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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Γενικά
Το αγγειακό δίκτυο παίζει σημαντικότατο ρόλο σε διάφορες φυσιολογικές και
παθοφυσιολογικές διαδικασίες. Σε ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια τρία είναι τα αγγειακά
δίκτυα που έχουν ιδιαίτερη σημασία: το περιφερικό αγγειακό δίκτυο, η μεσεντέριος
κυκλοφορία και το δίκτυο ενδοηπατικής μικροκυκλοφορίας. Διαταραχές μπορεί να υπάρχουν
σε οποιοδήποτε από τα τρία δίκτυα. Έτσι, η αγγεοδιαστολή και οι ελαττωμένες αντιστάσεις
στην περιφερική και μεσεντέριο κυκλοφορία μπορεί να οφείλονται στην αυξημένη
δραστηριότητα της συνθάσης ΝΟ (ΝΟS) (1), ενώ, αντίθετα οι αυξημένες αντιστάσεις στην
ενδοηπατική μικροκυκλοφορία είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων.
Το δίκτυο ενδοηπατικής μικροκυκλοφορίας αποτελείται από διάφορες διακριτές
μονάδες, μεταξύ των οποίων τα πυλαία φλεβίδια, τα ηπατικά αρτηριόλια, τα κολποειδή, τα
κεντρικά φλεβίδια, και τα λεμφαγγεία. Οι ενδοηπατικές αντιστάσεις και άρα η αιματική ροή,
μπορούν να ρυθμιστούν σε διάφορα σημεία (2). Οι λείες μυικές ίνες στα τελικά πυλαία και
ηπατικά φλεβίδια θεωρούνται οι κύριοι τόποι προ- και μετα- κολποειδικής αντίστασης, ενώ
τα ηπατικά κολποειδή, συγκρίνονται με το τριχοειδικό δίκτυο άλλων ιστών όπου περικύτταρα
τύπου λείων μυικών ινών ρυθμίζουν την αιματική ροή (3). Στο ηπατικό κολποειδές, τα
ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αστεροειδή κύτταρα, έχουν αναγνωριστεί ως τα κυτταρικά
στοιχεία που πιθανότατα ρυθμίζουν τις αγγειακές αντιστάσεις (4-6). Οι δύο αυτοί τύποι
κυττάρων συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, και έχουν παρακρινική δράση το ένα στο άλλο.
Για παράδειγμα, το ΝΟ που ελευθερώνεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα φαίνεται να
προκαλεί

χάλαση

στα

αστροκύτταρα.

Τα

αστροκύτταρα

κατέχουν

μακριές
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κυτταροπλασματικές προσεκβολές που διακλαδίζονται μεταξύ και γύρω από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα, και έχει βρεθεί ότι μπορούν να συσπώνται στα φυσιολογικά κολποειδή (7-9). Αν και
υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το μέγεθος της σύσπασης των αστροκυττάρων στο
φυσιολογικό ήπαρ, η τρέχουσα βιβλιογραφία τονίζει ότι τα αστροκύτταρα στην ηπατοπάθεια
παρουσιάζουν αυξημένη συσταλτικότητα και ακόμη περισσότερο, ο βαθμός της
συσταλτικότητας εμφανίζεται ανάλογος της ηπατικής βλάβης (10). Ο μηχανισμός για την
αυξημένη συσταλτικότητα των αστροκυττάρων συνοδεύεται από αυξημένη έκφραση
πρωτεϊνών λείας μυικής ίνας και τροποποιημένες οδούς ενδοκυττάριας σήμανσης μετά την
ενεργοποίησή τους. Συμπερασματικά, αυτά τα δεδομένα συνηγορούν για ένα κυρίαρχο ρόλο
των αστροκυττάρων στη ρύθμιση της ηπατικής ροής.
Τα κυτταρικά στοιχεία της ενδοηπατικής μικροκυκλοφορίας (ενδοθηλιακά κύτταρα,
λείες μυϊκές ίνες, αστροκύτταρα), παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις αγγειακές αντιδράσεις,
όπως και συγκεκριμένες αγγειοδραστικές ουσίες που δρούν πάνω τους. Μεταξύ των
αγγειοδραστικών αυτών ουσιών περιλαμβάνονται η ενδοθηλίνη (ΕΤ) και η αγγειοτενσίνη ΙΙ
που προκαλούν σύσπαση και το ΝΟ και CO που προκαλούν χάλαση. Τέλος, τα
αστροκύτταρα, με την επίδραση των αγγειοκινητικών ουσιών φαίνεται πως συμμετέχουν όχι
μόνο στη ρύθμιση της αιματικής ροής αλλά, όπως θα περιγραφεί αργότερα, και στην
ινογένεση.

Πυλαία υπέρταση και ενδοηπατικές αντιστάσεις.
Η πίεση στην πυλαία κυκλοφορία είναι αποτέλεσμα της σχέσης όπως διευκρινίζεται
από το νόμο του Ohm: ΔP=Q×R, όπου ΔP=μεταβολή της πίεσης κατά μήκος ενός αγγείου,
Q=ροή στο αγγείο, R=αντίσταση σε αυτή τη ροή. Σύμφωνα με τον τύπο αυτό δύο υποθέσεις
έχουν διατυπωθεί με σκοπό να εξηγήσουν την πυλαία υπέρταση: 1. αυξημένες ενδοηπατικές
αντιστάσεις και 2. αυξημένη σπλαχνική ροή μέσω υπερδυναμικής κυκλοφορίας. Στις
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περισσότερες ηπατικές νόσους υπάρχουν στοιχεία και των δύο αυτών παραγόντων, συχνά
μάλιστα υπάρχει αλληλεπίδρασή τους. Έτσι, αγγειοδραστικές ουσίες από το σπλαχνικό
δίκτυο μπορεί να δρούν στην ηπατική μικροκυκλοφορία. Πάντως, τις περισσότερες φορές η
αυξημένη ενδοηπατική αντίσταση είναι ένα σταθερό και πρώιμο χαρακτηριστικό των
περισσότερων μορφών ηπατικής βλάβης.
Η αυξημένη αυτή ενδοηπατική αντίσταση είναι αποτέλεσμα τόσο σταθερών
(εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, αναγεννητικοί όζοι, θρόμβωση) όσο και μεταβλητών στοιχείων
(ενδοθηλιακά κύτταρα, αστροκύτταρα) (2, 4). Αν και το ακριβές ποσοστό συμμετοχής κάθε
στοιχείου, σταθερού ή μεταβλητού, στην αντίσταση δεν μπορεί ακριβώς να υπολογιστεί, έχει
βρεθεί πως η πυλαία πίεση μπορεί να μειωθεί κατά 20-30% με τη χρήση φαρμακευτικών
ουσιών που ελαττώνουν τις ενδοηπατικές αντιστάσεις (11). Από τα μεταβλητά κυτταρικά
στοιχεία, τα αστροκύτταρα μπορούν να συσπώνται και έτσι αντιπροσωπεύουν το πιο
δυναμικά μεταβαλλόμενο στοιχείο. Πολλές αγγειοδραστικές ουσίες επιδρούν πάνω στα
αστροκύτταρα, και έτσι μπορούν να επηρεάσουν τις ενδοηπατικές αντιστάσεις. Μεταξύ
αυτών η ΕΤ και το ΝΟ φαίνεται ότι παίζουν το σημαντικότερο ρόλο για τη ρύθμιση των
ενδοηπατικών αντιστάσεων και της αιματικής ροής.
Στην ηπατική βλάβη, κατά το προτεινόμενο παθοφυσιολογικό μοντέλο, συμβαίνει μια
διαταραχή στην ισορροπία μεταξύ αγγειοσυσπαστικών (ΕΤ) και αγγειοδιασταλτικών (ΝΟ)
ουσιών. Έτσι, η σύνθεση της ΕΤ-1 αυξάνει και του ΝΟ ελαττώνεται, οδηγώντας σε μια
ενδοθηλιοπάθεια μέσα στο ήπαρ. Μέσα στα πλαίσια της διεγερμένης συσταλτικότητας των
αστροκυττάρων, οι ενδοηπατικές αντιστάσεις αυξάνουν. Αν και ο μεγάλος όγκος δεδομένων
έχει μελετήσει την ΕΤ και το ΝΟ, και άλλες αγγειοδραστικές ουσίες πιθανώς να παίζουν το
ρόλο τους. Μεταξύ αυτών η αγγειοτενσίνη ΙΙ, οι κατεχολαμίνες, η σωματοστατίνη, το ΑΝΡ, η
βαζοπρεσίνη, τα προστανοειδή, η αδρενομεδουλίνη, κ.α. (12) Περισσότερες μελέτες είναι
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αναγκαίες προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στο φυσιολογικό ήπαρ αλλά και επί
ηπατικής βλάβης.

