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ABSTRACT
Introduction: Hepatic encephalopathy (HE) is a complicated brain disorder that is resulted
from the liver failure. In HE, due to the inability of the liver in detoxification, the concentration
of toxins, such as ammonia, will be increased in the blood and brain. To preserve neurons from
the adverse effects of ammonia, astrocytes convert it to glutamine. The increase in glutamine,
in turn, alter osmotic pressure and the volume of the interstitial fluid in the brain. On the
other hand, the increase in ammonia level also excites immune cells in the brain and induces
neuroinflammation. The high levels of ammonia and subsequent neuroinflammation alter
neurotransmitter levels, which in turn induce cognitive dysfunctions, including learning and
memory impairments as well as locomotion and coordination disorders. Glutamate and GABA
and the downstream signaling cascades are the main molecular pathways that are affected in
HE. Conclusion: According to the latest molecular data, it can be concluded that different
signaling molecules downstream to the neurotransmitters receptors, such as Ca2+-dependent
kinases including protein kinase C and calcium/calmodulin-dependent protein kinase II,
mitogen-activated protein kinases and inflammatory cytokines, are proposed as the effective
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future. Considering the multidimensional appearance of HE, it can be proposed that a complex
of treatment strategies, including the use of lowering ammonia level agents, effective antibiotics,
anti-inflammatory drugs, and a balance in protein intake can effectively control the symptoms
of HE.
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چــــــــكيده
مقدمه :انسفالوپاتی کبدی یک اختالل مغزی پیچید ه است که از نارسایی کبدی ناشی میشود .در
سمی از جمله آمونیاک در خون و مغز
انسفالوپاتی کبدی به دلیل ناتوانی کبد در سمزدایی ،غلظت مواد ّ
افزایش مییابد .آستروسیتها برای محافظت از نورونها از اثرات نامطلوب آمونیاک ،آن را به گلوتامین
تبدیل میکنند .افزایش گلوتامین به نوبۀ خود فشار اسمزی و حجم مایع میان بافتی در مغز را تغيير
ميدهد .از طرف دیگر ،افزایش در آمونیاک همچنين سلولهای ایمنی در مغز را تحريك ميكند و التهاب
عصبی ايجاد ميكند .سطوح باالي آمونیاک و التهاب عصبی ناشی از آن ،باعث تغییر سطوح انتقال
دهندههاي عصبي ميشود كه به نوبة خود باعث اختالالت شناختی مانند نقص در یادگیری و حافظه
و همچنين اختالل در حرکات و هماهنگیهای حرکتی میشود .گلوتامات و گاما آمینو بوتیریک اسید و
مسیر سیگنالرسانی پاییندست ،مسیرهای مولکولی اصلي هستند که در انسفالوپاتی کبدی تحت تأثير
قرار ميگيرند .نتيجهگيري :بر اساس جدیدترین یافتههای مولکولی میتوان نتیجه گرفت که مولکولهای
پیامرسان مختلف پايين دست گيرندههاي ناقلين عصبي مانند کینازهای وابسته به کلسیم شامل پروتئین
کیناز  Cو پروتئین کیناز وابسته به کلسیم کالمودولین ،پروتئین کینازهای فعال شونده به وسیلۀ میتوژن
و سایتوکینهای التهابی بهعنوان مولکولهاي مؤثر در بیماریزایی و همچنين اهداف بالقوه براي کنترل و
درمان انسفالوپاتي كبدي در آینده پيشنهاد ميشود .با توجه به ظاهر چند بعدی انسفالوپاتی کبدی ،ميتوان
پيشنهاد كرد كه مجموعهای از راهکارهای درمانی شامل استفاده از عوامل کاهشدهندة سطح آمونیاک،
آنتیبیوتیکهای مؤثر ،داروهاي ضد التهابی و تعادل در میزان دریافت پروتئین ميتواند به طور مؤثر عالیم
انسفالوپاتی کبدی را كنترل كند.
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بــر اســاس شــواهد بــه دســت آمــده ،مقــدار بیــش از حــد
آمونیــاک و التهــاب عصبــی ناشــی از آن باعــث تغییــر در
میــزان ناقليــن عصبــي 9در مغــز میشــود ( .)3، 4اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه تغییــرات ناقليــن عصبــي ناشــی از انســفالوپاتی
کبــدی ،منجــر بــه تغییراتــی در عملکرد مغــز از جملــه اختالل
در چرخــة خــواب و بیــداری ،کاهــش عملکردهــای شــناختی
ماننــد یادگیــری و حافظــه و اختــال در فعالیــت و هماهنگــی
حرکتــی میگــردد ( .)1، 5بــر اســاس یافتههــای موجــود،
گلوتامــات 10و گامــا آمینــو بوتیریــک اســید ( 11)GABAاز
مهمتریــن ناقليــن عصبــي مغــزی هســتند کــه در بیمــاری
انســفالوپاتی کبــدی دســتخوش تغییــر میشــوند (.)4، 5
Gamma amino-butyric acid
Ca2+-dependent kinases
13
Mitogen-activated protein kinases
14
Gastroenterology
15
Acute liver failure
16
Intra cranial pressure
17
Delirium
18
Seizure
19
Porto-systemic bypass

انواع انسفالوپاتی کبدی

تــا قبــل از ســال  ،1998توافقــی در خصــوص معیارهــای
تشــخیص بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی وجــود نداشــت امــا در
کنگــرة جهانــی گاســتروانترولوژی 14ســال  1998کــه در شــهر
ویــن در کشــور اتریــش برگــزار شــد ،بیمــاری انســفالوپاتی
کبــدی را بــر اســاس میــزان آســیب بــه بافــت کبــد بــه ســه
نــوع  B ،Aو  Cتقســیمبندی نمودنــد و نتایــج ایــن توافــق در
ســال  2002در مقالــهای بــه چــاپ رســید (جــدول .)6(-)1
انســفالوپاتی کبــدی نــوع  Aبــه دلیــل نارســایی حــاد کبــد
( 15)ALFایجــاد میشــود و عمدهتریــن دالیــل ایجــاد ایــن
نــوع از بیمــاری ،نکــروز شــدید بافــت کبــد در اثــر هپاتیــت
ویروســی نــوع  Bو  ،Cســموم و داروهــای مختلــف ماننــد
اســتامینوفن و نیــز ســرطان کبــد میباشــد .اگرچــه تعــداد
مبتالیــان بــه نــوع حــاد ایــن بیمــاری کــم اســت امــا میــزان
مــرگ و میــر ســاالنه آن زیــاد بــوده و در حــدود  80تــا 90
درصــد اســت .نــوع حــاد ایــن بیمــاری بــا تــورم آستروســیتی
همــراه اســت کــه منجر بــه ادم ســلولی و اختالالت ناشــی از آن
ماننــد افزایــش فشــار داخــل جمجمــه ( 16)ICPو فتــق مغــزی
میشــود و بــه صــورت ناگهانــی فــرد دچــار روانپریشــی،17
صــرع 18و کمــا میگــردد .ایــن نــوع از بیمــاری ،پیشآگهــی
بســیار ضعیفــی داشــته و تنهــا درمــان مؤثــر بــرای آن پیونــد
کبــد بــه صــورت فــوری اســت (.)1، 7
در انســفالوپاتی کبــدی نــوع  ،Bســلولهای کبــدی ســالم
هســتند و بیمــاری در اثــر بایپــس پورتوسیســتمیک 19یــا
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امــروزه تغییــر در ســبک زندگــی ،مــدرن شــدن ارتباطــات،
کاهــش تحــرک ،اســتفاده از الــکل ،غذاهــای آمــادة چــرب و
ســرخ کردنــی و نیــز اســتفادة آگاهانــه و ناآگاهانــه از محصوالت
شــیمیایی را میتــوان از عوامــل اصلــی ایجــاد بیماریهــای
کبــدی از جملــه کبــد چــرب و ســیروز کبــدی 1به شــمار آورد.
کبــد یــک انــدام بســیار حیاتــی در فراینــد س ـمزدایی بــرای
بــدن اســت و آســیب بــه ایــن انــدام در عملکــرد اندامهــای
مهــم دیگــر بــدن ماننــد کلیــه ،عضــات و بهویــژه مغــز
اختــال ایجــاد میکنــد .یکــی از بیماریهــای مغــزی کــه
از نارســایی کبــدی ناشــی میشــود ،بیمــاری انســفالوپاتی
کبــدی 2اســت ( .)1بــر اســاس تعاریــف جدیــد انجمــن
مطالعــات بیماریهــای کبــدی آمریــکا ( 3)AASLDو انجمــن
مطالعــات کبــد اروپــا ( ،4)EASLانســفالوپاتی کبــدی یــک
اختــال مغــزی بــا منشــاء نارســایی کبــدی اســت و مبتالیــان
بــه ایــن بیمــاری ،طیــف وســیعی از اختــاالت عصبشــناختی
ن از مــوارد
و روانپزشــکی را نشــان میدهنــد کــه عاليــم آ 
غیــر قابــل تشــخیص تــا حالــت شــدید بــه کمــا رفتــن
متغیــر هســتند ( .)2عــوارض ایــن بیمــاری عــاوه بــر اثــرات
فــردی ،کیفیــت زندگــی اطرافیــان آنهــا را نیــز تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .در ایــن بیمــاری بــه دلیــل ناتوانــی کبــد در
ســمی مختلــف از جملــه آمونیــاک
ســمزدایی ،میــزان مــواد
ّ
5
در خــون افزایــش پیــدا میکنــد و ســلولهای آستروســیت
مغــز بــرای محافظــت از ســلولهای عصبــی ،آمونیــاک را بــه
گلوتامیــن 6تبدیــل میکننــد .افزایــش گلوتامیــن بــه نوبــة
خــود موجــب تغییراتــی در فشــار اســمزی و حجــم مایــع
میــان بافتــی مغــز میشــود کــه مشــکالتی ماننــد ادم و فتــق
مغــزی 7را بــه دنبــال خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر ،افزایــش
آمونیــاک در مغــز باعــث تحریــک ســلولهای ایمنــی و القــای
التهــاب عصبــی 8نیــز میشــود (.)3
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تغییــر در میــزان ایــن ناقليــن عصبــي عــاوه بــر اختــال در
مســیرهای عصبــی ،موجــب تغییــر در مســیر پیامرســانی
پاییندســت گیرندههــای آنهــامیشــود و تغییــرات ســلولی
و مولکولــی مختلفــی را در مغــز بــه دنبــال خواهــد داشــت
( .)1تغییــرات در مولکولهــای پیامرســان مختلفــی ماننــد
کینازهــای وابســته بــه کلســیم ،12کینازهــای فعــال شــونده
بــه وســیلة میتــوژن ( 13)MAP Kinasesو ســایتوکینهای
التهابــی نیــز بهعنــوان عوامــل مولکولــی در پاییــن دســت
ایــن گیرندههــای ناقليــن عصبــي در مدلهــای آزمایشــگاهی
بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی ،مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
گرفتهانــد .بــا توجــه بــه نتایــج مطالعاتــی کــه تاکنــون انجــام
شــده اســت ،عوامــل مولکولــی مختلفــی میتوانــد بهعنــوان
عامــل مؤثــر در بیمارییزایــی انســفالوپاتی کبــدی و نیــز
بهعنــوان اهــداف درمانــی بالقــوه در کنتــرل و درمــان عاليــم
بیمــاری ،مــورد توجــه و اســتفاده قــرار گیــرد .در ایــن مطالعــه
بــه مــرور جدیدتریــن یافتههــا در ایــن مــورد و بررســی
چالشهــای موجــود میپردازیــم.
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انسفالوپاتی کبدی پنهان و آشکار

