη αστροκύτταρα . Η ιστική υποξία 
προκαλεί γλυκόλυση και παραγωγή γαλακτικού οξέος στον 
εγκέφαλο το οποίο, με τη σειρά του, προκαλεί επιδείνωση 
του εγκεφαλικού οιδήματος . Παράλληλα διαταράσσεται 
η ρύθμιση της εγκεφαλικής αιμάτωσης και προκαλείται 
εγκεφαλική υπεραιμία .

Η κλινική παρατήρηση ότι οι θεραπείες που έχουν ως σκοπό 
τη μείωση του επιπέδου της αμμωνίας στο αίμα βελτιώνουν 
τα συμπτώματα της ΗΕ υποστηρίζει τη θεωρία της αμμωνίας 
στην πρόκληση ΗΕ8 .

Υπάρχουν όμως και δεδομένα που συνηγορούν εναντίον 
της θεωρίας της αμμωνίας . Το 10% των ασθενών που παρου-
σιάζουν κλινικά σημαντική ΗΕ έχουν φυσιολογικά επίπεδα 
αμμωνίας στο αίμα και αρκετοί ασθενείς χωρίς συμπτώματα 
ΗΕ έχουν αυξημένα επίπεδα αμμωνίας . Επίσης, χορηγώντας 
αμμωνία σε ασθενείς με κίρρωση δεν παρατηρούνται τα 
κλασσικά ευρήματα της ΗΕ στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
(ΗΕΓ) .

2. Ο ρόλος του GABA
Το GABA είναι μια νευρο-κατασταλτική ουσία που πα-

ράγεται στον πεπτικό σωλήνα . Το 24-45% των νευρικών 
ινών στον οργανισμό είναι GABA-εξαρτώμενες . Για αρκετά 
χρόνια θεωρήθηκε ότι η ΗΕ είναι αποτέλεσμα αυξημένης 
δραστηριότητας GABA στον εγκέφαλο11 . Πρόσφατες έρευνες 
εστιάζουν κυρίως στη μελέτη της δραστηριότητας του συ-
μπλέγματος GABA υποδοχέων του εγκεφάλου σε ασθενείς 
με κίρρωση του ήπατος7,11 .

Το σύμπλεγμα υποδοχέων GABA περιέχει θέσεις πρόσδεσης 
για το GABA, τις βενζοδιαζεπίνες και τα βαρβιτουρικά . Σε 
πρόσφατες μελέτες δε βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα GABA 
ή βενζοδιαζεπινών στον εγκέφαλο ασθενών με ΗΕ . Επίσης, 
δε βρέθηκε αλλαγή της ευαισθησίας των υποδοχέων του 
συμπλέγματος GABA11 . Ως απόδειξη, παρόλο ότι παλαιότερα 
θεωρήθηκε ότι η φλουμαζεμίλη (ανταγωνιστής υποδοχέ-
ων βενζοδιαζεπινών) μπορεί να βελτιώσει την εγκεφαλική 
λειτουργία των ασθενών με ΗΕ, τελευταία αποδείχτηκε ότι 
η φλουμαζεμίλη φέρει μια μικρή βελτίωση μόνο σε ένα 
περιορισμένο αριθμό ασθενών και δε συνιστάται η χρήση 
της στη θεραπεία της ΗΕ .

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ότι το σύμπλεγμα GABA υπο-
δοχέων περιέχει και μια θέση πρόσδεσης για νευροστεροειδή . 
Σήμερα, αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι τα νευροστεροειδή 
παίζουν ρόλο κλειδί στην παθοφυσιολογία της ΗΕ .