Ινογένεση και κίρρωση
Η ινογένεση είναι η επουλωτική απάντηση του ήπατος στις βλάβες και οδηγεί σε
κίρρωση. Ο κύριος συντελεστής της ινογένεσης φαίνεται πως είναι το αστροκύτταρο, το
οποίο μετά από βλάβη μεταμορφώνεται σε κύτταρο που μοιάζει με μυοϊνοβλάστη, στη
διάρκεια μιας διαδικασίας που ονομάζεται «ενεργοποίηση». Κατά την ενεργοποίηση αυτή
αφενός υπάρχει αυξημένη έκφραση πρωτεϊνών λείας μυϊκής ίνας, γεγονός που οδηγεί σε
αυξημένη συσταλτικότητα, και αφετέρου υπάρχει αυξημένη παραγωγή πρωτεϊνών
εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, αυξημένος πολλαπλασιασμός και αυξημένη έκφραση πολλών
αυξητικών παραγόντων και των υποδοχέων τους, γεγονότα που συμβάλλουν στην
επουλωτική απάντηση.
Πρόσφατες μελέτες έχουν ενοχοποιήσει διάφορους αγγειοκινητικούς παράγοντες στην
παθογένεση της ίνωσης. Έτσι, η έκθεση απομονωμένων αστροκυττάρων σε ΕΤ-1 προκάλεσε
την ενεργοποίησή τους και την παραγωγή εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (13). Επίσης, σε
πειραματικά μοντέλα ινογένεσης έχει διαπιστωθεί αύξηση της πυκνότητας των υποδοχέων
ΕΤ-Α και ΕΤ-Β μετά από ηπατική βλάβη. Σε πολλές νόσους όπου συμβαίνει παρεγχυματική
βλάβη και ίνωση, η αγγειοτενσίνη ΙΙ φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στην ινογένεση
(14). Έτσι, στο ήπαρ η αγγειοτενσίνη ΙΙ, όπως και η ΕΤ-1, προκαλεί ενεργοποίηση των
αστροκυττάρων. Επιπλέον, έχει βρεθεί πως η αγγειοτενσίνη ΙΙ μπορεί να παράγεται από τα
ενεργοποιημένα αστροκύτταρα, έχοντας έτσι αυτοκρινική δράση (15). Ο ρόλος του ΝΟ όσον
αφορά την ινογένεση δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Σε διάφορα πειραματικά μοντέλα
φαίνεται πως το ΝΟ είναι παρόν μετά την οξεία χορήγηση ηπατοτοξινών, πιθανώς ως
αποτέλεσμα της επαγώγιμης μορφής της ΝΟS (iNOS) (16). Αντίθετα, η εξαρτώμενη από την
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ενδοθηλιακή μορφή της ΝΟS (eNOS) παραγωγή ΝΟ, είναι ελαττωμένη μετά από χρόνια
ηπατική βλάβη και ίνωση. Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί αν είναι σημαντική η έλλειψη ΝΟ
σε αυτές τις συνθήκες.

Τα ηπατικά αστροκύτταρα
Γενικά
Το ήπαρ είναι ένα πλούσια αρδευόμενο όργανο που λαμβάνει περίπου το 25% της
καρδιακής παροχής. Το μεγαλύτερο μέρος (75%) της αιματικής ροής που δέχεται το ήπαρ
προέρχεται από την πυλαία φλέβα, και άρα είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και φτωχό σε
οξυγόνο. Το υπόλοιπο της αιματικής ροής (και πλούσιο σε οξυγόνο) προέρχεται από την
ηπατική αρτηρία. Το ενδοηπατικό αγγειακό δίκτυο αποτελείται από πυλαία φλεβίδια, ηπατικά
αρτηριόλια, λεμφαγγεία, ηπατικά κολποειδή και κεντρικά φλεβίδια. Το περισσότερο αίμα
εισέρχεται στα κολποειδή από τα πυλαία φλεβίδια μέσω σφιγκτήρων εισόδου. Κλάδοι των
ηπατικών αρτηριολίων εκβάλλουν στα κολποειδή (17). Ακόμη, ενδοκολποειδικά κολποειδή
συνδέουν μεταξύ τους γειτονικά κολποειδή και τελικά, κολποειδή λαμβάνουν αίμα από
αρτηριοπυλαίες αναστομώσεις, μέσω πυλαίων φλεβιδίων. Τα κολποειδή παροχετεύουν το
αίμα στα κεντρικά φλεβίδια μέσω σφιγκτήρων εξόδου (18).
Το ηπατικό κολποειδές είναι η μικρότερη αγγειακή δομή μέσα στο ήπαρ και αποτελεί
τον κύριο τόπο ρύθμισης της αιματικής ροής. Στα κολποειδή υπάρχουν οι υψηλότερες
αντιστάσεις, και ακόμη εκεί είναι το σημείο ανταλλαγής ουσιών μεταξύ ηπατοκυττάρου και
αίματος. Η κολποειδική επιφάνεια των ηπατοκυττάρων χωρίζεται από το αίμα από ένα στίχο
ενδοθηλιακών κυττάρων, μεταξύ των οποίων μάλιστα υπάρχουν διάκενα, από κύτταρα
Kupffer (ηπατικά μακροφάγα), κύτταρα Pit (ειδικοί στο ήπαρ φυσικοί φονείς), και ηπατικά
αστροκύτταρα (κύτταρα Ito, ή λιποκύτταρα, ή ηπατικά περικολποειδικά κύτταρα). Από τα
παραπάνω είναι εμφανές ότι υπάρχουν αρκετά σημεία όπου μπορεί να γίνεται ρύθμιση της
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αιματικής ροής: πυλαία φλεβίδια, ηπατικά αρτηριόλια, κεντρικά φλεβίδια, κολποειδή,
σφιγκτήρες εισόδου και εξόδου, και κολποειδικά κύτταρα από τα οποία τα αστροκύτταρα και
τα ενδοθηλιακά κύτταρα έχουν την ικανότητα να συστέλλονται.
Τα αστροκύτταρα αντιπροσωπεύουν το 5-8% των κυττάρων του ήπατος και το 13%
του όγκου των ενδοθηλιακών κυττάρων. Βρίσκονται στον περικολποειδικό χώρο του Disse,
πίσω από τον ενδοθηλιακό φραγμό. Έχουν μακριές κυτταροπλασματικές προσεκβολές που
πορεύονται παράλληλα στο ενδοθηλιακό τοίχωμα. Κλάδοι δεύτερης τάξης εκφύονται από τις
προσεκβολές αυτές, αγκαλιάζουν το κολποειδές και διεισδύουν μεταξύ των ηπατοκυττάρων
φθάνοντας σε γειτονικά κολποειδή. Μερικά κολποειδή βρίσκονται σε στενή επαφή με
νευρικές απολήξεις που περιέχουν νευροπεπτίδια όπως την ουσία Ρ, το νευροπεπτίδιο Υ,
σωματοστατίνη και πεπτίδιο σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης (19, 20). Στο
φυσιολογικό ήπαρ τα αστροκύτταρα κυρίως εμπλέκονται στη αποθήκευση της βιταμίνης Α.
Επιπλέον, συνθέτουν στοιχεία της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, μεταλλοπρωτεϊνάσες,
κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα
αστροκύτταρα μπορεί να παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της αιματικής ροής στο φυσιολογικό
ήπαρ (21, 22). Έτσι, η έγχυση της ΕΤ-1 στην πυλαία φλέβα προκαλεί ελάττωση στην
κολποειδική διάμετρο και αύξηση στην κολποειδική αντίσταση. Η ΕΤ-1 βρέθηκε να προκαλεί
σημαντική σύσπαση του κολποειδούς στα σημεία των αστροκυττάρων, αλλά όχι στα σημεία
των κυττάρων Kupffer ή των ενδοθηλιακών κυττάρων. Συγχορήγηση της L-NAME και ενός
αγωνιστή του υποδοχέα Β της ενδοθηλίνης (ΕΤ-Β), είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική
προβολή των αστροκυττάρων στον κολποειδικό αυλό και την αναδιοργάνωση των
λιποσταγονίων στο κυτταρόπλασμα, με τέτοιο τρόπο ώστε να ευοδώνεται η σύσπαση (23).
Πρόσφατα, έχει βρεθεί ότι τοπικώς παραγόμενο CO μπορεί να ελέγχει την κολποειδική ροή
στο φυσιολογικό ήπαρ, μέσω των αστροκυττάρων, προκαλώντας χάλασή τους (24). Αν και οι
ανωτέρω παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές, δεν αποδεικνύουν ότι τα αστροκύτταρα μετέχουν
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στην ρύθμιση της αιματικής ροής στο φυσιολογικό ήπαρ. Πράγματι, έχει βρεθεί ότι η ΕΤ-1
προκαλεί σύσπαση των προκολποειδικών σφιγκτήρων με αποτέλεσμα την ελάττωση της
κολποειδικής ροής χωρίς την σύσπαση των αστροκυττάρων. Τα in vitro πειράματα ήταν
επίσης αμφιλεγόμενα. Υψηλότερες συγκεντρώσεις ΕΤ-1 ήταν απαραίτητες για να επιτευχθεί
αύξηση του ενδοκυττάριου Ca και σύσπαση των αστροκυττάρων σε σχέση με τα
ενεργοποιημένα αστροκύτταρα. Ωστόσο αυτές οι παρατηρήσεις δεν μπόρεσαν να
επιβεβαιωθούν από άλλους παρατηρητές. Πιθανή εξήγηση για τα διφορούμενα ευρήματα
είναι η βλάβη των υποδοχέων κατά την απομόνωση των κυττάρων και διαφορές στο
«στήσιμο» των πειραμάτων σύσπασης. Φαίνεται πως τα μη ενεργοποιημένα αστροκύτταρα
μπορεί να μην κατέχουν την αναγκαία διαμόρφωση για μια ισχυρή σύσπαση, ωστόσο
μικρότερες συσπάσεις μπορεί να συμβαίνουν. Επιχειρήματα κατά της σύσπασης των
αστροκυττάρων στο φυσιολογικό ήπαρ περιλαμβάνουν τα εξής: ι) το σχήμα τους δεν είναι
αστεροειδές, αλλά μοιάζει περισσότερο με αράχνη και δείχνει απίθανο να μπορεί έτσι να
συσπαστεί, ιι) ο αναγκαίος χώρος για σύσπαση είναι πολύ περιορισμένος μέσα στο χώρο του
Disse, και θα ήταν δυνατό μόνο εφόσον υπήρχε ένας ισχυρός συσπαστικός μηχανισμός, ιιι) η
παρουσία των λιποσταγονιδίων εμποδίζει την ανάπτυξη μικροϊνιδίων, απαραίτητα για τη
σύσπαση (25). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι φανερό πως αν και μερικά
επιχειρήματα είναι εναντίον, τα περισσότερα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα αστροκύτταρα
εμπλέκονται στη ρύθμιση του κολποειδικού τόνου και της αιματικής ροής στο φυσιολογικό
ήπαρ.
Μετά από οξεία ή χρόνια ηπατική βλάβη τα αστροκύτταρα ενεργοποιούνται και
υφίστανται τη διαδικασία μιας διαφοροποίησης που οδηγεί σε μυοϊνοβλαστικό φαινότυπο. Τα
ενεργοποιημένα κύτταρα χαρακτηρίζονται από την απώλεια των λιποσταγονιδίων της
βιταμίνης Α, τον αυξημένο πολλαπλασιασμό, την έκκριση προφλεγμονωδών, προϊνωτικών
και προμιτωτικών κυτταροκινών, τη μετανάστευση σε περιοχές βλάβης, την αυξημένη
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παραγωγή στοιχείων εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και αλλαγές στην δραστηριότητα της
πρωτεάσης της θεμέλιας ουσίας, προμηθεύοντας έτσι τις βασικές συνθήκες για την ανάπλαση
των ιστών. Σε οξεία ή σε αυτοπεριοριζόμενη βλάβη, αυτές οι μεταβολές είναι παροδικές, ενώ
σε εμμένουσες βλάβες οδηγούν σε χρόνια φλεγμονή και εναπόθεση θεμέλιας ουσίας και
τελικά ίνωση και κίρρωση. Πολλοί αυξητικοί παράγοντες και κυτταροκίνες εμπλέκονται στην
ενεργοποίηση των αστροκυττάρων, από τους οποίους, πιθανώς οι βασικότεροι είναι οι TGF-b
και PDGF (26). Ακόμη, τα ενεργοποιημένα αστροκύτταρα εκφράζουν το γονίδιο της αακτίνης. Στη διάρκεια της δημιουργίας των διακλαδώσεων, η α-ακτίνη και τα ινίδια της
δεσμίνης είναι παρόντα. Τόσο η τρισδιάστατη δομή όσο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
των αστροκυττάρων είναι παρόμοια με τα περικύτταρα που ρυθμίζουν τη αιματική ροή σε
άλλα όργανα. Έτσι τα αστροκύτταρα θεωρούνται ότι κατέχουν ιδιότητες περικυττάρου του
ηπατικού κολποειδούς.

