Güncel Gastroenteroloji

Karaci¤er Hastal›klar›
ve Nöroloji
Ayfle TUNCA1, Cansel TÜRKAY2
Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji Bilim Dal›1, Gastroenteroloji Bilim Dal›2, Anakara

araciùer hastalarında sıklıkla nörolojik problemlerin olduùu, karaciùerin fonksiyonundaki bozuklukluùun beyni etkilediùi yüzyıllardır biliniyor. Karaciùer hastalıkları ile ilgili olan
nörolojik problemlerde santral ve periferal sinir sistemi etkilenebilir.

K

Bu derlemede karaciùer yetmezliùi sonucu ortaya
çıkabilecek nörolojik problemlerden bahsedilmeye çalıüılacaktır. Porfiri, kernikterus gibi çocukluk
çaùı karaciùer hastalıklarına bu yazıda yer verilmeyecektir.

HEPAT‹K ENSEFALOPAT‹
Hepatik Ensefalopati; akut, subakut ve kronik hepatosellüler yetmezliùe baùlı olarak oluüan nöropsikiyatrik bozukluklarla giden bir hastalıktır. Sendromda aromatik aminoasitler gibi nörotoksik materyallerin anotomik veya fonksiyonal üantlar aracılıùı ile karaciùerden geçip sistemik sirkülasyona
girmesi sonucu, nörolojik tablonun ortaya çıktıùı
kabul edilmektedir.
Hepatik ensefalopati deyimi, kiüilik deùiüikliùinden
uyku bozuklukları ve derin komaya kadar geniü
bir alanı kapsar (, 2). Hepatik ensefalopati evrelendirilmesi Tablo’de özetlenmiütir.
Subklinik hepatik ensefalopati, kronik karaciùer
hastalıùı olan, rutin nörolojik incelemesi normal
iken, psikometrik veya elektrofizyolojik testlerde
bozukluk çıkıp, hepatik ensefalopati tedavisi ile
düzelen hastalar için kullanılan bir terimdir (2).
Fulminant hepatik yetmezlik ve subfulminant (veya geç yerleüimli) hepatik yetmezlik, karaciùer
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hastalıùı veya sarılık geliüiminden sonra birkaç
hafta içinde geliüen, karaciùer ve multiorgan yetmezliùi ile birlikte hepatik ensefalopati ile giden bir
sendromdur (3). Fulminant hepatit ile siroz sonrası
geliüen hepatik ensefalopatinin mekanizmaları
arasında farklılık var mı, henüz tam olarak bilinmemektedir (). Fulminant hepatik yetmezlikte serebral ödeme baùlı artmıü intrakranial basınç ve
hipoglisemi geliüim riski kronik sirotik etyolojiye
baùlı ensefalopati hastalarına göre daha fazladır
(). Özellikle fulminant hepatitte artmıü intrakranial basınç (IKB) , serebral damarlarda basıya neden olarak serebral iskemiye neden olabilir. Sitotoksik ödem üeklinde oluüan beyin ödemi ve artmıü IKB beyin sapına herniasyona neden olabilir
(4, 5). Fulminant hepatik yetmezlikten sonra geliüen hepatik ensefalopatide mortalite oranı oldukça yüksektir (3).
Hepatik ensefalopatinin nörolojik muayene bulgularında hipertoni, hiperrefleksi, bilateral pozitif taban derisi refleksi gibi 2. motor nöron bulguları,
parkinsona benzer bulgular veya geç dönemde
hipotoni ve derin tendon reflekslerinde azalma görülebilir. Asteriksis, hepatik ensefalopatinin erken
döneminde görülür ki bunun beyin sapı retikular
formasyon düzeyinde eklem pozisyon duyusunun
bozulması sonucu oluütuùu kabul edilir. Asteriksis
tremordan çok negatif myoklonusdur ().
Hepatik ensefalopati nedeninin multifaktöriyel olduùu düüünülmektedir. Fakat son zamanlarda patogenezde en çok suçlanan 2 faktör, amonyak ve
GABA’nın artmıü beyin konsantrasyonlarıdır (6).
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Tablo1. Hepatik ensefalopatinin klinik evreleri
Evre