Σε πειραματικά μοντέλα βρέθηκε ότι οι νευροτοξίνες (αμ-
μωνία, μαγγάνιο) αυξάνουν την παραγωγή των περιφερικού 
τύπου υποδοχέων βενζοδιαζεπινών (PTBR) στα αστροκύττα-
ρα12 . Τα PTBR, με τη σειρά τους, διευκολύνουν τη μετατροπή 
εντός των αστροκυττάρων της χοληστερίνης σε πρεγνενολόνη 
και νευροστεροειδή . Ακολούθως, τα νευροστεροειδή εκκρί-
νονται από τα αστροκύτταρα, προσδένονται στους υποδοχείς 
του συμπλέγματος GABA και αυξάνουν έτσι τη δράση των 
κατασταλτικών νευρομεταβιβαστών . Σε πρόσφατη μελέτη, 
αυξημένα επίπεδα νευροδραστικού μεταβολίτη της πρεγνε-
νολόνης (αλλοπρεγνενολόνη) βρέθηκαν στον εγκεφαλικό 
ιστό ασθενών που πέθαναν από ηπατικό κώμα12 . Ο ρόλος 
αυτών των νευροστεροειδών στην παθοφυσιολογία της ΗΕ 
θα πρέπει να αποδειχτεί σε πιο εκτεταμένες μελέτες .

Κλινική εικόνα ΗΕ
Η κατάταξη των συμπτωμάτων της ΗΕ γίνεται βάσει του συ-

στήματος West Haven που ξεχωρίζει τα εξής στάδια ΗΕ14:

Στάδιο 0 - Η «ελάχιστη» ηπατική εγκεφαλοπάθεια (ΕΗΕ) 
(παλαιά ονομασία: υποκλινική ΗΕ) όπου έχουμε μικρού 
βαθμού διαταραχές της μνήμης, συγκέντρωσης, διανοη-
τικής λειτουργίας και του συντονισμού . Δεν παρατηρείται 
πτερυγοειδής τρόμος . Στην ΕΗΕ ο ασθενής φαίνεται απόλυτα 
φυσιολογικός αλλά παρουσιάζει μειωμένη δυνατότητα 

άμεσης αντίδρασης με αποτέλεσμα προβλήματα στην κα-
θημερινότητα, όπως για παράδειγμα στην οδήγηση15,16 . Η 
διάγνωση τίθεται με τη βοήθεια διαφόρων ψυχομετρικών 
δοκιμασιών (σύνδεση αριθμών, αναγνώριση συμβόλων, 
μέτρηση χρόνου αντίδρασης σε φωτεινά η ηχητικά ερεθί-
σματα - critical flicker test) που είναι παθολογικές στην ΕΗΕ . 
Σημεία ΕΗΕ ανευρίσκονται σε περίπου 60% των ασθενών 
με ηπατική νόσο .
Στάδιο 1 - Συμπεριλαμβάνει μειωμένη δυνατότητα προσοχής, 
διαταραχή στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση, 
αφαίρεση), υπνηλία, αϋπνία ή αναστροφή ύπνου, ευφορία, 
κατάθλιψη ή ευερεθιστότητα, ήπια σύγχυση και μειωμένη 
ταχύτητα εκτέλεσης διανοητικών έργων . Πτερυγοειδής τρόμος 
παρατηρείται σε μερικούς ασθενείς .
Στάδιο 2 - Λήθαργος ή απάθεια . Αποπροσανατολισμός 
κυρίως στο χρόνο, ακατάλληλη συμπεριφορά . Κολλώδης 
ομιλία . Πτερυγοειδής τρόμος . Ζάλη, σημαντική διαταραχή 
διανοητικών λειτουργιών, αλλαγή προσωπικότητας .
Στάδιο 3 - Υπνηλία αλλά με δυνατότητα αφύπνισης, αδύ-
νατες οι διανοητικές λειτουργίες, αποπροσανατολισμός στο 
χρόνο και στο χώρο, σημαντική σύγχυση, εκρήξεις βίαιης 
συμπεριφοράς, ασυνάρτητη ομιλία .
Στάδιο 4 - Κώμα με ή χωρίς αντίδραση στα επώδυνα ερε-
θίσματα .