Η συσκευή σύσπασης των ενεργοποιημένων αστροκυττάρων
Οι πληροφορίες που αφορούν τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο μηχανισμό
σύσπασης των αστροκυττάρων είναι περιορισμένες και μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν
αναλογικά με τις λείες μυικές ίνες οι οποίες παρουσιάζουν ομοιότητα με τα ενεργοποιημένα
αστροκύτταρα. Τα συστατικά της συσκευής σύσπασης είναι τα λεπτά ινίδια της ακτίνης και
οι παχύτερες ίνες της μυοσίνης. Το κλειδί για τη σύσπαση είναι η κάλυψη και αποκάλυψη
των σημείων σύνδεσης της μυοσίνης πάνω στην ακτίνη, που κατά την ηρεμία είναι
μπλοκαρισμένα από την τροπομυοσίνη (Εικόνα 1)(17). Η διαδικασία είναι κατανοητή στην
περίπτωση των σκελετικών μυών, όπου η τροπονίνη συνδέεται με την τροπομυοσίνη
προκειμένου να ρυθμίσει τη θέση της πάνω στα ινίδια της ακτίνης. Η σύνδεση του Ca στην
τροπονίνη προκαλεί την μετακίνηση της τροπομυοσίνης η οποία αποκαλύπτει τις θέσεις
σύνδεσης της μυοσίνης πάνω στην ακτίνη, πάνω στις οποίες κατόπιν, η μυοσίνη συνδέεται,
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ενεργοποιώντας έτσι την ΑTPάση ακτομυοσίνης και προκαλώντας έτσι την μυϊκή σύσπαση
(27). Ο μηχανισμός στην λεία μυϊκή ίνα είναι λιγότερο σαφής. Φαίνεται πως οι ίδιες
ισομορφές ακτίνης και τροπομυοσίνης εμπλέκονται στη σύσπαση του λείου μυ. Έτσι, είναι
λογικό να υποθέσουμε ότι η τροπομυοσίνη μπλοκάρει τις θέσεις σύνδεσης της μυοσίνης
πάνω στην ακτίνη, όπως στο γραμμωτό μυ και επίσης, ότι υπάρχει ένας αντίστοιχος
μηχανισμός μετακίνησης της τροπομυοσίνης, ώστε να εκτίθονται οι θέσεις σύνδεσης της
μυοσίνης.

Εικόνα 1. Α. Τα λεπτά ινίδια ακτίνης (a) και τα παχύτερα ινίδια μυοσίνης (Μ), κατά την ανάπαυση, με την
τροπομυοσίνη (Τ), να καλύπτει τα σημεία σύνδεσης και τις πρωτεΐνες σύνδεσης (b). Στους σκελετικούς μύες το
(b) είναι η τροπονίνη. Στους λείους μύες πιθανόν να είναι η καλπονίνη ή η καλδεσμόνη. Β. Ενεργοποίηση της
ακτομυοσίνης: η τροπομυοσίνη κινείται από τα σημεία σύνδεσης με αποτέλεσμα την πλήρη έκθεσή τους . C. Η
ATPάση ακτομυοσίνης χορηγεί την απαιτούμενη ενέργεια για την στερεοσκοπική αλλαγή στη μυοσίνη που
μετακινεί τα παχιά ινίδιά της σχετικά προς τα λεπτά ινίδια της ακτίνης.(17)
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Ενδοκυττάρια σήμανση των ηπατικών αστροκυττάρων.
Δύο φαίνεται πως είναι οι κύριες οδοί που σηματοδοτούν τη ρύθμιση της σύσπασης,
τόσο στα μυϊκά όσο και στα μη μυϊκά κύτταρα: ι) η οδός του Ca, που κυριαρχεί στους λείους
μύες, και ιι) η οδός Rho (χαμηλού μοριακού βάρους GTPάση) που κυρίως εκφράζεται σε μη
μυϊκά κύτταρα (28, 29). Μέχρι τώρα δεν είναι σαφές ποια από τις δύο οδούς κυριαρχεί στα
αστροκύτταρα, αλλά πρόσφατα προτάθηκε πως όσο αυτά ενεργοποιούνται, τόσο η οδός του
Ca παίζει κυρίαρχο ρόλο.
Όσον αφορά τους μηχανισμούς χάλασης, ακόμη λιγότερα είναι γνωστά για τις οδούς
σήμανσης που τη ρυθμίζουν στα ηπατικά αστροκύτταρα. Το cAMP και το cGMP πιθανότατα
είναι οι μεσολαβητές της χάλασης που προκαλείται κυρίως μέσω της ελάττωσης της
συγκέντρωσης του Ca (30). Στον πίνακα 1 φαίνονται διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν
την συσταλτικότητα των ηπατικών αστροκυττάρων, καθώς και οι προτεινόμενοι οδοί
σήμανσης.
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Παράγων

Δράση

Προτεινόμενος μηχανισμός

Ενδοθηλίνη 1

σύσπαση

[Ca2+]

Θρομβίνη

σύσπαση

[Ca2+]

Αγγειοτενσίνη ΙΙ

σύσπαση

[Ca2+]

Βαζοπρεσίνη

σύσπαση

[Ca2+]

Αδενοσίνη

σύσπαση

[Ca2+]

Substance P

σύσπαση

[Ca2+]

Leukotriene D4

σύσπαση

[Ca2+]

PGF2/thromboxane

σύσπαση

[Ca2+]

Λυσοφωσφατιδικό οξύ

σύσπαση

rho kinase

ΝΟ

χάλαση

cGMP

CO

χάλαση

cGMP

ΑΝΡ

χάλαση

cGMP/[Ca2+]

Αδρενομεδουλίνη

χάλαση

cAMP

Σωματοστατίνη

χάλαση

[Ca2+]/ rho kinase?

χάλαση

cAMP/cGMP

PGI2/PGE2

χάλαση

cAMP

Y-27632 (rho kinase inhibitor)

χάλαση

rho kinase

Παράγοντες

που

αυξάνουν

το

cAMP/cGMP

PG: Προσταγλανδίνη, ΝΟ: μονοξείδιο του Αζώτου, ΑΝΡ: κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο CO: μονοξείδιο του
άνθρακα

Πινακας 1. Παράγοντες που επιδρούν στη συσταλτικότητα των αστροκυττάρων και οι
πιθανοί οδοί σήμανσης (17)