انســفالوپاتی کبــدی نــوع  Cبــر اســاس ویژگیهــا و طــول
دورة عاليــم ،بــه دو دســته بــه نامهــای انســفالوپاتی کبــدی
خفیــف ( 22)MHEیــا نــوع پنهــان 23و انســفالوپاتی کبــدی
آشــکار یــا بالینــی تقســیم میشــود ( .)9بیمــاران بــا نارســایی
مزمــن کبــدی کــه هیچگونــه عاليــم بالینــی انســفالوپاتی
کبــدی را ندارنــد ،دچــار انســفالوپاتی کبــدی خفیــف هســتند
کــه بــا اختــال شــناختی ضعیــف ( 24)MCIهمــراه اســت.

عوامل بیماریزا در انسفالوپاتی کبدی
انســفالوپاتی کبــدی یــک بیمــاری چنــد عاملــی و پیچیده اســت
کــه عوامــل مختلفــی در ایجــاد آن نقــش دارنــد .بــر اســاس
مطالعــات انجــام شــده ،عوامــل بســیاری از جملــه آمونیــاک،
ســایتوکینهای التهابــی ،اســترس اکســیداتیو ،ترکیبــات
شــبه بنزودیازپیــن و مــوادی ماننــد منگنــز در بیماریزایــی
انســفالوپاتی کبــدی دخیــل هســتند ( .)12، 13اگــر چــه
مکانیســمهای ایجــاد بیمــاری بــه طــور کامــل مشــخص
نشــدهاند ،امــا نقــش آمونیــاک در بیماریزایــی انســفالوپاتی
کبــدی ،پررنــگ و قابــل توجــه اســت .بــا ایــن وجــود بــر اســاس
نتایــج مطالعــات مختلــف ،آمونیــاک بــه تنهایــی نمیتوانــد
عامــل تمــام تغییــرات عصبــی مشــاهده شــده در انســفالوپاتی
کبــدی باشــد ( .)14بــه طــور کلــی ،امــروزه عــاوه بــر افزایــش
میــزان آمونیــاک نقــش عوامــل دیگــری ماننــد التهــاب و

جدول  -1انواع انسفالوپاتی کبدی بر اساس میزان و نوع آسیب به کبد (.)6-8

جدول  -2درجهبندی انسفالوپاتی کبدی بر اساس معیارهای وست -هاون (.)7، 11
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انســفالوپاتی کبــدی مزمــن بهعنــوان نــوع  Cایــن بیمــاری
تعریــف میشــود کــه بــا فیبــروزه شــدن کبــد و ســیروز
کبــدی در ارتبــاط اســت .از عوامــل ایجــاد ایــن نــوع از بیمــاری
میتــوان بــه انســداد مجــرای صفــراوی در اثــر ســنگ و یــا
ســرطان ،کبــد چــرب ،افزایــش فشــار ســیاهرگ بــاب 20و
شــانت پورتوسیســتمیک 21یــا تغییــر مســیر بازگشــت خــون
از ســیاهرگ بــاب بــه بــزرگ ســیاهرگ زیریــن اشــاره کــرد.
میــزان مبتالیــان بــه نــوع مزمــن بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی
زیــاد اســت و ســیر پیشــرفت بیمــاری بهســرعت از مرحلــة
خفیــف بــه مرحلــة بالینــی میرســد و در بدتریــن شــرایط بــه
کمــا و مــرگ منجــر میشــود .انســفالوپاتی کبــدی نــوع  Bو
 Cبــا تغییــرات آستروســیتی کــه در بیمــاری آلزایمــر نیــز بــه
وجــود میآیــد ،همــراه اســت و بــه همیــن دلیــل بــه نوعــی از
بیمــاری آلزایمــر کــه در اثــر نارســایی کبــد ایجــاد میشــود،
آلزایمــر نــوع  IIنیــز گفتــه میشــود (.)1
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اتصــال فرعــی وریــد بــاب بــه بــزرگ ســیاهرگ زیریــن بــه
وجــود میآیــد .ایــن حالــت از بیمــاری کمتــر معمــول اســت
امــا در مــواردی کــه فشــار ســياهرگ بــاب زیــاد باشــد ،بــا
انجــام عمــل جراحــی و اتصــال ســياهرگ بــاب بــه بــزرگ
ســیاهرگ زیریــن بــه اصطــاح بایپــس پورتوسیســتمیک
انجــام میشــود کــه میتوانــد انســفالوپاتی کبــدی نــوع  Bرا
بــه دنبــال داشــته باشــد.

انســفالوپاتی کبــدی خفیــف از روی ظاهــر افــراد تشــخیص
داده نمیشــود و بــه همیــن دلیــل بــه آن ،نــوع پنهــان
نیــز گفتــه میشــود .تغییــرات روانشــناختی شــامل نقــص
توجــه ،کنــدی روانــی -حرکتــی ،کاهــش هماهنگــی بینایــی
حرکتــی 25و کاهــش ســرعت در پــردازش اطالعــات در ایــنافــراد دیــده میشــود ( .)10افــراد دارای ایــن بیمــاری ،نیــاز
بــه درمــان دارویــی خــاص و یــا بســتری شــدن در بیمارســتان
ندارنــد .بــرای تشــخیص افــراد مبتــا بــه نــوع خفیــف ایــن
بیمــاری از افــراد ســالم ،از دو روش تشــخیصی فرکانــس لــرزش
27
( 26 )CFFو اندازهگیــری ســطح ســرمی  -3نیتروتیروزیــن
اســتفاده میشــود .نــوع آشــکار بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی
بــا ظهــور عاليــم بالینــی همــراه اســت .تغییــرات عصــب
شــناختی بیمــاران در نــوع مزمــن بیمــاری کبــدی بــر اســاس
معیــار وســت هــاون 28بــه چهــار درجــه تقســیم میشــود کــه
در جــدول  2عاليــم هــر یــک از آنهــا بــه طــور خالصــه آورده
شــده اســت (.)1، 7، 11
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آمونیاک

بــا از بیــن رفتــن عملکــرد کبــد در اثــر ســیروز کبــدی و
یــا پــس از ایجــاد شــانت پورتوسیســتمیک و بنابرایــن عــدم
حــذف آمونیــاک در کبــد ،میــزان آمونیــاک در گــردش خــون
افزایــش مییابــد .در نتیجــة افزایــش آمونیــاک در خــون،
مکانیســم س ـمزدایی آمونیــاک بــه طــور عمــده در اندامهــای
دیگــری ماننــد عضلــة اســکلتی ،روده ،کلیههــا و مغــز صــورت
میگیــرد (تصویــر  ،1ســمت راســت) .در عضــات اســکلتی
انســان نیــز ،آنزیــم گلوتامینســنتتاز وجــود دارد کــه در حالــت
عــادی بســیار فعــال نمیباشــد امــا بــا ایــن وجــود ،بــه خنثــی
کــردن آمونیــاک بیــش از حــد در هنــگام ســیروز کبــدی
کمــک میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه در بیمــاران مبتــا بــه
ســیروز کبــدی بــه تدریــج عضــات تحلیــل میرونــد و توانایــی
س ـمزدایی آمونیــاک در آنهــا کاهــش مییابــد ،کلیههــا نیــز
ســمزدایی آمونیــاک را انجــام میدهنــد .کلیههــا نــه تنهــا
آنزیــم گلوتامیــن ســنتتاز را تولیــد میکننــد بلکــه دارای
آنزیــم گلوتامینــاز نیــز هســتند کــه در شــرایط فیزیولوژیــک
بــا تبدیــل گلوتامیــن بــه گلوتامــات و آمونیــاک بــه حفــظ
تعــادل اســید -بــاز کمــک میکننــد ( .)7امــا ایــن عمــل
کلیــه در شــرایط نارســایی کبــدی ،میتوانــد بهعنــوان یــک
عامــل تشــدید کننــدة افزایــش آمونیــاک بــدن مطــرح باشــد و
آســیب بــه کلیههــا را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد.