Εργαστηριακά ευρήματα στην ΗΕ
Τα αυξημένα επίπεδα αμμωνίας αποτελούν χαρακτηριστικό 

εργαστηριακό εύρημα στους ασθενείς με ΗΕ10 . Το εύρημα 
αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στη διαφοροδιάγνωση δι-
αταραχών επιπέδου συνείδησης σε ασθενή με κίρρωση 
του ήπατος . Η διαδοχική μέτρηση αμμωνίας όμως κατά 
την παρακολούθηση του ασθενούς, δεν έχει αξία γιατί δε 
συσχετίζεται με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας του ασθε-
νούς . Επίσης δε χρειάζεται να ελεγχθεί η αμμωνία αίματος 
σε ασθενή με κίρρωση του ήπατος όταν δεν παρουσιάζει 
σημεία ΗΕ . Η κατάλληλη μέτρηση της αμμωνίας γίνεται στο 
αρτηριακό αίμα η σε φλεβικό που η αιμοληψία όμως πρέπει 
να γίνει χωρίς περίδεση του άκρου, για την αποφυγή λάθους 
στις μετρήσεις . Το ΗΕΓ μπορεί να είναι παθολογικό στους 
ασθενείς με ΗΕ χωρίς όμως να υπάρχει παθογνωμονική 
εικόνα . Παρατηρούνται συνήθως κύματα με μεγάλο εύρος 
και χαμηλή συχνότητα και τριφασικά κύματα .

Τα οπτικά προκλητά δυναμικά μπορούν να δείξουν επίσης 
μια ειδική εικόνα στην ΗΕ αλλά ο ρόλος τους είναι περιορι-
σμένος στη διαγνωστική προσέγγιση .

Όσον αφορά τις απεικονιστικές μεθόδους όπως η αξονική 
ή η μαγνητική τομογραφία, χρησιμοποιούνται κυρίως στη 
διαφοροδιάγνωση από άλλες αιτίες διαταραχών επιπέδου 
συνειδήσεως ασθενών με ηπατική νόσο . Η μαγνητική τομο-
γραφία μπορεί να δείξει αυξημένη πρόσληψη παραμαγνητι-
κής ουσίας στην ωχρά σφαίρα στις T1-ακολουθίες, εύρημα 
συχνό στην ΗΕ που μάλλον συνδυάζεται με την αυξημένη 
εναπόθεση μαγγανίου στην περιοχή αυτή17,18 .

Εκλυτικοί παράγοντες της ΗΕ
Οι ασθενείς με κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια μπορούν 

να παρουσιάζουν μια χρόνια προοδευτικά επιδεινούμενη 
ΗΕ παράλληλα με την επιδείνωση της ηπατικής νόσου . 
Από την άλλη πλευρά, αρκετές φορές οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν επεισόδια ΗΕ που εκλύονται από διαφόρους 
παράγοντες15 όπως:
•  Νεφρική ανεπάρκεια (μειωμένη κάθαρση ουρίας, αμμω-

νίας) .
•  Αιμορραγία πεπτικού: Η παρουσία αίματος εντός του 

πεπτικού σωλήνα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη απορ-
ρόφηση αμμωνίας και νιτρωδών . Μια μεγάλη αιμορραγία 
μπορεί να προκαλεί προνεφρική αζωθαιμία . Από την 
άλλη πλευρά, οι μεταγγίσεις αίματος συνδυάζονται με ένα 
μικρό βαθμό αιμόλυσης που επίσης είναι αιτία αύξησης 
αμμωνίας στο αίμα .

•  Λοίμωξη: Ο αυξημένος καταβολισμός στους ιστούς και η 
διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να αυξάνουν 
το επίπεδο αμμωνίας .

•  Δυσκοιλιότητα: προκαλεί αυξημένη παραγωγή και απορ-
ρόφηση αμμωνίας στο έντερο .

•  Φάρμακα:
-  οπιούχα, βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά 

φάρμακα επιδεινώνουν τα συμπτώματα της ΗΕ
-  τα διουρητικά μπορούν να προκαλέσουν προνεφρική 

αζωθαιμία, ή υποκαλιαιμία και αλκάλωση που διευκο-
λύνει την παραγωγή αμμωνίας (nH4

+nH3) .