Klinik Durum

 Mental konfüzyon, öfori ve depresyon, dikkatte azalma, mental performansın azalması, konuüma bozukluùu,
huzursuzluk, uyku bozukluùu.
2 Uykuya eùilim, letarji, mental fonksiyonlarda ileri bozukluk, aüikar kiüilik deùiüikliùi, uygunsuz davranıülar, zaman
zaman oluüan özellikle zaman oryantasyonunda bozukluk, sifinkter kontrolünün azalması.
3 Somnolans (hasta uyandırılabiliniyor), ileri derecede bozulmuü mental fonksiyonlar, zaman ve yer oryanta syonunda
sürekli bozukluk, amnezi, öfke patlamaları, birbirini tutmayan konuümalar, konfüzyon
4 Koma (aùrılı uyaranlara cevap olabilir veya olmayabilir)
Jones ve Wissenborn’dan modifiye edilmiütir ()

Hepatik ensefalopati hastalarında, GABA-B reseptörlerinde azalmaya ve/veya kandan beyne GABA geçiüinde artıüa, astrosit sentezindeki artıüa, nörosteroidlerin serbestlenmesine ve doùal benzodiazepin reseptör agonist glandların beyinde artmasına baùlı olarak GABA serbestlenmesinin presinaptik feedback inhibisyonu kaybolabilir ve sinaptik aralıkta GABA duyarlılıùında artıü olabilir
(, 6). GABA’nın artmıü sinaptik konsantrasyonları
ve artmıü beyin amonyak konsantrasyonları gibi
spesifik faktörler, benzodiazepinlerin nöroinhibitör
aktivitesini muhtemelen potansiyalize ediyor olabilir (7, 8). Nörotoksik bir madde olan amonyaùın
karaciùer yetmezliùinde plazma konsantrasyonlarının arttıùı ve plazmadaki amonyaùın kolayca
beyne girebildiùi kabul ediliyor (). Ayrıca amonyak; GABA A/Benzodiazepin reseptör kompleksininin agonist ligantları ile direk sinerjik iliükiye girerek GABA’erjik nörotransmisyonu potansiyalize
edebilir ve diazem baùlayan inhibitör gibi agonist
ligandların astrosit periferal benzodiazepin reseptörlerine baùlanmasını artırıyor olabilir (9). Bu bulgular karaciùer yetmezliùinde periferal benzodiazepin reseptörlerinin astrosit sentezinde artıüa ve
3-α-hidroksisteroidler gibi nörosteroidlerin artmıü
miktarda serbestlenmesine neden olabilir. Bu komponentler, GABA A reseptör kompleksinin spesifik
steroid baùlayan tarafı ile iliükiye girip, GABA A reseptörün pozitif modulasyonunu indükleyip, sonuçta inhibitör nörotransmisyonda artıüa neden
olabilir (6, 9). Bazı görüülere göre de amonyak tarafından indüklenen nöron-astrosit iliükisindeki ek
bozukluklar da hepatik ensefalopatide etkili olabilir (2, 9, 0). Ayrıca nörotransmitter sistemde, GABA sisteminden farklı olarak, glutamat, dopamin,
serotonin, opioid gibi baüka diùer muhtemel faktörler de etkili olabilir (0). Hepatik ensefalopatinin
bir diùer muhtemel nedeni de GABA’erjik ve glutamaterjik nörotransmisyon arasındaki dengenin bozulmasından dolayı bazal ganglionlarda fonksi128