تصویــر  -1اندامهــای تولیــد کننــده و مســیرهای انتقــال آمونیــاک در بیــن اندامهــا در فــرد ســالم در تصویــر ســمت چــپ نشــان
داده شــده اســت .در بــدن فــرد ســالم میــزان آمونیــاک کــم اســت و اندامهــای مختلفــی از جملــه کبــد ،کلیــه و عضــات در حفــظ
هومئوســتازی آمونیــاک نقــش ایفــاء میکننــد و غلظــت آمونیــاک را در حــد  35-60میکرومــول بــر لیتــر حفــظ میکننــد .در
شــرایط طبیعــی بــه دلیــل فعالیــت کبــد و چرخــة اوره ،آمونیــاک در کبــد بــه اوره تبدیــل میشــود و در ادرار بــه طــور طبیعــی
دفــع میگــردد .مســیرهای تولیــد و انتقــال آمونیــاک در بیــن اندامهــای مختلــف در بــدن فــرد مبتــا بــه بیمــاری انســفالوپاتی
کبــدی در تصویــر ســمت راســت مشــاهده میشــود .در شــرایط ســیروز کبــدی بــه دلیــل نقــص در چرخــة اوره و عــدم فعالیــت
آنزیــم گلوتامیــن ســنتتاز ،کبــد قــادر بــه تبدیــل آمونیــاک بــه اوره نیســت و خروجــی آمونیــاک از کبــد افزایــش مییابــد امــا
تولیــد اوره در کبــد کاهــش مییابــد .بنابرایــن ،غلظــت آمونیــاک خــون در شــرایط ســیروز کبــدی تــا پنــج برابــر افزایــش مییابــد
و آمونیــاک بیشــتری از طریــق خــون بــه اندامهــای دیگــر از جملــه مغــز خواهــد رفــت و در نهایــت افزایــش آمونیــاک خــون در
مغــز منجــر بــه بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی میگــردد (.)10

Glutamine synthetase
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آمونیــاک یــک فــرآوردة گازی اســت کــه بــه طــور عمــده از
متابولیســم مــواد نیتــروژندار در رودة کوچــک و دآمیناســیون
اســیدهای آمینــه در کبــد و همچنیــن تجزیــة اســیدهای
آمینــة غیــر قابــل جــذب توســط فلــور باکتریایــی در رودة
بــزرگ تولیــد میشــود .آمونیــاک همچنیــن در اثــر تجزیــة
آمینهــا و کاتابولیســم بازهــای پوریــن و پیریمیدیــن نیــز
تولیــد میشــود .شــرایطی ماننــد افزایــش مصــرف پروتئیــن در
رژیــم غذایــی ،یبوســت و خونریــزی دســتگاه گــوارش منجــر
بــه افزایــش تولیــد آمونیــاک میگــردد ( .)10آمونیــاک در
بســیاری از واکنشهــای بیوشــیمیایی بــدن بهعنــوان محصــول
تولیــد میشــود و در بســیاری دیگــر از واکنشهــا بهعنــوان
مــادة اولیــه مصــرف میگــردد .بنابرایــن در غلظــت طبیعــی و
فیزیولوژیــک بــدن ،آمونیــاک مشــکلی بــرای اندامهــای بــدن
ایجــاد نمیکنــد امــا بــا ایــن وجــود در افزايــش غلظــت آن
ـمی
بــرای اندامهــای مختلــف و بهویــژه بــرای مغــز ،بســیار سـ ّ
اســت .آمونیــاک بــا گرفتــن یــک پروتــون بــه راحتــی بــه یــون
آمونیــوم تبدیــل میشــود و تحــت شــرایط فیزیولوژیــک حــدود
 98درصــد آمونیــاک در خــون بــه صــورت یــون آمونیــوم اســت
کــه بــه دلیــل مشــابهت بــا یــون پتاســیم یــا  K+از طریــق
کانالهــا و انتقــال دهندههــای  K+در عــرض غشــای ســلول
منتشــر میشــود .بنابرایــن افزایــش آمونیــاک از طریــق اثــر
مســتقیم روی  ،pHپتانســیل اســتراحت غشــاء و متابولیســم
ســلولی موجــب راهانــدازی آبشــاری از اتفاقــات در مغــز میشــود
کــه تغییــر در انتقــال عصبــی ،اختــال در انــرژی مغــزی و تــورم
آستروســیتی را بــه دنبــال دارد (.)10، 15
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اســترس اکســیداتیو نیــز مــورد توجــه میباشــند کــه در
ادامــه هــر یــک از ایــن عوامــل را بــه طــور جداگانــه بررســی
خواهیــم کــرد.

ســمی بــودن آمونیــاک ،نیــاز بــه ســمزدایی و
بــا توجــه بــه
ّ
دفــع آن از بــدن امــری بدیهــی اســت کــه ایــن امــر بــه طــور
طبیعــی در کبــد انجــام میشــود ( .)15از طریــق چرخــة اوره
در کبــد ،آمونیــاک بــه اوره تبدیــل میشــود و از آنجــا کــه اوره
ـمی و محلــول در آب اســت ،بــه آســانی توســط کلیههــا
غیــر سـ ّ
در ادرار دفــع میشــود (تصویــر  ،1ســمت چــپ) .بهعــاوه،
کبــد دارای آنزیــم گلوتامیــن ســنتتاز 29اســت کــه آمونیــاک را
پــس از ترکیــب بــا گلوتامــات بــه گلوتامیــن تبدیــل میکنــد و
ـمیت آن خنثــی میشــود (.)7
بــه ایــن ترتیــب سـ ّ
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التهــاب یــک نــوع پاســخ محافظتــی بــدن در برابــر آســیب
یــا تخریــب بافتــی اســت .در مطالعــات انجــام شــده ،نقــش
قابــل توجهــی بــرای التهــاب و عوامــل التهابــی ماننــد
ســایتوکینها و لیپوپلیســاکاریدها در بیماریزایــی نــوع
حــاد و مزمــن انســفالوپاتی کبــدی گــزارش شــده اســت
( .)18، 19بــر اســاس شــواهد موجــود ،عوامــل مختلفــی از
جملــه انســداد مجــرای صفــراوی ،افزایــش آمونیــاک خــون
و هــر گونــه آســیب بــه ســلولهای کبــدی موجــب تولیــد
ســایتوکینهای التهابــی و ایجــاد التهــاب در کبــد میشــود.
افزایــش آمونیــاک همــراه بــا ســایتوکینهای التهابــی
موجــود در گــردش خــون محیطــی ،نفوذپذیــری ســد خونــی
مغــزی را افزایــش میدهنــد و موجــب القــاء التهــاب دربافــت مغــز نیــز میشــوند .بــه دنبــال التهــاب مغــزی،
ســلولهای آستروســیت و میکروگلیــا فعــال و واکنشگــر
میشــوند و آنهــا نیــز بــه نوبــة خــود ســایتوکینهای
التهابــی ،کموکینهــا و گونههــای اکســیژن واکنشگــر و
پروســتانوئیدها را تولیــد میکننــد (.)7، 19
در مطالعــات مختلفــی افزایــش ســطح ســرمی ســایتوکینهای
پیشالتهابــی ماننــد  33IL-1β ،32TNFαو  IL-6در بیمــاران
مبتــا بــه نــوع حــاد و مزمــن بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی
گــزارش شــده اســت ( .)20، 21ایــن ســایتوکینها در شــرایط
طبیعــی بــدن ،نقــش مهمــی در شــکلپذیری سیناپســی،
Interleukin 1- beta
Neurogenesis
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اســترس اکســیداتیو در اثــر عــدم تعــادل در تولیــد
اکســیدانها و حــذف آنهــا توســط آنتیاکســیدانها
بــه وجــود میآیــد .مکانیســمهای دفاعــی بــدن بــر علیــه
گونههــای فعــال اکســیژن ،آنتیاکســیدانهایی ماننــد ســوپر
اکســید دیســموتاز ،کاتــاالز و مولکولهــای غیــر آنزیمــی
خنثــی کننــده ماننــد آلبومیــن ،گلوتاتیــون و ویتامیــن E
هســتند کــه در اغلــب بافتهــا وجــود دارنــد .از آنجــا کــه
کبــد منبــع تولیــد آنتیاکســیدانهایی ماننــد گلوتاتیــون
و آلبومیــن اســت ،آســیب بــه بافــت کبــد موجــب کاهــش
تولیــد آنتیاکســیدانها شــده و بــه دنبــال آن آســیب
ســلولی ناشــی از اســترس اکســیداتیو ایجــاد میشــود .نتایــج
تحقیقــات گذشــته نشــان داده اســت کــه اســترس اکســیداتیو
بــه صــورت تــوام بــا آمونیــاک در ایجــاد و نیــز میــزان وخیــم
بــودن بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی نقــش مهمــی دارنــد و
ایــن ارتبــاط در نــوع حــاد بیمــاری قابــل توجهتــر اســت .بــر
اســاس مطالعــات انجــام شــده ،غلظــت پایــهای از آمونیــاک
بــرای القــای اســترس اکســیداتیو در مغــز الزم اســت و در
نــوع حــاد ایــن بیمــاری چــون غلظــت آمونیــاک خــون و
مغــز بــه بیشــتر از  500میکرومــول بــر لیتــر میرســد ،در
نتیجــه موجــب القــاء اســترس اکســیداتیو در مغــز و ایجــاد
انســفالوپاتی کبــدی شــدید میشــود ( .)24امــا در نــوع
مزمــن بیمــاری بــه دلیــل غلظــت پاییــن آمونیــاک شــریانی
و مغــز ،اســترس اکســیداتیو در مغــز القــاء نمیشــود و در
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Alpha-ketoglutarate
32
Tumor necrosis factor- alpha