Διαφορική διάγνωση της ΗΕ
Σε μερικές περιπτώσεις η διαφοροδιάγνωση της ΗΕ από 

άλλες αιτίες διαταραχής επιπέδου συνείδησης στον κιρρωτικό 
ασθενή είναι δύσκολη . Η απόφαση για περαιτέρω διερεύ-
νηση βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενούς και στην 
πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία . Η διαφοροδιάγνωση 
οφείλει να περιλάβει20:

 Ενδοκρανιακές βλάβες (αιμορραγία, υποσκληρίδιο αιμά-• 
τωμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρακατακτητική 
εξεργασία)
 Λοιμώξεις (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, απόστημα)• 
 Υπεραμμωνιαιμία σε περιπτώσεις ενζυμικών διαταραχών • 
στον κύκλο της ουρίας
 Μεταβολικές διαταραχές όπως υπογλυκαιμία, διαταραχές • 
ηλεκτρολυτών, υπερκαπνία, ουραιμία
 Εγκεφαλοπάθεια από τοξίνες (αλκοόλ, ουσίες, φάρμακα) • 
ή στερητικό σύνδρομο
 Όψιμη φάση επιληψίας .• 

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΗΕ
Γενικές αρχές:
 Αποκλεισμός άλλων αιτιών διαταραχής επιπέδου συνεί-• 
δησης
Μέτρηση επιπέδων αμμωνίας• 
 Αναγνώριση και αντιμετώπιση των εκλυτικών παραγό-• 
ντων
 Αποφυγή φαρμάκων που επιδεινώνουν τη συμπτωμα-• 
τολογία της ΗΕ
 Διασωλήνωση ασθενών στη σοβαρή ΗΕ (κυρίως στην • 
οξεία ηπατική ανεπάρκεια) και μεταφορά στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας .

Θεραπείες που μειώνουν την παραγωγή της 
αμμωνίας
Δίαιτα

Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε η δίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνες 
σε όλους τους ασθενείς με κίρρωση του ήπατος με το σκοπό 
να μειωθεί η παραγωγή αμμωνίας στο έντερο . Το αποτέλεσμα 
ήταν καταστάσεις υποθρεψίας από έλλειψη πρωτεϊνών με 
μείωση της μυϊκής μάζας και επιδείνωση της ΗΕ  . Σήμερα 
δε συστήνεται στον ασθενή με ΗΕ ιδιαίτερη δίαιτα .

Αντίθετα, σε μια μελέτη χορηγήθηκε δίαιτα αυξημένη σε 
πρωτεΐνες (>1 .2g/kg/d) σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική 
νόσο χωρίς αύξηση επεισοδίων ΗΕ21 .

Δίαιτες που περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες φαίνονται καλύτερα 
ανεκτές από τους ασθενείς σε σχέση με ζωικές πρωτεΐνες 
(κόκκινο κρέας), μάλλον λόγω της καθαρτικής δράσης των 
φυτικών ινών και της μειωμένης περιεκτικότητας σε ψευδείς 
νευρομεταβιβαστές όπως η τυραμίνη και οκτοπαμίνη .

Συμπληρώματα διατροφής πλούσια σε διακλαδωμένα αμι-
νοξέα (branched-chain amino acids) επίσης χρησιμοποιούνται 
σπάνια και δεν έχουν αποδειχτεί ιδιαιτέρα χρήσιμες .

Καθαρτικά
Η λακτουλόζη και η λακτιτόλη είναι μη απορροφήσιμες 

δισακχαρίδες που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΗΕ 
εδώ και αρκετά χρόνια . 

Οι ουσίες αυτές μετατρέπονται στο έντερο σε γαλακτικό οξύ 
και άλλα οργανικά οξέα προκαλώντας όξινο περιβάλλον 
στο έντερο . Στο όξινο περιβάλλον η nH4

+ μεταβάλλεται 
σε nH3 και η nH3 περνάει από τους ιστούς στον πεπτικό 
σωλήνα . Η λακτουλόζη λειτουργεί επίσης και ως καθαρτικό 
και μειώνει τον αριθμό των βακτηριδίων στο κόλον . Η δόση 