yon bozukluùu olabilir (0). Aynı zamanda çinko
ve manganezin rolleri de tartıüılmaktadır ().
Bütün bu deùiüiklikler hastalarda motor fonksiyon
bozukluùu ve üuur bulanıklılıùının nedenidir.
Amonyak aynı zamanda inhibitor postsinaptik potansiyel formasyonunu inhibe ederek ve sonuçta
nöronal eksitasyona yol açarak prekonvülsif duruma ve nöbete yol açabilir ().
Ayırıcı tanıda; hipernatremi, hiponatremi, üremi,
hiperglisemi, hipoglisemi, hiperkapni gibi diùer
metabolik ensefalopatiler ile Wilson hastalıùı, kafa
travması sonrası subdural hematom, organik intrakranial lezyonlar, deliryum tremens, WernickeKorsakoff Sendromu ve sedatiflerin yüksek dozda
kullanılması akılda bulundurulmalıdır ().
Tanı; klinik, anamnez ve muayene bulgularına ek
olarak laboratuvar bulguları, psikometrik testler ve
elektrofizyolojik testlerle konulur.
Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ‘nin tanıda yeri
olmadıùı gibi serebral ödem takibinde de yeterince güvenilir deùildir (). Sadece intrakranial kanama gibi ayırıcı tanıların gerekliliùinde kullanılmalıdır. Magnetik Rezonans Görüntülemede (MRG) siroz hastaları için karakteristik olabilecek; simetrik
pallidal bölgelerde, serebellar dentat nukleus ve
nigral substansda T imajlarda hiperintensiteler tariflenmiütir. Ortak kanı bu bulguların ensefalopatinin derecesi ile korele olmadıùı fakat, hepatosellüler fonksiyon bozukluùu ile korele olduùu üeklindedir (, ). Sirotik hastalardaki bu MRG deùiüikliklerinin nedeni bilinmiyor. Muhtemel nedenler, bazal
ganglionlarda manganez depolanması, astrositlerin proliferasyonu sonucu mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi biyolojik membranların sayısında artıü ve relaksasyon zamanında olan bölgesel
deùiüikliklerdir (2). Hepatik ensefalopatiden ölen
hastaların beyinlerinin ıüık mikroskopisinde inceHaziran 2004

lenmesinde önemli bir bulguya rastlanılmamıü.
Fakat, siroz ve artmıü portosistemik üantı olan ölülerin beyninde artmıü sayıda astrositler (özellikle de
Alzheimer tip 2 astrositler) sıklıkla bulunmuütur ().
Hepatik ensefalopatide elektrofizyolojik çalıümalar
rutin deùildir. Subklinik hepatik ensefalopatide, erken devrede EEG kullanılabilir. Bulunan EEG bozukluùu diùer tüm metabolik ensefalopatiler ile
aynıdır. Progressif bilateral dalga sıklıùında senkron azalma, ve dalga amplitüdlerinde artma, erken evrelerde özellikle de frontal ve oksipital bölgelerde trifazik dalgalar görülebilir ().
Serebral ödem takibinde IKB monitarizasyonu daha uygun olur. Açılan "burr hole’dan" intrakranial
yerleütirilen bir basımç ölçer ile direkt ve sürekli
olarak IKB kaydedilebilir. Serebral perfüzyon basıncı (ortalama arterial basınç-intrakranial basınç),
beyini hipoperfüzyondan korumak amacı ile 50
mmHg’nın üzerinde, IKB: 20 mmHg’nın altında tutulmalıdır (). IKB’yı azaltmak amacı ile Mannitol,
böbrek yetmezliùi yoksa 0.5-.0 g/kg intravenöz
verilmesi yararlı iken deksametozunun tedavide
yeri olmadıùı söylenilmektedir (3).Tedavide; herhangi bir presipite eden faktör biliniyorsa bunu ortadan kaldırmak; intestinal traktusdan amonyak
emilimini azaltmak, ayrıca diyetteki protein yükünü azaltıp diyetten protein alınımını kısıtlamak, kalori alımını artırıp en azından günlük 2000 kalori civarında tutmak gereklidir. Karaciùer hastalarında
lipid toleransı bozulabilmekte ve aromatik aminoasidlerin artması normal nörotransmitterlerin azalmasına neden olup ensefalopati kliniùinin kötülemesine neden olabilecek olan yanlıü nörotransmitterlerin sentezinin artmasına yol açabilmektedir.
Zincirli aminoasidlerin diyete eklenmesi ile bu engellenebilir. Laktuloz ile barsak boüalımı desteklenerek barsakların intraluminal asiditesini artırıp
amonyak absorbsiyonu azaltılabilir. Neomisin gibi
geniü spektrumlu antibiotikler kolonik bakteriler tarafından oluüturulan amonyaùın emilimini suprese
ederek yararlı olabilir ().
GABA’ erjik nörotransmisyon hipotezine baùlı olarak benzodiazepin reseptör antagonisti flumazenil
kullanımı hepatik ensefalopati bulgularını kısa süre için düzeltir (4). Serebral ödem bulgusu varsa,
IKB artmıüsa mannitol verilmelidir.