33

30

34

31

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.77

التهاب و سایتوکینهای التهابی
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در سیســتم عصبــی مرکــزی نیــز تنهــا آستروســیتها
قــادر بــه ســمزدایی آمونیــاک هســتند ( .)7آستروســیتها
نزدیکتریــن ســلولها بــه نورونهــا هســتند و در ایجــاد
ســد خونــی -مغــزی و محافظــت از نــورون نقــش دارنــد .دو
آنزیــم در مغــز قــادر بــه سـمزدایی آمونیــاک هســتند ،یکــی از
آنهــا آنزیــم گلوتامــات دهیدروژنــاز ( 30)GDHاســت کــه آلفــا
کتوگلوتــارات 31را بــا آمونیــاک ترکیــب کــرده و بــه گلوتامــات
ن ســنتتاز اســت
تبدیــل میکنــد و دیگــری آنزیــم گلوتامیــ 
کــه گلوتامــات را بــا آمونیــاک ترکیــب کــرده و بــه گلوتامیــن
تبدیــل میکنــد .واکنــش اول تبدیــل آمونیــاک بــه گلوتامــات
در هــر دو ســلول عصبــی و آستروســیت رخ میدهــد ،امــا
واکنــش دوم فقــط در آستروســیتها انجــام میشــود (.)16
گلوتامیــن یــک اســمولیت اســت کــه افزایــش آن موجــب بــر
هــم خــوردن تعــادل اســمزی و ورود آب بــه داخــل ســلولها
میشــود و ادم یــا تــورم آستروســیتی را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .گلوتامیــن تولیــد شــده در آستروســیتها بــه نورونهــا
نیــز منتقــل شــده و در آنجــا بــه وســیلة آنزیــم گلوتامینــاز
دوبــاره بــه گلوتامــات و آمونیــاک تبدیــل میشــود ( .)7، 17از
ـمیت تحریکــی بــر
یــک طــرف افزایــش گلوتامــات بــا اثــرات سـ ّ
روی ســلولهای عصبــی و از طــرف دیگــر افزایــش آمونیــاک
بــا راهانــدازی التهــاب عصبــی زمینــة بــروز اختــاالت عصبــی
و شــناختی را در مغــز بیمــاران مبتــا بــه انســفالوپاتی کبــدی
فراهــم میکننــد.

نورونزایــی 34و تثبیــت حافظــه دارنــد و بــر اســاس شــواهد
موجــود ،تغییــر در غلظــت آنهــا در بیمــاران مبتــا بــه
انســفالوپاتی کبــدی در فرایندهــای عصبــی اختــال ایجــاد
میکنــد ( .)7در تأییــد نقــش عوامــل التهابــی در بیماریزایــی
انســفالوپاتی کبــدی ،نشــان داده شــده اســت کــه بــه دنبــال
تزریــق داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی ماننــد
ل مــوش بــا انســفالوپاتی
ایبوپروفــن ،توانایــی یادگیــری در مــد 
کبــدی خفیــف ،بهبــود پیــدا میکنــد ( .)22بهعــاوه،
مطالعــه بــر روی کشــت ســلولی آستروســیتها نشــان داده
اســت کــه ســایتوکینهای پیــش التهابــی و آمونیــاک منجــر
بــه افزایــش نفوذپذیــری میتوکنــدری میشــوند کــه ایــن امــر
منجــر بــه کاهــش شــیب یونــی و ناکارآمــدی ایــن اندامــک
میشــود .آســیب بــه میتوکنــدری ،اختــال در تولیــد انــرژی
الزم بــرای مغــز را بــه دنبــال خواهــد داشــت و زمینــه بــرای
تولیــد ســایتوکینهای التهابــی فراهــم میشــود ( .)23بنابرایــن
افزایــش آمونیــاک در مغــز بــا افزایــش ســایتوکینهای پیــش
التهابــی همــراه خواهــد بــود و تغییــر در ســطح طبیعــی ایــن
عوامــل ،زمینــة ایجــاد اختــاالت عصبــی و شــناختی را در
بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی فراهــم میکنــد .بــا توجــه بــه
ایــن گزارشهــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کنتــرل ســطح
التهــاب میتوانــد بهعنــوان یــک راهبــرد درمانــی مهــم در
درمــان انســفالوپاتی کبــدی مــورد اســتفاده باشــد.

مقاله مروري

ل و مونوســیت
ســلولهای بیگانهخــوار ماننــد نوتروفیــ 
(ماکروفــاژ) اجــزای اصلــی سیســتم ایمنــی ذاتــی هســتند
کــه بــا آزاد کــردن گونههــای اکســیژن واکنشگــر و طــی
فراینــدی بــه نــام حملــة اکســیداتیو ،36باکتریهــا و عوامــل
عفونــی را از بیــن میبرنــد .از آنجــا کــه کبــد اولیــن
اندامــی اســت کــه از طریــق وریــد بــاب بــا باکتریهــا و
ســموم جــذب شــده از روده مواجــه میشــود ،بیمــاران بــا
نارســایی کبــدی حــاد و مزمــن دچــار تخریــب پاســخهای
سیســتم ایمنــی ذاتــی میشــوند و بســیار مســتعد ابتــا بــه
عفونــت هســتند .گزارشهایــی نشــان داده اســت کــه افزایــش
آمونیــاک در ایــن بیمــاری موجــب تــورم نوتروفیــل ،کاهــش
فعالیــت فاگوســیتی آن ،حملــة اکســیداتیو خــود بــه خــودی
و آســیب بــه ســلولهای دیگــر میشــود ( .)18بنابرایــن
میتــوان نتیجهگیــری نمــود کــه در نارســایی کبــدی ،بــه
دلیــل تخریــب سیســتم ایمنــی طبیعــی و اســتعداد ابتــا
بــه عفونتهــای مکــرر ،میــزان بســتری شــدن بیمــاران
انســفالوپاتی کبــدی در بیمارســتان افزایــش مییابــد.
تغییرات مولکولی در انسفالوپاتی کبدی

اگرچــه بیماریزایــی و عوامــل ایجــاد کننــدة بیمــاری
انســفالوپاتی کبــدی تــا حــد زیــادی بررســی شــده اســت
امــا هنــوز در مــورد مکانیســمهای مولکولــی دخیــل در
ایــن بیمــاری اطالعــات زیــادی در دســترس نیســت .آنچــه
کــه مشــخص اســت تغییــر در ســطح آمونیــاک خــون منجــر
بــه تغییــرات در میــزان ناقليــن عصبــي ،گیرندههــای ناقليــن
عصبــي و مولکولهــای پیامرســان در پاییــن دســت ایــن
گیرندههــا میشــود و از طــرف دیگــر نیــز مولکولهــای
التهابــی ترشــح شــده از ســلولهای کبــدی ،آندوتلیــال و
نیــز ســلولهای عصبــی و گلیــال در بیماریزایــی انســفالوپاتی
کبــدی نقــش اساســی دارنــد .در ادامــه مکانیســمهای
مولکولــی شــناخته شــده در انســفالوپاتی کبــدی را بــه طــور
خالصــه بررســی خواهیــم نمــود.