Πίνακας 1: Βαθμοί Ηπατικής Εγκεφαλοπάθειας στην OHA

Βαθμός Συμπτώματα Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Glasgow Coma Scale

Ι Αλλαγή κιρκαδιακού ρυθμού, αλλαγή προσωπικότητας, 
μικρή αλλαγή νοητικής κατάστασης

Φυσιολογικό 14-15

ΙΙ Σύγχυση, ζάλη, πτερυγοειδής τρόμος Γενικευμένη επιβράδυνση 11-13

ΙΙΙ Συγχυτικό-διεγερτική κατάσταση, λήθαργος Παθολογικό 8-10

IV Κώμα, σημεία απεγκεφαλισμού, επιληπτική κρίση, 
μηδενισμός των αντανακλαστικών

Παθολογικό <8
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της λακτουλόζης είναι συνήθως 30mL από το στόμα δυο ή 
τρεις φορές την ημέρα, η δόση μπορεί να τροποποιηθεί έτσι 
ώστε να έχει ο ασθενείς δυο μαλακής σύστασης κενώσεις 
ημερησίως . Η διάρροια πρέπει να αποφευχθεί επειδή μπορεί 
να προκαλέσει υποογκαιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και 
επιδείνωση της ΗΕ . Λακτουλόζη μπορεί να χορηγηθεί δια 
μέσου γαστρικού σωλήνα Levine σε ασθενείς με σοβαρή 
ΗΕ, ή σε υποκλυσμό σε ασθενείς σε κώμα σε δόση 300mL 
λακτουλόζη/700mL νερό κάθε 4 ώρες .

Αντιβιοτικά
Η νεομυκίνη και άλλα αντιβιοτικά (μετρονιδαζόλη, βανκομυ-

κίνη από το στόμα, κινολόνες) χορηγούνται στην ΗΕ με σκοπό 
τη μείωση των αμμωνιογόνων βακτηριδίων στο έντερο .

Η νεομυκίνη μπορεί να χορηγηθεί αρχικά σε δόση 250mg 
από το στόμα 2-4 φορές την ημέρα . Δεν είναι πρώτης γραμμής 
επιλογή, και δεν μπορεί να χορηγηθεί μακροχρόνια λόγω 
ωτο- και νεφρο-τοξικότητας .

Η ριφαξιμίνη είναι μια μη απορροφήσιμη μορφή της ριφα-
μπικίνης και χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές διαρροϊκών 
συνδρόμων . Πρόσφατα εγκρίθηκε η χρήση της και στην ΗΕ . 
Η ριφαξιμίνη απορροφάται ελάχιστα στον πεπτικό σωλήνα 
και σε σχέση με τη νεομυκίνη δεν αναφέρονται παρενέργει-
ες . Η δόση χορήγησης είναι 400mg από το στόμα 3 φορές 
την ημέρα και αρκετές μελέτες έδειξαν αποτελεσματικότητα 
συγκρίσιμη με τη λακτουλόζη23,24,25 . Σε πρόσφατη μελέτη 
χορηγήθηκε ριφαξιμίνη μαζί με λακτουλόζη και καταγράφηκε 
η αποτελεσματικότητα της θεραπείας συνδυασμού σε σχέση 
με τη μονοθεραπεία με λακτουλόζη . Η μελέτη ανέδειξε ση-
μαντική μείωση των νοσηλειών στην ομάδα των ασθενών που 
ελάμβαναν συνδυασμό36 .

Μια σχετικά πρόσφατη μετα-ανάλυση 22 μελετών δεν ανέ-
δειξε σημαντική διαφορά στην επιβίωση ασθενών με ΗΕ υπό 
θεραπεία με μη απορροφήσιμες δισακχαρίδες σε σχέση με 
εικονικό φάρμακο ή με αντιβιοτική αγωγή . Αντίθετα, τα αντι-
βιοτικά είναι αποτελεσματικότερα όσον αφορά τη βελτίωση 
των συμπτωμάτων της ΗΕ39 .