Αγγειοκινητικές ουσίες
Αν και οι ενδοθηλίνες και το ΝΟ είναι οι πιο σπουδαίοι και καλύτερα μελετημένοι
αγγειοκινητικοί παράγοντες (θα αναλυθούν διεξοδικά σε επόμενα κεφάλαια), πολλές ακόμα
ουσίες έχουν μελετηθεί και έχουν βρεθεί να δρουν αγγειοκινητικά. Πρόσφατα, διατυπώθηκε
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η άποψη ότι το τοπικώς παραγόμενο μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να ρυθμίζει την
κολποειδική ροή στο φυσιολογικό ήπαρ. Το CO παράγεται από την αποδόμηση της αίμης,
μέσω της οξυγενάσης της αίμης (ΗΟ), και αυξάνει τη συγκέντρωση του cGMP, προκαλώντας
έτσι χάλαση των λείων μυϊκών ινών (31). Αναστολή του ενδογενώς παραγόμενου CO οδηγεί
σε κολποειδική σύσπαση σε περιοχές όπου υπάρχουν αστροκύτταρα, υποδηλώνοντας ότι
αυτά τα κύτταρα είναι ο στόχος της χαλαρωτικής δράσης του μονοξειδίου του άνθρακα (24).
Σε απομονωμένο, απονευρωμένο ήπαρ αρουραίου, το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ΑΝΡ)
ανταγωνίζεται τις αυξημένες ενδοηπατικές αγγειακές αντιστάσεις που προκαλεί η
φαινυλεφρίνη (32). Καλλιεργημένα ανθρώπινα αστροκύτταρα έχουν υποδοχείς για το ΑΝΡ,
και ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων ελαττώνει την κυτταρική σύσπαση (29). Η χάλαση
φαίνεται πως προκαλούνταν μέσω του ΑΝΡ που επάγει την αύξηση του cGMP και μέσω
αποκλεισμού των διαύλων Ca. Η αδρενομεδουλίνη είναι ένας αγγειοδιασταλτικός
παράγοντας του οποίου η συγκέντρωση στο πλάσμα αυξάνει στην κίρρωση. Τα
αστροκύτταρα έχουν λειτουργικούς υποδοχείς για την αδρενομεδουλίνη, η διέγερση των
οποίων αμβλύνει την συσπαστική δράση της ΕΤ-1. Η δράση της στα αστροκύτταρα
προκαλείται μέσω του cAMP (33). Η σωματοστατίνη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της
οξείας κιρσικής αιμορραγίας. Δρα μέσω αναστολής της έκκρισης γλουκαγόνου, που είναι
γνωστός αγγειοδιασταλτικός παράγοντας. Επίσης, έχει αγγειοσυσπαστική δράση στο λείο
μυϊκό χιτώνα της άνω μεσεντέριας αρτηρίας (34). Τέλος, έχει βρεθεί ότι επιπλέον της δράσης
στην πυλαία κυκλοφορία, η ενεργοποίηση των υποδοχέων τύπου-1 της σωματοστατίνης
προκαλεί μερική αναστροφή της σύσπασης των αστροκυττάρων που προκάλεσε η ΕΤ-1 (35).
Πολλές άλλες ουσίες έχουν διερευνηθεί in vitro αλλά η in vivo σημασία τους στην
πυλαία πίεση παραμένει ασαφής. Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγων εμποδίζει τη
σύσπαση των καλλιεργημένων αστροκυττάρων. Παράγοντες που αυξάνουν το ενδοκυττάριο
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cAMP (αδρενομεδουλίνη, προσταγλανδίνη Ε2) και το cGMP (λιποπολυσακχαρίδες,
ιντερφερόνη γ, ιντερλευκίνη β, ΑΝΡ, ΝΟ) προκαλούν χάλαση των αστροκυττάρων (33,36).
Κάποιες προσταγλανδίνες (PGI2, PGE2) προκαλούν χάλαση των καλλιεργημένων
αστροκυττάρων, ενώ άλλες (θρομβοξάνη, PGF2α) προκαλούν σύσπαση. Αν και διαφορετικές
επιδράσεις στην πυλαία κυκλοφορία έχουν αναφερθεί, μέχρι τώρα δεν μπορεί να αποδοθεί
συγκεκριμένος ρόλος για τα περισσότερα εικοσανοειδή. Η χορήγηση λευκοτριένης D4,
οδηγεί σε σύσπαση των αστροκυττάρων και αύξηση της συγκέντρωσης ιόντων Ca. Ακόμη, η
λευκοτριένη D4 αυξάνει σημαντικά την πυλαία πίεση σε αρουραίους (37).
Η αντιδιουρητική ορμόνη (ή βαζοπρεσίνη) είναι ένας ισχυρός αγγειοσυσπαστικός
παράγοντας, ο οποίος δρα μέσω των υποδοχέων V1 στα λεία μυϊκά κύτταρα. Έχει
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη θεραπεία της οξείας αιμορραγίας από κιρσούς οισοφάγου. Η
βαζοπρεσίνη προκαλεί ακόμη σύσπαση στα καλλιεργημένα ανθρώπινα αστροκύτταρα, μέσω
των V1 υποδοχέων. Η διέγερση των V1 υποδοχέων συνοδεύεται από ελευθέρωση Ca από τις
ενδοκυττάριες αποθήκες (38). Παρόμοια με τη βαζοπρεσίνη η θρομβίνη προκαλεί σύσπαση
των ενεργοποιημένων αστροκυττάρων μέσω απελευθέρωσης Ca από τις ενδοκυττάριες
αποθήκες (29). Είναι γνωστό από καιρό ότι το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης παίζει ρόλο
στις αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις και ότι η δραστηριότητα του συστήματος αυτού
σχετίζεται με το βαθμό της πυλαίας υπέρτασης (39). Η αγγειοτενσίνη ΙΙ είναι ένα
οκταπεπτίδιο που κυρίως δρα μέσω του τύπου Ι υποδοχέων (ΑΤ Ι) της αγγειοτενσίνης.
Έγχυση της αγγειοτενσίνης ΙΙ προκάλεσε αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις και πυλαία
υπέρταση σε πειραματική κίρρωση. Σε ενεργοποιημένα ανθρώπινα αστροκύτταρα προκάλεσε
μέσω των ΑΤ Ι δοσοεξαρτώμενη αύξηση των ιόντων Ca που συνοδεύτηκε από κυτταρική
σύσπαση (40). Η ουσία Ρ μπορεί να προκαλέσει μια δοσοεξαρτώμενη σύσπαση σε
καλλιεργημένα αστροκύτταρα από αρουραίους. Η ουσία Ρ βρέθηκε αυξημένη σε κιρρωτικούς
ασθενείς και αρουραίους αν και άμεση συσχέτιση με την πίεση στην πυλαία δεν μπόρεσε να
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επιβεβαιωθεί (41). Τα αστροκύτταρα έχουν νουκλεοτιδικούς υποδοχείς που ενεργοποιούνται
από αδενοσίνη με αποτέλεσμα την σύσπαση (42).
Αν και τα ενεργοποιημένα αστροκύτταρα μπορούν να συσπώνται με την επίδραση
αγγειοκινητικών ουσιών τόσο in vitro, όσο και in vivo, είχαν εκφραστεί κάποιες αντιρρήσεις
σχετικά με το αν αυτή η σύσπαση είναι ικανή να προκαλέσει σύσπαση των κολποειδών. Αυτό
το θέμα έχει πλέον λυθεί με μια πρόσφατη μελέτη όπου η σύσπαση των αστροκυττάρων
μπόρεσε να ποσοτικοποιηθεί (43). Βρέθηκε λοιπόν ότι η μέση δύναμη που παράγεται κατά
την πρόκληση σύσπασης από την ΕΤ-1 σε ένα αστροκύτταρο ήταν 0,69 dyn ή 14000
dyn/cm3, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη κολποειδική πίεση σε κιρρωτικούς αρουραίους,
υποδηλώνοντας ότι τα αστροκύτταρα μπορούν να συσπάσουν τα κολποειδή και έτσι να
συμβάλλουν στην αυξημένη κολποειδική αντίσταση.
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ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΕΣ

Γενικά
Για πρώτη φορά το 1985 περιγράφηκε μια πεπτιδεργική δραστηριότητα προερχόμενη
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα που μπορούσε να προκαλέσει στεφανιαίο αγγειόσπασμο (44).
Λίγο αργότερα μια οικογένεια πεπτιδίων, που ονομάστηκαν ενδοθηλίνες, απομονώθηκαν και
αναγνωρίστηκαν (45). Τα τρία μέλη της οικογένειας- Ενδοθηλίνη-1 (ΕΤ-1), Ενδοθηλίνη-2
(ΕΤ-2) και Ενδοθηλίνη-3 (ΕΤ-3)- παράγονται σε μια ποικιλία από ιστούς όπου μπορούν να
δρουν ως ρυθμιστές του αγγειοκινητικού τόνου, του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της
παραγωγής ορμονών. Μελέτες με τις ενδοθηλίνες και ανταγωνιστές των υποδοχέων τους
δείχνουν πως αυτά τα πεπτίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά στην παθοφυσιολογία των
αγγειακών διαταραχών.

Ενδοθηλίνη-1
Οι ενδοθηλίνες είναι πεπτίδια αποτελούμενα από 21 αμινοξέα (Εικόνα 2) που
παράγονται από μια ποικιλία διαφορετικών κυττάρων. Η ΕΤ-1 είναι το μόνο μέλος της
οικογένειας που παράγεται από ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ επίσης παράγεται από λείες μυϊκές
ίνες αγγείων. Η ΕΤ-1 δεν αποθηκεύεται σε εκκριτικά κοκκία μέσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Έτσι, σημαντικά ερεθίσματα όπως η υποξία, η ισχαιμία ή το τοιχωματικό στρες προκαλούν
την μετεγγραφή του mRNA της ΕΤ-1 και ακολούθως, την σύνθεση και έκκρισή της εντός
λίγων λεπτών (46). Ο χρόνος ημίσειας ζωής του mRNA είναι περίπου 15min, ενώ ο χρόνος
ημίσειας ζωής της ΕΤ-1 στο πλάσμα είναι περίπου 4-7 min. Επομένως, τα ενδοθηλιακά
κύτταρα μπορούν να προσαρμόσουν γρήγορα την παραγωγή της ΕΤ-1 όσο απαιτείται για την
ρύθμιση του αγγειακού τόνου. Η ΕΤ-1 του πλάσματος καθαίρεται κατά το πλείστον (80-90%)
από τους πνεύμονες κατά την πρώτη δίοδο (47). Περίπου το 75% της έκκρισης ΕΤ-1 από
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καλλιεργημένα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι προς την εξωαυλική πλευρά των κυττάρων, προς
τις λείες μυϊκές ίνες, όπου μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένους υποδοχείς και να
προκαλεί αγγειοσύσπαση (48). Είναι μάλλον απίθανο αυτή η έκκριση να συμβάλλει στη
συγκέντρωση της ΕΤ-1 στο πλάσμα. Επομένως, η ΕΤ-1 θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο
ως παρακρινική παρά ως ενδοκρινική ορμόνη. Ωστόσο, οι μετρήσεις στο πλάσμα είναι
χρήσιμες γιατί έχει βρεθεί ότι σχετίζονται καλά με τη βαρύτητα της νόσου, όπως η
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, και μπορεί να έχουν προγνωστική ή διαγνωστική αξία.
Η ΕΤ-1 μπορεί επίσης να παράγεται από νευρώνες και αστροκύτταρα στο κεντρικό
νευρικό σύστημα, κύτταρα ενδομητρίου, ηπατοκύτταρα, νεφρικά μεσαγγειακά κύτταρα,
κύτταρα Sertoli και επιθηλιακά κύτταρα μαστού (49, 50).
Στο φυσιολογικό ήπαρ παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Σε ηπατική βλάβη ο
κύριος τόπος σύνθεσης είναι τα αστροκύτταρα, ενώ η παραγωγή από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα ελαττώνεται σημαντικά.