افزایــش آمونیــاک در انســفالوپاتی کبــدی باعــث تغییــر در
میــزان ناقليــن عصبــي مختلفــی ماننــد گلوتامــات ،گابــا،
دوپامیــن ،ســروتونین و اســتیل کولیــن در مغــز خواهــد شــد
( .)1، 26، 27مطالعــات زیــادی تغییــر در میــزان گلوتامــات
و گابــا در نواحــی مغــزی مختلفــی را در مدلهــای حیوانــی
انســفالوپاتی کبــدی گــزارش نمودهانــد ( .)4، 28، 29بــر
اســاس نتایــج آن مطالعــات ،محققــان زیــادی عقیــده دارنــد
کــه اســاس اختــاالت حرکتــی و شــناختی در انســفالوپاتی
کبــدی ممکــن اســت تغییــرات در مســیرهای عصبــی ایــن
ناقليــن عصبــي در نواحــی مختلــف مغــز باشــد .در اثبــات ایــن
گزارشهــا ،مطالعاتــی نشــان دادهانــد کــه آنتاگونیســتهای
گیرندهــای  NMDAو  ،GABAاختــاالت شــناختی و حرکتی
را در مدلهــای حیوانــی بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی بهبــود
میبخشــند ( .)4، 30اگرچــه مطالعــات زیــادی در ظاهــر،
تغییــرات در میــزان ناقليــن عصبــي را بهعنــوان عامــل تغییــر
یافتــه در اثــر افزایــش آمونیــاک در بیمــاری انســفالوپاتی
کبــدی گــزارش نمودهانــد ،امــا بــر اســاس مطالعــات جدیدتــر
بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن تغییــرات فقــط در ســطح ناقليــن
عصبــي نبــوده و گیرندههــای ناقليــن عصبــي ،ترانســپورترها
و مســیرهای پیامرســانی داخــل ســلولی نیــز تحــت تأثیــر
قــرار میگیرنــد ( .)31-33در ادامــه تعــدادی از مولکوهــای
پیامرســان پاییندســت گیرندههــای ناقليــن عصبــي را کــه
بیشــتر مطالعــه شــدهاند ،بررســی میکنیــم.
پروتئین کیناز وابسته به کلسیم -کالمودولین
اگــر چــه مکانیســم مولکولــی داخــل ســلولی ناشــی از
تغییــرات ناقليــن عصبــي در انســفالوپاتی کبــدی هنــوز بــه
طــور کامــل شناســایی نشــده اســت امــا آن چــه کــه مشــخص
اســت تغییــر در مســیر پیامرســانی گیرندههــای NMDA
و مســیر گلوتامــات -نیتریــک اکســاید  cGMP-کــه نقــش
مهمــی در حافظــه و یادگیــری دارد ،میتوانــد توضیحــی
بــرای اختــاالت شــناختی مشــاهده شــده در ایــن بیمــاری
باشــد .در انســفالوپاتی کبــدی ،بــا افزایــش میــزان گلوتامــات و
فعــال شــدن گیرندههــای  NMDAو در نتیجــه افزایــش ورود
کلســیم بــه داخــل ســلولهای عصبــی ،فعالیــت پروتئیــن
37
کینــاز وابســته بــه کلســیم -کالمودولیــن ()CaMKII
افزایــش مییابــد .افزایــش فعالیــت آنزیــم  CaMKIIموجــب
افزایــش فسفوریالســیون نیتریــک اکســاید ســنتاز (آنزیــم
ســازندة نیتریــک اکســاید) و درنتیجــه مهــار فعالیــت ایــن
آنزیــم میگــردد .همچنیــن افزایــش میــزان گابــا و فعــال
شــدن گیرنــدة گابــا  ،Aموجــب افزایــش ورود یــون کلــر بــه
ســلول میشــود کــه آن هــم بــه نوبــة خــود موجــب مهــار
آنزیــم نیتریــک اکســاید ســنتاز میگــردد (تصویــر  .)2بــه
طــور خالصــه میتــوان گفــت کــه تشــدید فعــال شــدن ایــن
Phosphate-activated glutaminase
Oxidative burst
37
Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase
35
36
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نتیجــه ،انســفالوپاتی کبــدی خفیــف ایجــاد میشــود .از
طــرف دیگــر ،گلوتامیــن ســنتز شــده در آستروســیتها نیــز
وارد میتوکنــدری شــده و بــه وســیلة آنزیــم گلوتامینــاز فعــال
شــده بــه وســیلة فســفات ( 35)PAGبــه گلوتامــات و آمونیــاک
متابولیــزه میشــود .افزایــش آمونیــاک در داخــل میتوکنــدری
موجــب تغییــر در نفوذپذیــری غشــاء داخلــی ایــن اندامــک و
آزادســازی رادیکالهــای آزاد اکســیژن میگــردد کــه بــه نوبــة
خــود موجــب آســیب بــه میتوکنــدری و ســلول آستروســیت
میشــود ( .)24، 25در مجمــوع ،اســترس اکســیداتیو بــا
اختــال در میتوکنــدری و ســلولهای آستروســیت موجــب
اختــال در عملکــرد ایــن ســلولها میشــود و باعــث تشــدید
عاليــم انســفالوپاتی کبــدی میگــردد.

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

پروتئین کیناز C

بــا افزایــش ورود کلســیم بــه داخــل ســلول عصبــی ،ایــن
احتمــال وجــود دارد کــه دیگــر کینازهــای وابســته بــه
کلســیم ماننــد پروتئیــن کینــاز  Cیــا  PKCنیــز تحــت تأثیــر
قــرارگیرنــد .پروتئیــن کینــاز  Cگامــا ( 38)PKCγعضــوی از
پروتئیــن کینازهــای  Cکالســیک اســت کــه بــه وســیلة دی
اســیل گلیســرول و کلســیم فعــال میشــود .ایــن کینــاز
فقــط در مغــز و نخــاع بیــان میشــود و محــل بیــان آن
بــه ســلولهای عصبــی محــدود میشــود .پروتئیــن کینــاز
 Cگامــا اکثــرا ً در مخچــه ،هیپوکامــپ و قشــر مغــز بیــان
میگــردد و بهعنــوان یــک مولکــول کلیــدی در مســیر
پیامرســانی گیرندههــای ناقليــن عصبــي ،نقــش مهمــی را
در پــردازش فعالیتهــای حرکتــی و شــناختی دارد (.)35
فلیپــو 39و همــکاران در موشهــاي بــزرگ آزمايشــگاهي
مــدل انســفالوپاتی کبــدی نشــان دادنــد کــه کاهــش فعالیــت
پروتئیــن کینــاز  Cموجــب فعــال شــدن پمــپ سدیم/پتاســیم
و افزایــش مصــرف  ATPو تخلیــة انــرژی نورونــی میگــردد
( .)36ایــن محققــان در مطالعــة دیگــری در ســال 1998
گــزارش نمودنــد کــه مهارکننــدة پروتئیــن کینــاز  Cمانــع
ســمیت عصبــی ناشــی از افزایــش گلوتامــات در
از اثــرات
ّ
انســفالوپاتی کبــدی میشــود ( .)37همچنیــن گزارشهــای
تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه در موشهــاي
صحرايــي مــدل بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی بیــان ژن
پروتئیــن کینــاز  Cگامــا در قشــر پیشپیشــانی و هیپوکامــپ
بــه طــور متفاوتــی دســتخوش تغییــر میشــود ( .)38بــر ایــن

- MAPکینازهــا متعلــق بــه یــک خانــوادة بزرگــی از ســرین
ترئونیــن کینازهــا هســتند کــه بــه وســیلة محــدودة وســیعیاز محرکهــای خــارج ســلولی ماننــد ناقليــن عصبــي،
هورمونهــا ،عوامــل التهابــی ،شــرایط استرســی ،ویروسهــا و
عوامــل رشــد فعــال میشــوند و منجــر بــه پاس ـخهای داخــل
ســلولی متنوعــی از طریــق تنظیــم در ســطح رونویســی و غیــر
رونویســی میشــوند ( .)39ســلولهای پســتانداران دارای
چهــار زیــر خانــواده از  MAPکینازهــا میباشــند کــه بــه
40
خوبــی شــناخته شــده هســتند :زیــر خانــوادة اول ERK1/2
یــا  P44/42کــه بــه عوامــل رشــد و میتوژنهــا ماننــد فاکتــور
42
رشــد اپیدرمــی ( 41)EGFو فاکتــور رشــد عصبــی ()NGF
پاســخ میدهنــد و رشــد و تمایــز ســلول را القــاء میکننــد
( .)40، 41ســایر زیــر خانوادههــا شــامل -MAPکینــاز نــوع
 P38یــا پروتئیــن کینــاز فعــال شــده بــه وســیلة اســترس 2-
( 43)SAPK2و  44JNKیــا ( )SAPK1بــا ســه ایزوفــرم Jnk1, 2,
 3هســتند کــه در تنظیــم تکثیــر و آپوپتــوز ســلولی و تولیــد
ســایتوکینهای التهابــی نقــش دارنــد (تصویــر  .)42(-)2ســه
ایزوفــرم  Jnkدر همــه جــا بیــان میشــوند امــا  Jnk3بــه طــور
عمــده در مغــز بیــان میشــود (.)43
پدیــدة التهــاب در مغــز بــا فعــال شــدن میکروگلیــا و تولیــد
رادیکالهــای آزاد اکســیژن و نیتریــک اکســاید همــراه اســت
کــه ایــن عوامــل نیــز بــه نوبــة خــود باعــث فعــال شــدن
آستروســیتها و آزاد شــدن ســایتوکینهای پیــش التهابــی
و کموکینهــای متعــدد میشــوند .ســایتوکینهای پیــش
التهابــی ماننــد  ،TNFαیکــی از میانجیگرهایــی اســت کــه
در آســیبهای مغــزی افزایــش پیــدا میکنــد و منجــر بــه
فعــال شــدن ،تکثیــر و متــورم شــدن ســلولهای بیگانهخــوار
و ایجــاد گلیوزیــس 45یــا افزایــش ســلولهای گلیــال بهویــژه
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در تأییــد نقــش مهــم پروتئیــن کینــاز وابســته بــه کلســیم
کالمودولیــن در تغییــرات عصبــی ناشــی از بیمــاریانســفالوپاتی کبــدی ،نتایــج مطالعــة جدیــدی بــر روی بررســی
تغییــرات بیــان ژن  CaMKIIαدر قشــر پیشپیشــانی
و هیپوکامــپ نشــان داده اســت کــه در مــدل حیوانــی
انســفالوپاتی کبــدی ،بیــان ژن  CaMKIIαبــه طــور وابســته بــه
ناحیــه تغییــر میکنــد ( .)34ایــن نتایــج نیــز نقــش کلیــدی
آنزیـم  CaMKIIدر بیماریزایــی انســفالوپاتی کبــدی و عــوارض
عصبــی ناشــی از آن را تأییــد مینمایــد .بــا ایــن وجــود،
مشــخص شــدن دقیقتــر مکانیســم ایــن اثــرات و ارتبــاط آن
بــا اختــاالت عصبــی و شــناختی انســفالوپاتی کبــدی نیــاز بــه
مطالعــات بیشــتری در نواحــی مختلــف مغــز دارد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.77

مســیر پیامرســانی شــروع شــده از هــر دوی گیرندههــای
 NMDAو گابــا ، Aبــا مهــار آنزیــم نیتریــک اکســاید ســنتاز
باعــث کاهــش تشــکیل نیتریــک اکســاید و بــه تبــع آن cGMP
میشــود .از آنجــا کــه ایــن دو مولکــول در فراینــد یادگیــری و
تشــکیل حافظــه نقــش قابــل توجهــی دارنــد ،بنابرایــن توانایــی
یادگیــری و میــزان حافظــه در بیمــاران مبتــا بــه انســفالوپاتی
کبــدی کاهــش مییابــد (.)1