Θεραπείες που αυξάνουν την κάθαρση της 
αμμωνίας
L-oρνιθίνη L-ασπαρτάτη (LOLA)

Η LoLA χρησιμοποιείται στην Ευρώπη σε ενδοφλέβια και 
από του στόματος μορφή . Η L-ορνιθίνη διεγείρει τον κύκλο 
της ουρίας με αποτέλεσμα μείωση της αμμωνίας . Μερικές 
μελέτες υπογραμμίζουν το ρόλο αυτών των αμινοξέων στη 
θεραπεία της ΗΕ26,27 . Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση σε 212 
ασθενείς έδειξε ότι η LoLA versus placebo είχε σημαντική 
δράση στη βελτίωση της ΗΕ (σχετικός κίνδυνος 1 .89, 95% 
CI 1 .32 to 2 .71, P=0 .0005) αλλά κυρίως σε στάδιο Ι ή ΙΙ ΗΕ 
χωρίς να δείξει δράση στην ΕΗΕ28 .

Ψευδάργυρος (Zn)
Η έλλειψη Zn είναι συχνή στην κίρρωση . Η χορήγηση Zn έδειξε 

ότι βελτιώνει την υπεραμμωνιαμία αυξάνοντας τη δράση της 
ορνιθινοτρανσκαρβαμιλάσης, ένζυμο σημαντικό στον κύκλο 
της ουρίας . Υπάρχουν δυο μελέτες που έδειξαν βελτίωση της 
ΗΕ μετά από χορήγηση 600mg Zn sulfate και Zn acetate και 
άλλες δυο μελέτες που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα29,30 .

L-καρνιτίνη
Η χορήγηση L-καρνιτίνης βελτίωσε τα συμπτώματα ΗΕ σε ένα 

μικρό αριθμό ασθενών με κίρρωση32 . Δεν είναι ακόμα γνωστό 
αν η ουσία αυτή είναι αποτελεσματική στην ΗΕ33 .

Ειδικές περιπτώσεις:

Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια στην οξεία ηπατική 
ανεπάρκεια (ΟΗΑ)

Στην ΟΗΑ είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση εγκεφαλικού 
οιδήματος με αυξημένη ενδοκράνια πίεση που παρατηρούνται 
σε 50-70% των ασθενών σε στάδιο 4 ΗΕ40 . Στους ασθενείς 
αυτούς είναι σταθερά αυξημένη η συγκέντρωση της αμμωνίας 
στο αρτηριακό αίμα (>200μmol/l) παράλληλα με ιδιαίτερα 
αυξημένα επίπεδα γλουταμίνης και γαλακτικού οξέος41 . Ο 
εγκεφαλικός εγκολεασμός αποτελεί συχνή αιτία θανάτου 
στους ασθενείς με ΟΗΑ και η πρόληψή του συνιστά σημαντικό 
θεραπευτικό σκοπό .

Όσον αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με 
ΟΗΑ και ΗΕ πρέπει να σημειωθούν μερικές ιδιαιτερότητες42 .

Καταρχάς σημαντική είναι η προσεκτική χρήση ή/και αποφυ-
γή των κατασταλτικών του ΚΝΣ και των κεντρικώς δρώντων 
αντιεμετικών . Η διαφορική-διάγνωση της ΗΕ από άλλα αίτια 
κώματος όπως υπογλυκαιμία, υπονατριαιμία, μηνιγγίτιδα, 
δράση φαρμάκων κ .ά . είναι ζωτικής σημασίας, γιατί μπορεί να 

απαιτεί άμεση θεραπευτική επέμβαση ή να αποτελεί σημαντικό 
προγνωστικό δείκτη .

Η μέτρηση της αμμωνίας στην ΟΗΑ βοηθάει στην εκτίμηση της 
ΗΕ . Έτσι τιμές της αμμωνίας αρτηριακού αίματος >100mcM/L 
(n<54mcM/L), φάνηκαν να αποτελούν σημαντικους δείκτες 
βαρύτητας ΗΕ και οι τιμές >200mcM/L σχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο εγκολεασμού .