Εικόνα 2. Η δομή των πεπτιδίων ενδοθηλίνης (51).
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Ενδοθηλίνη-2 και Ενδοθηλίνη-3
Οι ΕΤ-2 και ΕΤ-3 έχουν μελετηθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με την ΕΤ-1, και άρα οι
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τη δράση τους είναι πολύ πιο περιορισμένες. Η ΕΤ-2
παράγεται κυρίως στο νεφρό και το έντερο, ενώ μικρότερες ποσότητες παράγονται κυρίως
στο μυοκάρδιο, τον πλακούντα και τη μήτρα, και το αγγειακό ενδοθήλιο, αλλά τα κύτταρα
που την παράγουν δεν είναι ακόμη γνωστά (52). Μέχρι πρόσφατα πιστεύονταν ότι δεν
κυκλοφορεί στο πλάσμα. Η αγγειοσυσπαστική της δράση είναι παρόμοια με της ΕΤ-1. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΕΤ-2 είναι ότι δρα ως χημειοτακτικός παράγοντας για τα
μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα και μπορεί επίσης να αυξάνει την ενεργοποίηση των
μακροφάγων. Θεωρείται επίσης υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των λευκοκυττάρων στο
παγκρεατικό παρέγχυμα στη διάρκεια της οξείας παγκρεατίτιδας.
Όπως και η ΕΤ-1, η ΕΤ-3 κυκλοφορεί στο πλάσμα, αλλά ο ακριβής τόπος παραγωγής
της είναι άγνωστος. Η ΕΤ-3 έχει βρεθεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο, και
μπορεί να ρυθμίζει σημαντικές λειτουργίες στους νευρώνες και στα αστροκύτταρα, όπως ο
πολλαπλασιασμός και η ανάπτυξη (53). Επίσης μπορεί να βρίσκεται στον πεπτικό σωλήνα,
στον πνεύμονα και το νεφρό. Έχει βρεθεί πως δρα χημειοτακτικά για τους ινοβλάστες της
πνευμονικής αρτηρίας, ενώ η αγγειοσυσπαστική της δράση είναι πολύ ασθενέστερη σε σχέση
με την ΕΤ-1.

Βιοχημεία και μοριακή βιολογία
Κάθε ΕΤ είναι προϊόν ενός ξεχωριστού γονιδίου το οποίο κωδικοποιεί το mRNA ενός
μεγάλου πρόδρομου πρωτεϊνικού μορίου. Το γονίδιο της ΕΤ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6,
και η συχνότητα για το ώριμο πεπτίδιο κωδικοποιείται στο δεύτερο εξόνιο (54). Το μόριο της
πρη-προ-ενδοθηλίνης αποτελείται από 203 αμινοξέα (Εικόνα 3) και αποδομείται από μια
ενδοπεπτιδάση στην προ-ορμόνη «μεγάλη ενδοθηλίνη» (ή προ-ενδοθηλίνη) που έχει 37-41
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αμινοξέα, και η οποία είναι αυτή που εκκρίνεται και κυκλοφορεί στο πλάσμα. Η μεγάλη
ενδοθηλίνη-1 έχει το 1/100 της δυναμικότητας της ΕΤ-1, αλλά η συγκέντρωσή της στο
πλάσμα είναι επαρκώς υψηλή σε καταστάσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, ώστε η
εξωκυττάρια μετατροπή της σε ΕΤ-1 μπορεί να αποδώσει βιολογικά σημαντικές ποσότητες
της τελευταίας (52). Αυτή η δεύτερη φάση αποδόμησης περιλαμβάνει τη διάσπαση του
δεσμού τρυπτοφάνης-βαλίνης σε ΕΤ-1 και ΕΤ-2, ή τρυπτοφάνης-ισολευκίνης στην ΕΤ-3.
Πρόσφατα περιγράφηκε η απομόνωση και αναπαραγωγή του ενζύμου που καταλύει την
αντίδραση μετατροπής του πρόδρομου μορίου σε ΕΤ (51). Το γλυκοπρωτεϊνικό αυτό ένζυμο
(μετατρεπτικό ένζυμο της ενδοθηλίνης : ΕCΕ) είναι μία μεταλλοπεπτιδάση με δομικές
ομοιότητες με την εγκεφαλινάση και μπορεί να ανασταλεί η δράση της από τη
φωσφοραμιδόνη καθώς και άλλους υποδοχείς μεταλλοπρωτεϊνασών, όπως το EDTA, η οφενανθρολίνη και το διαιθυλπυροκαρβονικό, αλλά όχι από την καπτοπρίλη, άλλες πρωτεάσες
ή την θιορφάνη.
Δύο ισομορφές ΕCΕ υπάρχουν, το ΕCΕ-1 και το ΕCΕ-2, που διαχωρίζονται με βάση
την εντόπιση, την ενεργότητα στο βέλτιστο pH και την ευαισθησία στη φωσφοραμιδόνη. Οι
λείες μυϊκές ίνες είναι κύτταρα στόχοι και έτσι εκφράζουν ένα μη εκλεκτικό ΕCΕ (ΕCΕ-1)
στην κυτταρική τους επιφάνεια, ώστε να μετατρέπουν την εξωγενή μεγάλη ΕΤ σε ουδέτερο
pH. Έτσι, η προΕΤ-1 που ελευθερώνεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να μετατραπεί
σε ΕΤ-1 στην επιφάνεια των λείων μυϊκών ινών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος μετατροπής
προΕΤ-1 σε ΕΤ-1 συμβαίνει στα ενδοθηλιακά κύτταρα και πιθανολογείται ότι η ΕΤ-1
συγκεντρώνεται κυρίως στα κύτταρα αυτά, χωρίς όμως να αποθηκεύεται (55). Πειράματα που
εξετάζουν την εκλεκτικότητα υποστρώματος του ECE δείχνουν ότι το ένζυμο που υπάρχει
στα ενδοθηλιακά κύτταρα (ECE-2) είναι εκλεκτικό για την προ-ΕΤ-1 σε σχέση με την
προΕΤ-2 ή ΕΤ-3, ενώ το ένζυμο που υπάρχει στις λείες μυϊκές ίνες δρα ισότιμα πάνω στα
τρία πρόδρομα πεπτίδια. Το ΕCΕ-2 πιθανώς δρα ως ένα ενδοκυττάριο ένζυμο που διασπά
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την ενδογενώς παραγόμενη προΕΤ-1 σε ΕΤ-1 στη συσκευή του Golgi. Το ΕCΕ-2 σε ένα
βέλτιστο ρΗ (5.5) έχει 200 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία στη φωσφοραμιδόνη σε σχέση με
το ΕCΕ-1 (56).
Αφού η ΕΤ-1 ελευθερωθεί από το ενδοθηλιακό κύτταρο, δεν λειτουργεί ως
κυκλοφορούσα ορμόνη. Στην πραγματικότητα, η συγκέντρωσή της στο πλάσμα δεν είναι
αρκετή για να προκαλέσει αγγειοσύσπαση. Αυτό γιατί θεωρείται πως το μεγαλύτερο μέρος
της παραγόμενης ΕΤ-1 (γύρω στο 80%) εκκρίνεται στο βασικό-οπίσθιο διαμέρισμα. Για το
λόγο αυτό και δρα ως τοπική ορμόνη με παρακρινικό τρόπο στην επιφάνεια των κυττάρων
των λείων μυϊκών ινών των αγγείων. Ακόμη, έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής στο αίμα διότι
δεσμεύεται γρήγορα από τους ιστούς, και γιατί υπάρχει ένα ένζυμο καταβολισμού της ΕΤ
(EDE) το οποίο μπορεί να την μεταβολίσει ταχέως (57). Στο πλάσμα η συγκέντρωσή της
είναι περίπου 1fmol/ml. Η συγκέντρωση που ανιχνεύεται στο διάμεσο χώρο ανάμεσα στο
ενδοθήλιο και τις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, δεν φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη συγκέντρωση στο πλάσμα, δεδομένου ότι η εκκρινόμενη ΕΤ-1 δεν αποθηκεύεται
σε αυτό το διαμέρισμα. Πιθανώς να δεσμεύεται από τους υποδοχείς των λείων μυϊκών ινών
των αγγείων και του ενδοθηλίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συγκέντρωση που
ανιχνεύεται στον αγγειακό ιστό είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει
στο πλάσμα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι δεσμευμένο στους υποδοχείς, με μικρό μόνο
τμήμα να παραμένει σε ελεύθερη μορφή (58).
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Εικόνα 3. Βιοσύνθεση της ΕΤ1. Διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να διεγείρουν την έκφραση της
ΕΤ1, η οποία συντίθεται από ένα πρόδρομο μόριο 212 αμινοξέων (πρη-προ-ΕΤ1) και το οποίο μετατρέπεται σε
ένα ενδιάμεσο μόριο 38 αμινοξέων (προΕΤ1 ή μεγάλη ΕΤ1). Στη συνέχεια, μέσω της δράσης του μετατρεπτικού
ενζύμου της ενδοθηλίνης (ECE), παράγεται το τελικό πεπτίδιο των 21 αμινοξέων (ΕΤ1)(51).

Υποδοχείς ενδοθηλίνης

Και οι τρεις ενδοθηλίνες συνδέονται με δυο τύπους υποδοχέων (Α και Β). Οι
υποδοχείς είναι μέλη της οικογένειας των G-πρωτεϊνών και το μέγεθός τους κυμαίνεται από
45000-50000 daltons στους διάφορους ιστούς. Η αλληλουχία των αμινοξέων στους δύο
τύπους του υποδοχέα είναι κατά 50% ταυτόσημη, και κάθε τύπος συντηρείται κατά μεγάλο
ποσοστό στα διάφορα είδη θηλαστικών (85-90%).

Υποδοχείς ενδοθηλίνης τύπου Α (ΕΤ-Α)
Οι υποδοχείς Α έχουν δεκαπλάσια συγγένεια σύνδεσης με την ΕΤ-1 σε σύγκριση με
την ΕΤ-3 και εκφράζονται σε περίσσεια στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων και στα
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μυοκαρδιακά κύτταρα (59). Οι υποδοχείς αυτοί είναι που επάγουν την αγγειοσυσπαστική
δράση της ΕΤ-1, αν και οι υποδοχείς Β μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ίδια δράση σε
κάποιους ιστούς. Η σύσπαση σχετίζεται με την ικανότητα των υποδοχέων να διεγείρουν την
φωσφολιπάση-C η οποία οδηγεί στο σχηματισμό της 1,4,5-τριφωσφορικής ινοσιτόλης και
διακυλογλυκερόλης (Εικόνα 4). Τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση συγκέντρωσης
ενδοκυττάριου Ca που με τη σειρά του προκαλεί την αγγειοσύσπαση. Η σύσπαση επιμένει
και αφού η ΕΤ-1 απομακρυνθεί από τον υποδοχέα, πιθανώς λόγω της εμμένουσας αύξησης
του ενδοκυττάριου Ca. Το μονοξείδιο το αζώτου (ΝΟ) συντομεύει τη διάρκεια της
αγγειοσύσπασης προωθώντας την επιστροφή του ενδοκυττάριου ασβεστίου στη βασική του
συγκέντρωση.