اســاس میتــوان پیشــنهاد نمــود کــه پروتئیــن کینــاز  Cیــک
نقــش کلیــدی را در اختــاالت عصبــی ناشــی از انســفالوپاتی
کبــدی بــازی میکنــد امــا ایــن تغییــرات در هــر ناحیــه از
مغــز بســته بــه فعــال شــدن ســایر مســیرهای ناقليــن عصبــي
پیامدهــای مولکولــی متفاوتــی خواهــد داشــت .تعــدادی از
محققیــن بــه تازگــی نشــان دادهانــد کــه پروتئیــن کینــاز C
بــا فسفوریالســیون زیرواحدهــای گیرندههــای گلوتاماتــی
نــوع  AMPAنقــش مهمــی در بیــان غشــایی ایــن گیرندههــا
در مخچــه دارد (تصویــر  .)2بهعــاوه ،ایــن محققیــن نشــان
دادنــد کــه در موشهــاي صحرايــي بــا افزایــش آمونیــاک
خــون ،مهــار پروتئیــن کینــاز  Cبیــان گیرندههــای غشــایی
را متعــادل میکنــد و مســیرهای انتقــال ســیگنال را تغییــر
میدهــد کــه ممکــن اســت ایــن تغییــرات در اختــاالت
حرکتــی و شــناختی ناشــی از انســفالوپاتی کبــدی نقــش
داشــته باشــد (.)32

مقاله مروري

درمانهــای رایــج در مــورد انســفالوپاتی کبــدی حــاد و

تــا بــه امــروز چنــد راهــکار درمانــی بــرای درمــان انســفالوپاتی
کبــدی مزمــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بیشــتر
کشــورها نیــز از راهکارهــای درمانــی تاییــد شــده در کشــور
خودشــان اســتفاده میکننــد .دارویــی کــه بیشــترین
مقبولیــت و اســتفاده را بهعنــوان خــط مقــدم درمانــی
داشــته اســت ،الکتولــوز اســت .درمانهــای آنتیبیوتیکــی
ماننــد ریفاکســیمین و نئومایســین نیــز تجویــز میشــوند.
در مــواردی هــم بســته بــه مریــض بــه طــور خاصــی
از درمانهــای تغذیــهای ،اســید آمینههــای شــاخهدار
( ،47)BACCپروبیوتیکهــا و آنتیبیوتیکهــای دیگــر در
درمــان ایــن بیمــاری اســتفاده میشــود ( .)11، 12، 48، 49در
ادامــة مطالــب ،هــر کــدام از راهکارهــای درمانــی بــه اختصــار
توضیــح داده میشــوند.
الکتولوز

تصویــر  -2مســیرهای مولکولــی در انســفالوپاتی کبــدی .بــه دنبــال افزایــش آمونیــاک،
افزایــش در میــزان ناقليــن عصبــي گلوتامــات و گابــا و نیــز ســایتوکینهای التهابــی رخ
میدهــد .گلوتامــات بــا اثــر بــر روی گیرندههــای  NMDAموجــب افزایــش ورود کلســیم
بــه داخــل ســلول و فعــال شــدن بیــش از حــد مســیر پروتئیــن کینــاز وابســته بــه کلســیم
–کالمودولیــن میشــود .ایــن کینــاز بــا فســفوریله کــردن آنزیــم نیتریــک اکســاید ســنتاز
( )NOSموجــب غیرفعــال شــدن آن و در نتیجــه کاهــش نیتریــک اکســاید ( ،)NOکاهــش
فعــال شــدن گوانیلیــل ســیکالز ( )sGCو در نهایــت کاهــش میــزان  cGMPو نقــص در
یادگیــری و حافظــه میگــردد .ورود کلــر از گیرندههــای  GABAAنیــز موجــب مهــار
آنزیــم  NOSو تشــدید اثــرات  CaMKIIمیشــود .از طــرف دیگــر ،افزایــش کلســیم موجــب
فعــال شــدن پروتئیــن کینــاز ( C (PKCو فسفوریالســیون گیرندههــای غشــایی ماننــد
گیرنــدة  AMPAمیگــردد .افزایــش ســایتوکینهای التهابــی نیــز بــا اثــر بــر گیرندههــای
ســایتوکینی و بــا واســطة پروتئیــن کینازهــای فعــال شــده بــه وســیلة میتــوژن ()P38, JNK
بــا تشــکیل چرخــة معیوبــی موجــب افزایــش تولیــد ســایتوکینهای التهابــی و القــای
التهــاب عصبــی میشــوند (.)1، 45

اولیــن اقــدام درمانــی علیــه بیمــاری انســفالوپاتی کبــدی،
تجویــز دی ســاکاریدهای غیــر قابــل جــذب ماننــد الکتولــوز
(بتــا گاالکتوزیدوفرکتــوز) و الکتیتــول (بتــا گاالکتوزیــدو
ســوربیتول) میباشــد کــه جــزء ترکیبــات پریبیوتیــک
هســتند .دیــوارة مخاطــی رودة کوچــک آنزیمهــای الزم بــرای
شکســتن ایــن دیســاکاریدها را بــه واحدهــای مونوســاکاریدی
نــدارد ،بنابرایــن بــدون تغییــر بــه رودة بــزرگ میرســند و
بــه وســیلة باکتریهــای دارای اورهآز موجــود در رودة بــزرگ
بــه اســید اســتیک و اســید الکتیــک متابولیــزه میشــوند .بــا
اســیدی شــدن داخــل رودة بــزرگ ،آمونیــاک بــه فــرم آمونیوم
تبدیــل میشــود کــه در روده کمتــر جــذب میشــود و بــه
ایــن ترتیــب ،جــذب آمونیــاک را در روده کاهــش میدهنــد.
Mild hypothermia
Branched- chain amino acid

46
47
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راهکارهای درمانی در انسفالوپاتی کبدی

مزمــن بیشــتر بــا هــدف کاهــش تولیــد آمونیــاک در روده و
افزایــش حــذف آن در اندامهــای مختلــف صــورت میگیــرد.
مؤثرتریــن درمــان بــرای بیمــاران مبتــا بــه انســفالوپاتی
کبــدی حــاد ،پیونــد کبــد اســت کــه بــرای همــة بیمــاران
مقــدور نمیباشــد .امــا دو روش امیدبخــش کــه آســیبهای
مغــزی را در ایــن بیمــاران بــه تأخیــر میانــدازد ،کاهــش
دمایــی خفیــف 32( 46تــا  35درجــة ســانتیگراد) و تزریــق
آنتاگونیســتهای گیرنــدة  NMDAاســت .بــر اســاس نتایــج
مطالعــات انجــام شــده ،کاهــش دمایــی در مدلهــای حیوانــی
و بیمــاران بــا نارســایی حــاد کبــدی اغلــب تغییراتــی را کــه
موجــب افزایــش فشــار داخــل جمجمــه میشــود ،کاهــش
میدهــد .کاهــش دمــا موجــب کاهــش غلظــت آمونیــاک
شــریانی و متابولیســم آن در مغــز میگــردد و عــاوه بــر
کاهــش جریــان خــون مغــز ،تولیــد ســایتوکین و ســطح
نشــانگرهای اســترس اکســیداتیو را کاهــش میدهــد (.)47
از طــرف دیگــر ،نشــان داده شــده اســت کــه مســدود کــردن
گیرندههــای  NMDAبــا آنتاگونیســتهای آن ،مــرگ را
در بیمــاران بــا نارســایی شــدید و حــاد کبــدی بــه تأخیــر
میانــدازد و باعــث افزایــش زمــان بقــاء فــرد میشــود و در
نتیجــه فرصــت کافــی بــرای یافتــن کبــد پیونــدی و همچنیــن
بازســازی کبــد فراهــم میشــود (.)1
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میکروگلیاهــا در مغــز میشــود .یکــی از ویژگیهــای
بیماریهــای عصبــی از جملــه انســفالوپاتی کبــدی نیــز
القــای التهــاب و افزایــش بیــان ســایتوکینهای التهابــی
اســت ( .)22، 44در مســیر پیامرســانی داخــل ســلولی ایــن
ســایتوکینها ،افزایــش فعالیــت -MAPکینازهــا بهویــژه
نــوع  P38و نقــش آنهــا در تنظیــم ســنتز میانجیگرهــای
التهابــی در ســطح رونویســی و ترجمــه در موشهــاي بــزرگ
آزمايشــگاهي مــدل انســفالوپاتی کبــدی گــزارش شــده اســت
( .)45همچنیــن بــر اســاس مطالعــات حیوانــی ،مهــار TNFα
بــه وســیلة عوامــل دارویــی و آنتیبادیهــای خنثــی کننــده
میتوانــد نتایــج مؤثــری در کنتــرل التهــاب مغــزی داشــته
باشــد .بررســیهای مولکولــی نشــان داده اســت کــه ایــن
اثــرات بــا کاهــش فعالیــت - MAPکینازهــای نــوع  P38و
 JNKمیانجیگــری میشــود ( .)46بنابرایــن نقــش ایــن
نــوع از -MAPکینازهــا در بیماریزایــی انســفالوپاتی کبــدی و
اختــاالت ناشــی از آن تاکیــد میشــود و بــر اســاس ایــن
نتایــج امــروزه ایــن مولکولهــا بهعنــوان هدفهــای بالقــوهای
بــرای درمانهــای ضــد التهابــی در بیمــاری انســفالوپاتی
کبــدی مــورد توجــه هســتند.