Η βαρύτητα του εγκεφαλικού οιδήματος εκτιμάται από τη 
μέτρηση της ενδοκρανιακής πίεσης (ICP) η οποία πρέπει να 
διατηρείται χαμηλότερη από 20mmHg και της εγκεφαλικής 
πίεσης διάχυσης (CCP = μέση αρτηριακή πίεση – ICP) που 
πρέπει να είναι υψηλότερη από 50mmHg . Ένας πολύ χρήσι-
μος θεραπευτικός χειρισμός για την πρόληψη εγκολεασμού 
είναι η ανόρθωση της κεφαλής του ασθενούς σε γωνία 20-
30ο . Οι βρογχοαναρροφήσεις αντενδείκνυνται λόγω του ότι 
μπορεί να αυξήσουν την ενδοκράνια πίεση . Η χρησιμότητα 
της χορήγησης μαννιτόλης αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχουν στοιχεία ότι είναι καλύτερη η χορήγηση διαλυμάτων 

υπέρτονου naCl . Η χορήγηση λακτουλόζης και ριφαξιμίνης 
μπορεί να βελτιώσει την ΗΕ . Η ΗΕ σταδίου 3-4 προδιαθέτει 
σε επιληπτικές κρίσεις και μπορεί να χρειαστεί προληπτική 
χορήγηση φαινυντοΐνης .

Είναι σημαντικό να γίνει γρήγορη διασωλήνωση της τραχείας 
και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής όταν ο ασθενής είναι 
σε εγκεφαλοπάθεια σταδίου 3-4 . Η χρήση προποφόλης 
πρέπει να γίνεται προσεκτικά χωρίς να υπερβαίνει τα 80mcg/
kg/min (5mg/kg/h) .

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια και μεταμόσχευση 
ήπατος

Εφόσον η ΗΕ εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με σο-
βαρή ηπατική νόσο, μερικοί από τους ασθενείς αυτούς θα 
υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος . Η επίδραση της 
προϋπάρχουσας ΗΕ στη διανοητική κατάσταση του ασθενούς 
μετά τη μεταμόσχευση φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία 
και απασχολεί τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια . Η με-
ταμόσχευση ήπατος έχει ως σκοπό τη βελτίωση όχι μόνο 
της επιβίωσης των ασθενών αλλά και της ποιότητας ζωής 
τους . Η σωστή διάγνωση της ΗΕ αλλά κυρίως της ΕΗΕ προ 
της μεταμόσχευσης έχει προγνωστική σημασία σε σχέση με 
την αποκατάσταση μετά τη μεταμόσχευση43 .

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια μετά από τοποθέτηση 
TIPS

Μετά από την τοποθέτηση διασφαγιτιδικής πυλαιο-
συστηματικής αναστόμωσης (TIPS), 5-30% των ασθενών 
παρουσιάζουν ΗΕ ή επιδείνωση της προϋπάρχουσας ΗΕ44 . Η 
συντηρητική θεραπεία είναι συνήθως αρκετή για την αντιμε-
τώπιση του συνδρόμου αυτού45 . Επιμένουσα ΗΕ παρατηρείται 
σε 3%-7% των ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν σε 
επεμβατική θεραπεία μείωσης της διάμετρου του shunt, α-
πόφραξης του shunt ή επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος .

Η απόφραξη των shunt μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
απότομες επικίνδυνες αιμοδυναμικές διαταραχές46, γι’ αυτό 
το λόγο η τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων που μειώνουν την 
ταχύτητα ροής στο επίπεδο των shunt είναι η περισσότερο 
αποδεκτή αντιμετώπιση σήμερα47 .
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Η εμφάνιση ΗΕ (ή επεισοδίων ΗΕ) στους α-
σθενείς με κίρρωση του ήπατος είναι κακό 
προγνωστικό σημείο. Η επιβίωση ασθενούς 
μετά από πρώτο επεισόδιο ΗΕ είναι σημαντικά 
μειωμένη (42% και 23% στα 1 και στα 3 χρόνια 
αντίστοιχα), γι’ αυτό το λόγο η ΗΕ θεωρείται 
αιτία ένταξης των ασθενών στη λίστα για με-
ταμόσχευση ήπατος
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