Εικόνα 4. Μηχανισμοί σήμανσης που επάγονται από την ΕΤ1, μέσω του διαμεμβρανικού υποδοχέα ΕΤΑ (βλέπε
κείμενο) (52).

22
Υποδοχείς ενδοθηλίνης τύπου Β (ΕΤ-Β)
Οι υποδοχείς τύπου Β εκφράζονται κυρίως στα ενδοθηλιακά κύτταρα (ΕΤΒ1) και σε
μικρότερο βαθμό στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων (ΕΤΒ2)(60). Η ενεργοποίηση των ΕΤΒ1
οδηγεί σε αγγειοδιαστολή μέσω ενεργοποίησης της ΝΟ συνθάσης, ενώ η ενεργοποίηση των
ΕΤΒ2 προκαλεί αγγειοσύσπαση.

Οι υποδοχείς αυτοί μπορούν να δεσμεύσουν ΕΤ-1, ΕΤ-2

και ΕΤ-3 με την ίδια συγγένεια, και έτσι προάγουν τη δράση και των τριών πεπτιδίων. Η
δράση μετά την ενεργοποίηση των τύπου Β υποδοχέων είναι παρόμοια με αυτή που
ακολουθεί την ενεργοποίηση των τύπου Α υποδοχέων, όσον αφορά την ενεργοποίηση της
φωσφολιπάσης C, την παραγωγή 1,4,5-τριφωσφορικής ινοσιτόλης και διακυλογλυκερόλης
και την κινητοποίηση του ασβεστίου. Ωστόσο, οι υποδοχείς τύπου Β συνδέονται με τις
ανασταλτικές G-πρωτεΐνες, οι οποίες σε μερικά κύτταρα προκαλούν αναστολή σύνθεσης
cAMP (61). Η σύνδεση της ΕΤ-3 με τον υποδοχέα τύπου Β μπορεί να προκαλέσει παροδική
αγγειοδιαστολή, που πιθανώς οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή ΝΟ και προστακυκλίνης, και
την ενεργοποίηση των διαύλων καλίου (62). Η σύνδεση της ΕΤ-3 στους υποδοχείς τύπου Β,
είναι κρίσιμη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του νευρικού ιστού. Έτσι, οι
νευρώνες των γαγγλίων στο έντερο δεν αναπτύσσονται όταν οι υποδοχείς αυτοί δεν
λειτουργούν σωστά ή η ΕΤ-3 δεν παράγεται. Μια κληρονομική μορφή της νόσου
Hirschprung’s (αγαγγλιονικό μεγάκολο),έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με μεταλλαγή στο γονίδιο
του υποδοχέα τύπου Β που ελαττώνει την κινητοποίηση του Ca (63).

Κατανομή των υποδοχέων ΕΤ στο ήπαρ.
Μέσα στα ηπατικά κολποειδή οι ΕΤΑ, βρίσκονται τόσο σε αστροκύτταρα όσο και σε
ηπατοκύτταρα. Οι ΕΤΒ εκφράζονται σε όλους τους τύπους των κυττάρων του κολποειδούς,
δηλαδή σε αστροκύτταρα, ηπατοκύτταρα, κύτταρα Kupffer και ενδοθηλιακά. Ο μεγαλύτερος
αριθμός υποδοχέων πάντως βρίσκεται στην επιφάνεια των αστροκυττάρων. Μάλιστα, στα
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αδρανή αστροκύτταρα υπερέχουν οι ΕΤΑ, ενώ στα διεγερμένα αστροκύτταρα υπερέχουν οι
ΕΤΒ. Στα πυλαία διαστήματα και τα μεγάλα αγγεία υπερέχουν οι ΕΤΑ, ενώ στα τελικά
ηπατικά βλεβίδια και στα πυλαία φλεβίδια υπερέχουν οι ΕΤΒ (51).

Ρύθμιση και έκφραση των υποδοχέων ενδοθηλίνης
Η ρύθμιση της παραγωγής των υποδοχέων ενδοθηλίνης φαίνεται πως συχνά
παραλληλίζεται με αυτήν των ενδοθηλινών. Για παράδειγμα η υποξία ή η κυκλοσπορίνη
διεγείρουν ταχέως την παραγωγή ΕΤ-1 και υποδοχέων τύπου Α στα ενδοθηλιακά κύτταρα και
στις λείες μυϊκές ίνες αντίστοιχα (64). Όσον αφορά την υποξία το αποτέλεσμα είναι
επωφελές: αύξηση στην τοπική ιστική διάχυση. Όμως, η απάντηση στην κυκλοσπορίνη
πιθανώς συμβάλλει στην νεφροτοξικότητά της (65). Ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, ο
βασικός ινοβλαστικός παράγοντας, το cAMP και τα οιστρογόνα αυξάνουν τους υποδοχείς
τύπου Α σε μερικούς ιστούς, ενώ ο C-τύπος νατριουρητικής ορμόνης, η αγγειοτενσίνη-ΙΙ και
πιθανώς ο βασικός ινοβλαστικός παράγων αυξάνουν τους υποδοχείς τύπου Β. Αντίθετα, οι
ενδοθηλίνες, η αγγειοτενσίνη ΙΙ, ο PDGF (Platelet-derived Growth Factor) και ο TGF β
(Tranforming Growth Factor β) ελαττώνουν τους Α υποδοχείς, ενώ το c-AMP και οι
κατεχολαμίνες ελαττώνουν τους β υποδοχείς. Οι διαφορές στην έκφραση των δύο υποδοχέων
σε κάθε ιστό συμβάλλουν στη διαφορετική δράση των τριών ενδοθηλινών. Ακόμη και μέσα
στον ίδιο ιστό η κατανομή των υποδοχέων επίσης διαφέρει. Έτσι, στο νεφρό οι Α υποδοχείς
βρίσκονται κυρίως στα ευθέα αγγεία και στις καμαροειδείς αρτηρίες, ενώ οι Β υποδοχείς
κυριαρχούν στα αθροιστικά σωληνάρια, υποδηλώνοντας διαφορετικούς ρόλους στην
επαναρρόφηση άλατος και ύδατος. Στο σπείραμα συναντώνται και οι δυο υποδοχείς. Η ΕΤ-1
ελαττώνει την νεφρική αιματική ροή αυξάνοντας τις αγγειακές αντιστάσεις (66). Αυτό
συμβαίνει λόγω σύσπασης του προσαγωγού και απαγωγού αρτηριδίου καθώς και των
ενδολοβιακών αρτηριών. Η συστηματική χορήγηση ΕΤ-1 ελαττώνει το ρυθμό σπειραματικής
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διήθησης και μπορεί να προκαλέσει αντινατριούρηση (εν μέρει σχετιζόμενη με τη διέγερση
έκκρισης αλδοστερόνης), μηχανισμός που πιθανώς ενεργοποιείται μέσω των υποδοχέων Α.

Αλληλεπιδράσεις των ενδοθηλινών με άλλους αγγειοδραστικούς παράγοντες
Η παραγωγή ΕΤ-1 ρυθμίζεται in vitro και in vivo από μια ποικιλία ορμονών, άλλων
αγγειοδραστικών ουσιών και καταστάσεων αγγειακού στρές. Η αγγειοτενσίνη ΙΙ, η
βαζοπρεσσίνη, η θρομβίνη,

οι υψηλής και χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες και η

ινσουλίνη διεγείρουν την παραγωγή ΕΤ-1 όπως επίσης και διάφοροι αυξητικοί παράγοντες
όπως ο TGFβ, ο insulin-like growth factor Β, ο επιδερμικός αυξητικός παράγων, και ο
βασικός ινοβλαστικός αυξητικός παράγων. Η διέγερση της έκκρισης ΕΤ-1 μπορεί να επάγει
τη δράση διαφόρων αγγειοκινητικών πεπτιδίων και αυξητικών παραγόντων. Για παράδειγμα,
η αγγειοτενσίνη ΙΙ (ΑΤ-ΙΙ) διεγείρει την καρδιακή υπερτροφία και σε μερικές περιπτώσεις τον
αγγειακό πολλαπλασιασμό. Αναστολή είτε της παραγωγής της ΕΤ-1, είτε της δράσης της,
μπορεί να εμποδίσει την μυοκαρδιακή υπερτροφία που προκαλεί η ΑΤ-ΙΙ. Η ΕΤ-1 με τη σειρά
της μπορεί να διεγείρει τη μετατροπή της ΑΤ-Ι σε ΑΤ-ΙΙ και να ενισχύσει έτσι την μέσω ΑΤ
παραγόμενη αλδοστερόνη. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο αυτών ορμονών είναι
δυνητικά σημαντικές ενόψει του γεγονότος ότι οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
ΑΤ επιμηκύνουν την επιβίωση ασθενών με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας μετά από
έμφραγμα μυοκαρδίου (67, 68).
Αντίθετα, οι αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες ΝΟ και προστακυκλίνη, εμποδίζουν την
παραγωγή ΕΤ-1 μέσω ενός κοινού μηχανισμού που εμπλέκει την παραγωγή του cAMP (69).
Το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο εμποδίζει τη βασική παραγωγή της ΕΤ-1, όπως και την
επαγόμενη μέσω αγγειοτενσίνης ΙΙ ή θρομβίνης. Επίσης εμποδίζουν την αγγειοσύσπαση και
την ινογένεση που προκαλεί η ΕΤ-1(70). Επομένως, η αγγειοδιασταλτική και αντιαυξητική
δράση του ΝΟ, της προστακυκλίνης και του κολπικού νατριουρητικού παράγοντα μπορεί να
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σχετίζονται με την αναστολή τόσο της παραγωγής όσο και της δράσης της ΕΤ-1. Αυτές οι
αλληλεπιδράσεις μπορεί να αναστέλλουν την αύξηση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων και
την επακόλουθη ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης ή εμποδίζουν τις αυξημένες αγγειακές
αντιστάσεις, που είναι αποτέλεσμα της διέγερσης της παραγωγής ΕΤ-1 λόγω υποξίας ή
τοιχωματικού στρες.
Η ΕΤ-3 πιθανώς δρα μέσω των υποδοχέων Β και διεγείρει την σύνθεση ΝΟ από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα και αποτελεί μέρος ενός παρακρινικού ή αυτοκρινικού συστήματος
ρύθμισης αυτών των αγγειοδραστικών ουσιών (71).
Τόσο η ΕΤ-1 όσο και η ΕΤ-3 διεγείρουν την παραγωγή διαφόρων προσταγλανδινών,
συμβάλλοντας έτσι στην αναστολή της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, σε παροδική
αγγειοδιαστολή (μέσω προστακυκλίνης), και βρογχόσπασμο (μέσω θρομβοξάνης).