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

باکتریهــای دارای اورهآز در رودة بــزرگ درای توانایــی
تولیــد آمونیــاک هســتند .مهــار فعالیــت ایــن باکتریهــا و
کاهــش تولیــد آمونیــاک بــه وســیلة آنتیبیوتیکهــا یکــی از
راهكارهــای درمانــی ایــدهآل در انســفالوپاتی کبــدی بــه شــمار
میآیــد .در ایــن زمینــه ،آنتیبیوتیکهــای مختلفــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد امــا بعضــی از آنهــا اثــرات جانبــی
مضــری نیــز دارنــد .جــذب سیســتمیک و اثــرات نامطلــوب
ســمیت ســلولی ،اســتفادة وســیع
ســمیت کلیــوی و
ماننــد
ّ
ّ
از آنتیبیوتیکهایــی ماننــد مترونیــدازول ،نئومایســین
و وانکومایســین را محــدود کــرده اســت .بــا ایــن وجــود،
ریفاکســیمین بــه دلیــل جــذب پاییــن ،طیــف گســتردة
فعالیــت ضــد باکتریایــی و اثــرات جانبــی کــم نســبت بــه
آنتیبیوتیکهــای دیگــر در درمــان انســفالوپاتی کبــدی از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت (.)24
مکملهای پروبیوتیک

پروبیوتیکهــا ،مکملهــای غذایــی دارای میکروارگانیس ـمهای
زنــدة میکروفلــور طبیعــی روده هســتند کــه غیــر قابــل هضــم
بــوده و از طریــق تعدیــل در رشــد باکتریهــای فلــور روده و

در اثــر نارســایی کبــد ،چرخــة اوره نمیتوانــد آمونیــاک
افزایــش یافتــه را از بــدن حــذف کنــد و در نتیجــه آمونیــاک
بــه وســیلة آنزیــم گلوتامیــن ســنتتاز در عضــات و کلیــه بــه
گلوتامیــن تبدیــل میشــود .روده ،کلیــه و مغــز دارای آنزیــم
گلوتامینــاز فعــال شــده بــه وســیلة فســفات هســتند کــه بــا
شکســتن گلوتامیــن بــه گلوتامــات و آمونیــاک میتواننــد
منجــر بــه تولیــد مجــدد آمونیــاک در بــدن شــوند .فنیــل
بوتیــرات دارویــی اســت کــه بهســرعت بــه فنیــل اســتات
اکســیده میشــود و فنیــل اســتات تولیــد شــده بــه گلوتامیــن
متصــل شــده و ترکیــب فنیــل اســتیل گلوتامیــن 48را ایجــاد
میکنــد کــه دیگــر قابــل متابولیــزه بــه وســیلة آنزیــم
گلوتامینــاز نیســت و فنیــل اســتیل گلوتامیــن در ادرار دفــع
میشــود ( .)10بــه ایــن ترتیــب بــا حــذف گلوتامیــن ،از
تولیــد مجــدد آمونیــاک از گلوتامیــن تجمــع یافتــه در اثــر
نارســایی کبــدی جلوگیــری میشــود .اگرچــه ایــن دارو بــه
خوبــی تحمــل میشــود امــا موجــب کاهــش قابــل توجــه در
اســید آمینههــای شــاخهدار در خــون میشــود کــه ممکــن
اســت بــه دلیــل کاهــش شــدید در میــزان گلوتامیــن بــدن
و تحریــک کاتابولیســم اســیدآمینههای شــاخهدار باشــد.
بنابرایــن اســتفاده از آن بایــد بــر اســاس وضعیــت فــرد بیمــار
تصمیمگیــری شــود و در افــراد بــا اختــال در ســیکل اوره
بایســتی بــه طــور کامــل اجتنــاب شــود (.)48
ال -اورنیتین –ال -آسپارتات
ایــن ترکیبــات سوبســتراها و واســطههای چرخــة اوره
هســتند کــه بــا تحریــک تولیــد اوره در ســلولهای ســالم
باقــیمانــدة کبــد ،حــذف آمونیــاک را افزایــش میدهنــد
( .)10همچنیــن ال -اورنیتیــن و ال -آســپارتات میتواننــد
بــه وســیلة آنزیمهــای اورنیتیــن آمینوترانســفراز و آســپارتات
آمینوترانســفراز ،ترانــس آمینــه شــوند و گــروه آمیــن آنهــا
بــه آلفــا کتوگلوتــارات منتقــل شــده تــا گلوتامــات را تشــکیل
دهنــد .باقــی مانــدة ال -اورنیتیــن نیــز تشــکیل ســمی آلدئیــد
گلوتامــات میدهــد کــه آنهــم بــه نوبــة خــود میتوانــد
بــه گلوتامــات تبدیــل شــود .در مجمــوع ال -اورنیتیــن و
ال -آســپارتات ،ســه مولکــول گلوتامــات تولیــد میکننــد.
گلوتامــات ایجــاد شــده ،آنزیــم گلوتامیــن ســنتتاز را تحریــک
میکنــد و بنابرایــن آمونیــاک افزایــش یافتــه در بیمــاران
انســفالوپاتی کبــدی بــا تبدیــل بــه گلوتامیــن حــذف میشــود.
Phenyacetylglutamine
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الکتولــوز در رودة بــزرگ همچنیــن موجــب میشــود تــافلــور
طبیعــی رودة بــزرگ از فــرم باکتریهــای دارای اورهآز بــه
وســیلة فــرم باکتریهــای غیــر اورهآزی جایگزیــن شــود کــه
ایــن هــم بــه نوبــة خــود تولیــد آمونیــاک را در روده کاهــش
میدهــد .الکتولــوز دارای اثــر ضــد یبوســتی بــوده و موجــب
افزایــش حــرکات روده میشــود کهبــه نوبــة خــود موجــب
حــذف نیتــروژن از طریــق دفــع مدفــوع میشــود .الکتولــوز در
دوزهــای  25میلیلیتــر تــا  45میلیلیتــر بــه صــورت خوراکــی
بــه بیمــاران داده میشــود و در مــوارد شــدید بیمــاری ایــن
دوز میتوانــد افزایــش داده شــود .اســتفادة طوالنــی مــدت
از الکتولــوز در بیمــاران ســیروزی کــه انســفالوپاتی کبــدی
اتفاقــی داشــتهاند از عــود مجــدد بیمــاری جلوگیــری کــرده
اســت .آزمایشهــای بالینــی ،کارآیــی مشــابهی را بــرای هــر
دو دیســاکارید الکتولــوز و الکتیتــول نشــان داده اســت امــا
معایــب اســتفاده از ایــن دیســاکاریدها اثــرات جانبــی شــامل:
تهــوع ،اســهال ،نفــخ و درد شــکمی اســت کــه عــدهای معتقدند
اســتفادة طوالنــی مــدت از آن موجــب تحمــل بــه ایــن اثــرات
میشــود .بــا وجــود اینکــه مصــرف الکتولــوز و الکتیتــول
بــه کاهــش آمونیــاک و بهتــر شــدن عملکــرد شــناختی در
بیمــاران کمــک میکنــد امــا نمیتوانــد از عفونــت جلوگیــری
کنــد و بنابرایــن پیشــنهاد شــده اســت کــه اســتفاده از
آنهــا بــه صــورت ترکیبــی و همــراه بــا آنتیبیوتیکهــا
نتایــج درمانــی مؤثرتــری دارد ( .)48همچنیــن الکتولــوز و
نئومایســین جــذب گلوتامیــن توســط ســلولهای پوششــی
روده را مهــار میکننــد و بدیــن وســیله از افزایــش آمونیــاک
در اثــر گلوتامینــاز موجــود در ســلولهای پوششــی رودة
کوچــک ممانعــت بــه عمــل میآورنــد (.)50

کاهــش رشــد باکتریهــای بیماريــزا و دارای اورهآز بــه کاهــش
تولیــد آمونیــاک در روده کمــک میکننــد .پروبیوتیکهــا
همچنیــن در افزایــش حــرکات روده و تحریــک باکتریهــای
کولــون کــه بــرای دفــع نیتــروژن ضــروری هســتند مؤثــر
میباشــند و در بیمــاران بهتــر تحمــل میشــوند ( .)48بــا
ایــن وجــود ،پروبیوتیکهــا نیــز ماننــد آنتــی بیوتیکهــا
بایــد بهعنــوان خطــوط درمانــی دوم و ســوم همــراه بــا
دیســاکاریدهای غیــر قابــل جــذب اســتفاده شــوند.
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در گذشــته بــرای بیمــاران انســفالوپاتی کبــدی ،رژیــم غذایــی
بــا محدودیــت مــواد پروتئینــی پیشــنهاد میشــد امــا امــروزه
بــه دلیــل ایجــاد ســوء تغذیــه و کاهــش تــودة عضالنــی،
ایــن روش درمانــی مــورد اســتفاده قــرار نمیگیــرد .بــا ایــن
وجــود یــک تعــادل مثبــت در رژیــم نیتروژنــی میتوانــد بــه
بازســازی ســلولهای کبــدی و ظرفیــت س ـمزدایی آمونیــاک
در ماهیچههــا کمــک کنــد و انســفالوپاتی را بهبــود بخشــد.
امــروزه بیمــاران بــا حداقــل دوز پروتئینــی  0/8گــرم بــر
کیلوگــرم ( )53، 54و یــا  1/2تــا 1/5گــرم بــر كیلوگــرم ()48
در روز تحــت مراقبــت قــرار میگیرنــد.
بــر اســاس نتایــج بعضــی از مطالعــات ،مشــخص شــده اســت
کــه نــوع پروتئیــن مصرفــی نیــز میتوانــد عامــل مؤثــری در
کنتــرل بیمــاریباشــد .احتمــال مــیرود اســید آمینههــای
شــاخهدار در انســفالوپاتی کبــدی خفیــف اثــر مثبــت ضعیفــی
داشــته باشــند ( .)53از آنجــا کــه در بیمــاران ســیروزی بــه
دلیــل نارســایی کبــدی میــزان غلظــت آمونیــاک در خــون
بــاال مــیرود ،ســلولهای آستروســیت مغــز آمونیــاک را بــا
گلوتامــات بــه گلوتامیــن تبدیــل میکننــد تــا غلظــت آمونیاک
را کاهــش دهنــد .امــا در اثــر کاهــش گلوتامــات ،بــدن در
صــدد جبــران کمبــود آن بــر میآیــد و بــا اســتفاده از مصــرف
آلفاکتوگلوتــارات تولیــد شــده در عضــات ،میــزان گلوتامــات را
جبــران میکنــد ( .)13عضــات بــرای تولیــد آلفاکتوگلوتــارات
از بنیــان آمیــن موجــود در اســید آمینههــای شــاخهدار
اســتفاده میکننــد و بنابرایــن در بیمــاران ســیروزی ،غلظــت
اســید آمینههــای شــاخهدار (ماننــد لوســین ،ایزولوســین
و والیــن) کاهــش مییابــد ولــی غلظــت اســیدآمینههای
آروماتیــک (ماننــد تریپتوفــان ،تیروزیــن ،فنیــل آالنیــن)
موجــود در پالســما افزایــش مییابــد ( .)48اســید آمینههــای
آروماتیــک و شــاخهدار طــی یــک مکانیســم رایــج و مشــترک
بــه سیســتم عصبــی مرکــزی وارد میشــوند .بــا افزایــش