W‹LSON HASTALI⁄I
Bakır metabolizmasının genetik bozukluùu ile giden bir hastalıktır. Genetik klonlanma kromozom
3 üzerindedir (5). Klinik bulgular çeüitli organlarGG

da, özellikle de karaciùer ve beyinde bakır birikimi
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Wilson hastalarında bakır birikiminin esas nedeni,
hepatosellüler lizozomal defekte baùlı olarak bakırın safra içine sekresyonunun bozulmasıdır (6).
Hastalıùın ortaya çıkma yaüı genelde 5-30 yaü arasındadır (7). Hastalarda fulminant karaciùer yetmezliùi, kronik aktif hepatit ve siroz görülebilir ().
Nörolojik bulgularda, kiüilik deùiüikliùinden üizofreniye benzer bulgulara kadar deùiüik bulgular ortaya çıkabilir (). Anormal davranıülar, okul performansında bozulma, beceriksizlik, istemli ekstremite hareketlerinde ve konuümada yavaülama, tremor, dizartri, salivasyonda artıü, ataksi, disfaji,
maske yüz, disdiadakokinezi, bradikinezi, asteriksis, hipomimia, yürüyüü bozukluùu, korea, distoni
sıklıkla geliüebilir (8). Hastalarda Kayser-fleisher
halkası görülebilir (). Wilson hastaları normal populasyona göre 0 kat daha fazla epileptik nöbet
geçirme olasılıùına sahiptir. Nöbetler genelde fokal kortikal orijinlidir ().
Psikometrik testlerde genelde kognitif fonksiyonlarda minimal bozukluk görülür.
BBT bulguları çoùunlukla nörolojik tablo ile korelasyon gösterir. Patolojik BBT bulguları hepatik disfonksiyonu olan hastaların %75’inde, asemptomatik hastaların %50’sinde görülebilir. Kranial lezyonlar tipik olarak bilateraldir. Basal ganglionlarda
özellikle de putamende iyi sınırlı, düüük dansitede,
çizgi üeklinde lezyon ya da bazal ganglionda, talamusda, dentat nukleusda düüük dansiteli daha
büyük lezyonlar görülmektedir. Aynı zamanda lateral ventriküllerin frontal boynuzlarında geniüleme, diffüz serebral ve serebellar atrofi de görülebilir (9-2).
MRG, BBT’den daha duyarlıdır ve erken dönemde
"büyük panda yüzü görüntüsü" tanı koydurucu
olabilir (20). MRG’de 3. ventrikül dilatasyonu, talamik lezyonlar, Putamen ve globus pallidumda fokal bozukluklar görülebilir (22). BBT bulgularından
farklı olarak MRG bulguları ile nörolojik bulgular
korele deùildir. Tedavi ile MRG ve BBT bulguları
geriler (23, 24).
Wilson hastalarının beyinlerinin postmortem histolojik çalıümasında putamen, globus pallidus, kaudat nukleus, talamus ve daha az olarak frontal
korteksde dejenerasyon ve kavitasyon gözlenmiütir. Beyinin en fazla etkilenen kısmı basal ganglionlar özellikle de putamendir ().
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Tedavide yüksek bakır içeren yiyeceklerden uzak
durmak önerilir. D-penicillamine (250-500 mgr; yemeklerden önce günde 4 defa ve günlük 25 mg
oral pyridoxine, D- penicillamine’nin antipyridoxine etkisini ortadan kaldırmak amacı ile verilmelidir (, 7). údrardaki bakır atılımı effektif bir tedavide 2mg/gün üzerinde tutulmalıdır ().Triethylene
tetramine dihydrochloride (Trientine), D- penicillamine’nin toksik reaksiyon gösterdiùi vakalarda alternatif ajandır (24). D-penicillamine veya trientine’i tolere edemeyen hastalarda oral çinko tedavide kullanılabilir (7).Tedaviden yarar görmeyen
hastalarda ve akut veya kronik hepatosellüler yetmezliùi olan hastalarda karaciùer transplantasyonu düüünülebilir ().
Wilson hastalıùı tanısı konulmuü . derece akrabası; özellikle de kardeüi olan ve 3 yaüın üzerinde
olan bütün saùlıklı bireyler olası Wilson hastalıùı
için incelenmelidir. Göz, Kayser Fleischer halkası
için "Slit lamp" ile incelenmeli, serum seruloplazmin seviyesi ölçülmeli, aminotransferazlar (ALT,
AST) bakılmalı. Psikiyatriye gelen hastalarda hepatik veya nörolojik bir bulgu varsa, ailelerinde
Wilson hastalıùı tanısı almıü kiüiler varsa veya psikiyatrik tedaviye dirençli iseler Wilson hastalıùı yönünden incelenmelidirler (7).