Δράσεις της ΕΤ-1 στην κυκλοφορία
Η ΕΤ-1 και οι υποδοχείς Α πιθανώς εμπλέκονται στη διατήρηση ενός βασικού
αγγειοκινητικού τόνου. Η έγχυση BQ-123, ενός εκλεκτικού ανταγωνιστή υποδοχέων Α, στη
βραχιόνιο αρτηρία φυσιολογικών ατόμων προκάλεσε προοδευτική αγγειοδιαστολή και 64%
αύξηση στην αιματική ροή του βραχίονα μετά από μία ώρα (72). Αν και κάθε μια από τις
ενδοθηλίνες είναι ικανή να προκαλέσει αγγειοσύσπαση, η ΕΤ-1 είναι η πιο ισχυρή ενδογενής
αγγειοσυσπαστική ουσία που μέχρι τώρα έχει αναγνωριστεί. Για παράδειγμα είναι 100 φορές
πιο ισχυρή από τη νοραδρεναλίνη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή η δράση επάγεται
κυρίως από την ενεργοποίηση των υποδοχέων Α στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, αλλά η
ενεργοποίηση των Β υποδοχέων που εκφράζονται στα στεφανιαία και άλλα αγγεία, πιθανώς
επίσης να συμβάλλει σε αυτή τη σύσπαση. Ακόμη, η ΕΤ-1 αυξάνει την αγγειοσύσπαση που
προκαλείται από την νορεπινεφρίνη. Οι κατεχολαμίνες με τη σειρά τους ισχυροποιούν τη
δράση των ενδοθηλινών (44).
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Οι

αγγειοσυσπαστικές

δράσεις

της

ΕΤ-1

εμφανίζονται

ισχυρότερες

στα

αθηροσκληρυντικά αγγεία, όπου η αντιρροπιστική δράση του ΝΟ χάνεται (73). Η ΕΤ-1
μπορεί επίσης να διεγείρει τη σύνθεση κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου από την καρδιά,
πιθανώς ως αντιρροπιστικός μηχανισμός απέναντι στην αγγειοσυσπαστική της δράση.
Θεωρείται ακόμη ότι η ΕΤ-1 συμμετέχει στη ρύθμιση του βασικού αγγειακού τόνου και της
αρτηριακής πίεσης σε υγιείς ανθρώπους, και επίσης ότι έχει θετική ινότροπη και χρονότροπη
δράση σε αυτούς.
Σίγουρη συμμετοχή
Μυοκαρδιακή βλάβη εξαιτίας αγγειακής προσβολής
Καρδιακή ανεπάρκεια
Νεφροτοξικότητα από κυκλοσπορίνη
Ισχαιμική νεφρική ανεπάρκεια
Αγγειόσπασμος μετά υπαραχνοειδή αιμορραγία
Πιθανή συμμετοχή
Άσθμα
Πνευμονική υπέρταση
Βατός αρτηριακός πόρος
Αγγεισυσπαστικές διαταραχές
Οξεία αγγειακή εγκεφαλική ανεπάρκεια
Πίνακας 2. Δυνητικοί ρόλοι της ΕΤ-1 σε αγγειακές διαταραχές

Ανταγωνιστές ενδοθηλίνης
Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη φαρμάκων που
μπλοκάρουν την παραγωγή ή τις δράσεις των ενδοθηλινών, κυρίως όσον αφορά το
καρδιαγγειακό σύστημα. Οι πρώτοι ανταγωνιστές των υποδοχέων ενδοθηλίνης ήταν πεπτίδια.
Στην αρχή διαπιστώθηκε ότι οι υποδοχείς ΕΤ-Α αναγνωρίζουν την τριτογενή δομή του Ν- και
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του C- τελικού άκρου των μορίων της ενδοθηλίνης. Ωστόσο, οι ΕΤ-Β υποδοχείς
αναγνωρίζουν μόνο τη δομή του C-τελικού άκρου, και κυρίως την αλληλουχία Glu10-Trp21.
Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, περιγράφηκε το 1991 ο πρώτος ανταγωνιστής ΕΤ, το
σύμπλοκο

IRL1038. Επρόκειτο για έναν εκλεκτικό, in vivo, ανταγωνιστή των ΕΤ-Β

υποδοχέων, που ανταγωνίζονταν την ΕΤ-1 και ΕΤ-3 σε ινδικό χοιρίδιο (74). Η πρώτη
προσπάθεια για την σύνθεση ενός εκλεκτικού ΕΤ-Α ανταγωνιστή έγινε παίρνοντας ένα τμήμα
του πεπτιδίου της ΕΤ με τροποποίηση του δισουλφιδικών γεφυρών και με εισαγωγή στη δομή
του διαμινοπροπιονικού οξέως. Το σύμπλεγμα που προέκυπτε μπορούσε να μπλοκάρει την
σύσπαση που προκαλεί η ΕΤ-1 αλλά όχι αυτήν που προκαλεί η ΕΤ-3 στις πνευμονικές
αρτηρίες. Μετά τις μελέτες αυτές έγινε σύνθεση του συμπλόκου BQ-123. Ο ανταγωνιστής
αυτός είναι παράγωγο ενός πεπτιδίου που απομονώθηκε από προϊόντα διάσπασης του
Streptomyces misakiensisy, και αποτελεί μια στάνταρ ουσία για την αναγνώριση των
υποδοχέων ΕΤ (75). Η ισχύς των ανταγωνιστών ΕΤ ποικίλει ανάλογα με την άμεση ή
απώτερη δράση τους. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώθηκε ότι ο BQ-123 μπλοκάρει τελείως
την παραγωγή IP3 που προκαλεί η ΕΤ-1 στις λείες μυικές ίνες των αγγείων , αλλά όχι τη
μιτογόνο δράση πάνω τους. Αυτή η απώλεια μακροχρόνιας δραστηριότητας δεν σχετίζεται με
την αποδόμηση της ένωσης, αλλά με τη διαδικασία αποσύνδεσης. Ένας άλλος ανταγωνιστής
ΕΤΑ, που είναι επίσης πεπτίδιο, είναι η ένωση BQ-610. Ανταγωνίζεται τον εγκεφαλικό
αγγειόσπασμο που προκαλείται στην υπαραχνοειδή αιμορραγία η οποία πιθανολογείται ότι
επάγεται μέσω δράσης της ΕΤ-1 στους ΕΤ-Α. Μη πεπτιδεργικοί ανταγωνιστές έχουν επίσης
παραχθεί, Ο πρώτος ήταν το σύμπλοκο 50-235. Απομονώθηκε από το φυτό Myrica cerifera
και ήταν ένας ανταγωνιστής ΕΤ-Α, χωρίς καμία δράση στους ΕΤ-Β υποδοχείς. Η ένωση SB209670 μπορεί να αναστέλλει την συσπαστική ιδιότητα της ΕΤ-1 στην αορτή ποντικού και
δείχνει μια εκλεκτικότητα τουλάχιστον 90 φορές μεγαλύτερη για τους υποδοχείς ΕΤ-Α σε
σχέση με τους ΕΤ-Β (76). Η ένωση BMS-182874 είναι επίσης εκλεκτικός ανταγωνιστής

28
ΕΤΑ, που προέρχεται από το μόριο σουλφοναμίδης και ανταγωνίζεται την ΕΤ-1 στις
καρωτίδες κουνελιού. Ο πιο γνωστός μη πεπτιδεργικός ανταγωνιστής είναι η ένωση Ro-470203, γνωστός και ως μποσεντάνη. Η μποσεντάνη δείχνει 20-50 φορές μεγαλύτερη
εκλεκτικότητα για τους υποδοχείς ΕΤ-Α. Σε πρόσφατες μελέτες φάνηκε ότι η συστηματική
χορήγηση μποσεντάνης σε ασθενείς με σοβαρή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια προκαλεί
συστηματική, πνευμονική και περιφερική φλεβοδιαστολή και αυξάνει έτσι την καρδιακή
λειτουργία χωρίς να προκαλεί αντανακλαστική ταχυκαρδία (77).
Ένας άλλος μη πεπτιδικός ανταγωνιστής, η ένωση BQ-788, είναι εκλεκτικός για τους
ΕΤ-Β υποδοχείς. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πειράματα με ζώα για το χαρακτηρισμό των
υποδοχέων ΕΤ. Μπορεί να ενισχύσει την αύξηση της αρτηριακής πίεσης που προκαλεί η ΕΤ1 επειδή μπλοκάρει τους ΕΤ-Β υποδοχείς στο ενδοθήλιο και στις λείες μυϊκές ίνες των
αγγείων. Σαν αποτέλεσμα η αρχική αγγειοδιασταλτική δράση χάνεται.
Τελευταία, μια νέα κατηγορία δραστικών από το στόμα, μη πεπτιδικών ανταγωνιστών
ΕΤ-Α έχει ανακαλυφθεί. Πρόκειται για εκλεκτικούς ΕΤ-Α ανταγωνιστές που έχουν μακρά
διάρκεια δράσης. Στην εικόνα 5 απεικονίζονται οι σπουδαιότεροι ανταγωνιστές ΕΤ.
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Εικόνα 5. Η δομή των σπουδαιότερων ανταγωνιστών ενδοθηλίνης (51).