نتیجهگیری
تــا بــه امــروز مکانیســمهای دخیــل در بیماريزایــی
انســفالوپاتی کبــدی و راهكارهــای درمانــی مؤثــر بــرای آن
بــه طــور کامــل شــناخته نشــده اســت ،بنابرایــن تحقیقــات
در زمینــة شناســایی مکانیس ـمهای ســلولی و مولکولــی ایــن
بیمــاری و یافتــن روشهــای مؤثــر درمانــی هنــوز ادامــه دارد.
آنچــه کــه مشــخص اســت اختــال در عملکــرد کبــد موجــب
ـمی از جملــه آمونیــاک میشــود کــه بــا ورود
تجمــع مــواد سـ ّ
آن بــه خــون و عبــور از ســد خونــی -مغــزی ،وارد مایــع میــان
بافتــی مغــز میگــردد و اختــال در میــزان ناقليــن عصبــي
و التهــاب عصبــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت (.)1، 17، 55
تغییــر در میــزان ناقليــن عصبــي و مســیرهای مولکولــی پاییــن
دســت گیرندههــای آنهــا نیــز موجــب بــر هــم خــوردن
تعــادل مســیرهای عصبــی مختلفــی میشــود کــه در نتیجــة
آن ،انــواع اختــاالت عصبــی و روانــی مربــوط بــه انســفالوپاتی
کبــدی از جملــه اضطــراب ،آشــفتگی ،تشــنج ،کمــا و افزایــش
فشــار داخــل جمجمــه اتفــاق میافتــد.
همــة دانشــمندان و محققــان فعــال در زمینــة مطالعــات
انســفالوپاتی کبــدی از آمونیــاک بهعنــوان یــک عامــل کلیــدی
و اولیــه در ایجــاد ایــن بیمــاری نــام میبرنــد کــه بــا افزایــش
فشــار داخــل جمجمــه و فتــق مغــزی در نــوع حــاد نارســایی
کبــدی مرتبــط اســت ( .)17، 56امــا مطالعاتــی نیــز گــزارش
کردهانــد کــه در نــوع مزمــن نارســایی کبــد و ســیروز کبــدی
ارتبــاط دقیقــی بیــن میــزان آمونیــاک خــون و شــدت بیمــاری
انســفالوپاتی کبــدی وجــود نــدارد .ایــن موضــوع نشــاندهندة
نقــش عوامــل بیماریــزای دیگــری نیــز در ایــن بیمــاری
میباشــد .در ایــن راســتا نقــش ســایتوکینهای التهابــی و
فعــال شــدن مســیر پیامرســانی گیرندههــای ســایتوکینی
از جملــه مســیر کینازهایــی ماننــد خانــوادة  MAPکینازهــا
از مــوارد قابــل توجــه و دارای اهمیــت بیماریزایــی و بالینــی
هســتند (.)25
بــه طــور کلــی ،امــروزه درمانهــای دارویــی همــراه بــا درمــان
Octopamine
Phenylethanolamine
51
Tyramine
49
50
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اســید آمینههــای آروماتیــک ،ســطح نورونــی آنهــا افزایــش
مییابــد و در نتیجــه تعــادل ناقليــن عصبــي مغــز بــه ســوی
تولیــد دوپامیــن ،نوراپینفریــن و ســروتونین کــه از اســید
آمینههــای اروماتیــک مشــتق میشــوند ،پیــش مــیرود .در
ن ناقليــن عصبــي تولیــد ناقليــن عصبــي
اثــر متابولیســم ایــ 
51
50
49
کاذب ماننــد اکتوپامیــن  ،فنیــلاتانــولآمیــن و تیرامیــن
افزایــش مییابــد کــه ایــن مــوارد در القــای عــوارض عصبــی
انســفالوپاتی کبــدی نقــش دارنــد ( .)17بــا توجــه بــه مــواردی
کــه گفتــه شــد میتــوان نتیجهگیــری نمــود کــه اســتفاده
از اســید آمینههــای شــاخهدار میتوانــد بــا حفــظ تعــادل
ناقليــن عصبــي مغــز بــه بهبــود عاليــم شــناختی و حرکتــی در
بیمــاران مبتــا بــه انســفالوپاتی کبــدی بــا منشــاء نارســایی
کبــدی کمــک نمایــد.
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امــا از معایــب ایــن روش ایــن اســت کــه گلوتامیــن مشــتق
شــده از ال -اورنیتیــن و ال -آســپارتات میتوانــد بــه وســیلة
آنزیــم گلوتامینــاز فعــال شــده بــه وســیلة فســفات دوبــاره بــه
آمونیــاک و گلوتامــات متابولیــزه شــود ( .)51چندیــن مطالعــة
بالینــی نشــان دادهانــد کــه مصــرف خوراکــی یــا داخــل وریدی
ال -اورنیتیــن و ال -آســپارتات میتوانــد بــه بهبــود عاليــم
بیمــاران ســیروزی و افزایــش کیفیــت زندگــی آنهــا کمــک
کنــد .بــا ایــن وجــود عــدهای نشــان دادهانــد کــه ایــن دارو
در درمــان انســفالوپاتی کبــدی آشــکار مفیــد اســت و اثــر
کمتــری بــر روی بیمــاران انســفالوپاتی کبــدی خفیــف دارد
( .)52در اســتفاده از ال -اورنیتیــن و ال -آســپارتات میــزان
دارو و مــدت زمــان مصــرف دارو حیاتــی هســتند .میــزان 30
گــرم در روز بــه مــدت ســه روز اگــر چــه میــزان آمونیــاک را
مطابــق بــا اســتاندارد کاهــش نمیدهــد امــا بســیار خــوب
تحمــل میشــود و اثــرات جانبــی نامطلــوب نــدارد (.)10
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 بنابرایــن اســتفاده از ایــن داروهــا در انســان نیــز.)1( میشــود
 بــا توجــه بــه نقــش التهــاب.بــه مطالعــات بیشــتری نيــاز دارد
 امــروزه هــدف قــرار دادن،در بیماریزایــی انســفالوپاتی کبــدی
التهــاب عصبــی بــا داروهــای ضــد التهــاب ماننــد ایبوپروفــن
 راهبــرد،بهمنظــور رفــع اختــاالت شــناختی و حرکتــی
مفیــد دیگــری در درمــان انســفالوپاتی کبــدی بــه حســاب
اســتیل سیســتئین نیــز بهعنــوان پیشســاز-  ان.)1( میآیــد
 از طریــق افزایــش ذخایــر گلوتاتیــون،گلوتاتیــون پراکســیداز
و کاهــش پراکسیداســیون لیپیدهــا در کبــد موجــب کاهــش
اســترس اکســیداتیو میشــود و نشــان داده شــده اســت کــه
تزریــق داخــل وریــدی آن در بیمــاران بــا نــوع حــاد و مزمــن
 بــا توجــه بــه، در مجمــوع.)25( بیمــاری مفیــد میباشــد
 درمانهــای،پیچیــده بــودن عوامــل ایجــاد انســفالوپاتی کبــدی
ترکیبــی و انتخــاب رژیــم غذایــی متناســب بــا وضعیــت افــراد
.میتوانــد نتایــج درمانــی بهتــری را بــه همــراه داشــته باشــد

غذایــی و همچنیــن درمانهــای ترکیبــی بــرای بیمــاران
 بــرای داشــتن وضعیــت تغذی ـهای مناســب.توصیــه میشــود
 مصــرف غذاهــای بــا اســیدهای،و حفــظ تــودة عضالنــی
آمینــه شــاخهدار بیشــتر و اســیدهای آمینــه آروماتیــک کمتــر
بهمنظــور کاهــش تولیــد آمونیــاک و کاهــش جــذب آن مفیــد
 مصــرف، بــر اســاس شــواهد پیــش بالینــی و بالینــی.اســت
الکتولــوز و ریفاکســیمین بــه صــورت تــوام اثربخشــی بهتــری
 راهکارهــای.)7( از اثــر هرکــدام از آنهــا بــه تنهایــی دارد
 بــه وســیلة مهــارcGMP دیگــری ماننــد افزایــش ســطح
 در مخچــه اختــاالت شــناختی5- کننــدة فســفودی اســتراز
را در موشهــاي صحرايــي بــا انســفالوپاتی کبــدی خفیــف
 امــا گــزارش شــده اســت کــه ایــن مهــار.بهبــود میبخشــد
کننــده باعــث افزایــش فشــار ســياهرگ بــاب و افزایــش
بازگشــت ســياهرگي بــه دهلیــز و بطــن راســت میشــود
کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش فشــار در رگهــای ریــوی
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