HEPAT‹K MYELOPAT‹
Progressif myelopati, ilk defa 949 yılında Leigh ve
Card tarafından tariflenmiütir. Yazarlar posterio-lateral traktus dejenerasyonu ile giden bir hepatolentiküler dejenerasyon vakası tariflemiülerdir. Daha sonraları karaciùer sirozu ve spontan portosistemik üantı olan bazı vakalara hepatik myelopati tanısı konulmuütur (25). 974 yılına kadar hastalıùın
sadece hepatik ensefalopati vakalarında görüldüùü sanılıyordu.974 yılında Fukuda ve Hirayama
(26) hastalıùın ensefalopatiden ayrı olduùunu vurgulanmıütır. Nöropatolojik olarak hepatik ensefalopatide spinal kord normalken, serebral hemisfer
ve serebellumda yaygın Alzheimer tip 2 glia hücreleri görülmektedir. Buna karüın bildirilen hepatik
myelopati bulgularında, spinal kordda özellikle de
torakal kordda lokalize piramidal traktus lezyonları varken beyin sapı tutulumu görülmemektedir.
Hastalarda karaciùer yetmezliùi ve portal sistemik
üantla beraber progressif spastik paraparezi geliüebilir (25). Eriükin dönemin hastalıùıdır, literatürde
bildirilen en genç ve tek çocuk vaka 4 yaüında,
kriptojenik mikronodüler siroz ve hepatik myelopatisi olan bir erkek çocukdur (27). Vakaların çoùu
hepatik ensefalopatinin herhangi bir evresindedir
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fakat; seyrek olarak karaciùer yetmezliùinin tek ve
ilk bulgusu olarak da ortaya çıkabilir (25, 27). Hastalıùın oluü hipotezi; amonyak veya diùer metabolitlerin, spontan veya cerrahi porto-sistemik üantlardan karaciùeri geçip progressif nörotoksisite
yaptıùı üeklindedir. (27). Normalde diyetle alınan
manganezin %90’nı 24 saat içinde, karaciùer tarafından temizlenip safra yollarına atılır (28). Portosistemik üantı olan hastalarda, kolestazda ve hepatosellüler hastalıklarda, manganezin atılımı bozulur ve manganez beyin basal ganglionları da
dahil birçok dokuya birikebilir (29). Klinik çalıümalarda bu hastalarda artmıü kan manganez konsantrasyonları ve postmortem incelemelerde, basal ganglionlarda artmıü doku manganez konsantrasyonları saptanmıütır (30, 3).

HEPAT‹T VE POL‹NÖROPAT‹
Hepatit C, essansiyel mikst kriyoglobulinin en sık
nedenidir ki bu beraberlik sıklıkla periferal nöropati ile beraber gider. Yine hepatit ile periarterizis nodosa (PAN) berlikteliùinde periferik nöropati sıklıkla ortaya çıkabilir. Hepatit C virüsünün kendisi de
periferal nöropatiye neden olabilir (32). Hepatit C
hastalarında nonkriyoglobulinemik semptomlar
arasında anterior optik nöropati ve huzursuz bacak sendromu sayılabilir (33).

GU‹LLA‹N BARRE VE HEPAT‹T
Guillain Barre Sendromu (GBS) ilk olarak 96 yılında Guillain, Barre ve Stohl tarafından tariflendi.
GBS her iki alt ve üst ekstremiteden simmetrik olarak baülayan, progressif güçsüzlük ve arefleksi ile
giden bir hastalıktır. Hastalarda hafif duysal ve
kranial sinir tutulumu (sıklıkla bilateral fasial sinir)
görülebilir, otonomik disfonksiyon bulgulara eklenebilir. Hastalıùın postinfektif poliradikulonörit olduùu kabul edilmekle birlikte henüz patofizyolojisi
tam olarak açıklanamamıütır. Vakaların yaklaüık
% 60’ı viral sendromlardan sonra; özellikle de alt ve
üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra, çok az
bir kısmı da gastrointestinal traktusu tutan hastalıklardan sonra, genelde -3 hafta içinde geliüir (34).
Tanı; Beyin Omurilik Sıvısında (BOS) protein artıüı
(<0 hücre/μl) ve elektrofizyolojik incelemede sinir
iletim hızında yavaülama ve blok görülmesi ile konulur (35). 929 yılında ilk olarak Lemierre ve Lhemitte, akut infektif hepatit tanısı almıü olan bir vakada, hızlı progresif kranial polinörit ve alt ekstremitelerde flask paralizi ile giden GBS tariflemiülerdir. 965’den bu yana Hepatit B’ye baùlı
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akut viral hepatit sonrasında GBS sadece 4 vakada bildirilmiütir.
Hepatit A ile birlikte GBS ise 98 yılından itibaren
bildirilmeye baülandı. Bu tarihten sonra hepatit A
ile GBS iliükisini gösteren vakalar literatürde vardır
(34). Igarashi ve ark’a (36) göre Hepatit A hastalarında GBS’u, Hepatit A virüsünün immunopatogenetik mekanizmasına baùlı olabilir ve hepatit A
geliütikten sonraki 4 gün içerisinde ortaya çıkabilmektedir.
Özetle, hepatik ensefalopati, hepatosellüler yetmezlik komplikasyonu sonucu ortaya çıkan nöropsikiyatrik bozuklukla giden bir sendromdur. Hastalıùın hafif entelektüel bozukluktan derin komaya
kadar giden geniü bir spektrum üeklinde ortaya çıkabileceùi akılda tutulmalıdır. Sirotik hastaların
nörolojik muayene bulguları normal bile olsa psikometrik veya nörofizyolojik testlerde normal olmayan sonuçların gözlenmesi hastaya subklinik
hepatik ensefalopati tanısını koydurabilir.

Fulminant karaciùer yetmezliùi, akut karaciùer
yetmezliùi ve hepatik ensefalopati ile giden bir
sendromdur. Sendroma eülik eden serebral ödem,
artmıü intrakranial basınç ve hipoglisemi gibi ek
faktörler hayatı tehlikeye sokacak ve kliniùi kötüye götürecek bulgular olduùu için dikkat edilmelidir.
Wilson hastalıùı, bakırın karaciùerden safra kesesine salgılanmasındaki konjenital bozukluk nedeni
ile beyine bakır birikimi ile giden bir hastalıktır.
Hastalıùın ilk bulguları psikiyatrik olabilir. Ailede
özellikle . derece akrabalarda veya kardeüinde
Wilson hastalıùı tanısı olan 3 yaüın üzerindeki saùlıklı bireyler olası Wilson hastalıùı ön tanısı ile mutlaka incelenmeye alınmalıdır.
Kronik ve akut hepatit hastalarında transvers myelit gibi demiyelinizan hastalıkların ve GBS’nun geliüebileceùi akılda tutulmalıdır.
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