Οι ενδοθηλίνες και το ήπαρ
Ο Ghandhi ήταν ο πρώτος που έδειξε ότι η έγχυση ΕΤ-1 σε απομονωμένο ήπαρ
ποντικού προκαλεί αύξηση στην πυλαία πίεση (78). Αυτό προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον
μεταξύ των ηπατολόγων για τον ρόλο της ΕΤ-1 στην πυλαία υπέρταση. Τώρα είναι γνωστό
ότι η έγχυση ΕΤ-1 σε απομονωμένο ήπαρ ποντικού προκαλεί παρατεταμένη και
δοσοεξαρτώμενη αύξηση στην πυλαία πίεση σχετιζόμενη με αυξημένη γλυκογονόλυση και
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κατανάλωση οξυγόνου. Άλλες μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι η ΕΤ-1 έχει σημαντικές
αλληλεπιδράσεις με μη παρεγχυματικά ηπατοκύτταρα (79-81). Καλλιεργημένα κολποειδικά
ενδοθηλιακά κύτταρα από ήπαρ ποντικού έχει βρεθεί πως ελευθερώνουν ΕΤ-1, ενώ υποδοχείς
για την ΕΤ-1 έχουν αναγνωριστεί τόσο in vivo όσο και in vitro στα ηπατικά αστροκύτταρα. Η
ΕΤ-1 προκαλεί μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση στο ενδοκυττάριο ελεύθερο ασβέστιο καθώς και
σύσπαση των αστροκυττάρων. Επιπλέον, ενεργοποιημένα αστροκύτταρα, έχει βρεθεί πως
εκφράζουν mRNA της ΕΤ-1, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα της αυτοκρινικής δράσης της
ΕΤ-1. Επομένως, η ΕΤ-1 μπορεί να δρα ως αγγειοσυσπαστικός αγωνιστής ρυθμίζοντας την
ενδοηπατική αιματική ροή. Ο Pinzani διερεύνησε την έκφραση της ΕΤ-1 στο κιρρωτικό
ήπαρ χρησιμοποιώντας in situ υβριδισμό και ανοσοϊστοχημεία. Παρατήρησε ότι η έκφραση
της ΕΤ-1 ήταν εμφανώς αυξημένη στο κιρρωτικό ήπαρ, όπου τα ενεργοποιημένα
αστροκύτταρα ήταν ο κύριος τόπος σύνθεσης της ΕΤ-1. Η ΕΤ-1 ασκεί πολλαπλές βιολογικές
δράσεις στο αστροκύτταρο, μεταξύ των οποίων ο πολλαπλασιασμός, η ενεργοποίηση
διαφόρων πρωτεϊνικών κινασών, και η ταχεία αύξηση του ενδοκυττάριου Ca που
συνοδεύεται από αναστρέψιμη σύσπαση. Όλα αυτές οι δράσεις φαίνεται να επάγονται μέσω
των υποδοχέων Α και άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι αυξάνεται ο αριθμός των υποδοχέων Α
και Β στο κιρρωτικό ήπαρ (82, 83).
Με βάση αυτά τα στοιχεία, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η ενδοθηλίνη έχει ένα
λειτουργικό ρόλο στην πίεση της πυλαίας κυκλοφορίας και την ηπατική μικροκυκλοφορία
(84). Έκτοτε πολλές μελέτες έχουν αξιολογήσει τη σύνθεση της ΕΤ-1 στο ήπαρ. Τα επίπεδα
της ΕΤ-1 στην πυλαία φλέβα είναι αυξημένα σε σύγκριση με την αρτηριακή συγκέντρωση,
υποδηλώνοντας ότι υπάρχει αυξημένη σύνθεση ΕΤ-1 στη σπλαχνική κυκλοφορία. Μελέτες
από τους Moller και Gerbes έδειξαν επίσης ότι υπάρχει αμιγής ηπατοσπληνική
απελευθέρωση ΕΤ-1 στην κίρρωση και ειδικότερα παρατήρησαν ότι τα επίπεδα της ΕΤ-1
σχετίζονταν θετικά με την πυλαία πίεση και την καρδιακή παροχή και αρνητικά με τον
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αιματικό όγκο (85, 86). Αυτά τα αποτελέσματα είναι συμβατά με την υπόθεση ότι η ΕΤ-1
εμπλέκεται στην ανάπτυξη και διατήρηση της πυλαίας υπέρτασης. Αυξημένες συγκεντρώσεις
ΕΤ-1 στις ηπατικές φλέβες υποδηλώνουν ότι το ήπαρ είναι ένας τόπος σύνθεσης ΕΤ-1, και τα
επίπεδα της ΕΤ-1 αυξάνονται στον ηπατικό ιστό κατά την κίρρωση και σχετίζονται με τη
βαρύτητα της νόσου. Πρόσφατες μελέτες από το Nagasue έχουν δείξει ότι αυξημένες
συγκεντρώσεις ΕΤ-1 στην πυλαία φλέβα προέρχονται από το σπλήνα σαν κύρια πηγή ΕΤ-1
σε ηπατικές νόσους (87). Έτσι, υπάρχει αυξημένη σύνθεση ΕΤ-1 στο ήπαρ και το σπλήνα με
αύξηση της έκφρασης υποδοχέων Β στο ηπατικό παρέγχυμα.

Η ενδοθηλίνη μπορεί να

ρυθμίζει την κολποειδική ροή στις ηπατικές νόσους μέσω σύσπασης των ηπατικών
αστροκυττάρων. Πιθανώς να συνυπάρχουν και αλληλεπιδράσεις με ενδοτοξίνες, καθώς η
ένεση ενδοτοξίνης αυξάνει την ευαισθησία της πυλαίας κυκλοφορίας στην έγχυση της ΕΤ-1
(88). Αυτό ίσως να είναι δευτεροπαθές φαινόμενο από αύξηση της έκφρασης των Β
υποδοχέων. Οι μηχανισμοί που οδηγούν σε αυξημένη σύνθεση ΕΤ-1 στην ηπατική νόσο
είναι άγνωστοι, με αντικρουόμενες πληροφορίες όσον αφορά το ρόλο της ενδοτοξίνης, του
αιματικού όγκου και της περιοχικής υποξίας.
Ο Reichen έδειξε ότι η χορήγηση ενός μεικτού ανταγωνιστή ΕΤ προκαλεί ελάττωση
της πυλαίας πίεσης in vivo πιθανώς δρώντας στα ηπατικά αστροκύτταρα. Παρόμοια
αποτελέσματα είχε και ο Kojima όταν παρατήρησε ότι ένας μεικτός ανταγωνιστής
ενδοθηλίνης ελάττωσε την πυλαία πίεση σε ένα μοντέλο ποντικού με χολική κίρρωση (89,
90).

Η ενδοθηλίνη και η αγγειακή λειτουργία σε κιρρωτικούς ασθενείς
Υπάρχουν δύο τουλάχιστον μελέτες που εκτιμούν τη δράση εξωγενούς έγχυσης ΕΤ-1
στην αιματική ροή του βραχίονα. Στη μία από αυτές φάνηκε ότι αντιρροπούμενοι κιρρωτικοί
ασθενείς παρουσιάζουν ελαττωμένη αντίδραση σε εγχυόμενη ΕΤ-1. Σε φυσιολογικούς
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μάρτυρες η ΕΤ-1 προκαλούσε 30-40% ελάττωση στη βραχιόνιο αιματική ροή, ενώ σε
κιρρωτικούς σταδίου Α κατά Child μια αντίστοιχη δόση μείωνε μόνο κατά 20% τη ροή (91).
Στη συνέχεια παρατήρησαν ότι η έγχυση BQ-123, που είναι ανταγωνιστής του υποδοχέα Α,
προκαλούσε περισσότερη αγγειοδιαστολή στους κιρρωτικούς από ότι στους μάρτυρες. Στην
άλλη μελέτη ο Vaughan περιγράφει την έγχυση της ΕΤ-1 σε ασθενείς με προχωρημένη
κίρρωση (Child C). Παρατήρησαν ότι η έγχυση ΕΤ-1 σε φυσιολογικούς μάρτυρες προκάλεσε
ελάττωση στη βραχιόνιο ροή, αλλά, πιο σημαντικό, η έγχυση ΕΤ-1 σε κιρρωτικούς
προκάλεσε αύξηση στη βραχιόνιο ροή, κάτι που αναστρέφονταν στο φυσιολογικό μετά από
την μεταμόσχευση ήπατος (92). Επίσης παρατήρησαν ότι η έγχυση του ανταγωνιστή BQ-123
προκαλούσε αγγειοδιαστολή τόσο σε φυσιολογικούς μάρτυρες, όσο και στους κιρρωτικούς.
Αυτά τα δεδομένα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό θεραπευτικών
μελετών. Υποδηλώνεται ότι υπάρχει μια αύξηση της έκφρασης των υποδοχέων Β στη
συστηματική κυκλοφορία που επάγει την αγγειοδιαστολή. Σίγουρα, περισσότερες μελέτες
πάνω στη διαφορική ρύθμιση των υποδοχέων Α και Β σε ασθενείς με διαφορετικά στάδια
ηπατικής νόσου απαιτούνται για να δοθούν έγκυρες απαντήσεις.

Ηπατονεφρικό σύνδρομο
Η παρατήρηση ότι η έγχυση ΕΤ-1 προκαλεί σημαντική ελάττωση στο ρυθμό
σπειραματικής διήθησης και στην αιματική ροή προς το νεφρό, σε φυσιολογικούς επίμυες,
συνοδεύτηκε από την υπόθεση για τον ενδεχόμενο ρόλο της ΕΤ-1 στην παθογένεση της
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και του ηπατονεφρικού συνδρόμου (93). Το ηπατονεφρικό
σύνδρομο προκαλείται από νεφρική αγγειοσύσπαση και επηρεασμένη σπειραματική
αιμάτωση, που φαίνεται ότι προκαλούνται από την ΕΤ-1. Μελέτες από τον Ring-Larsen
δείχνουν ότι πολλές από τις αλλαγές στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης συμβαίνουν σε
επίπεδο μικροκυκλοφορίας, καθώς η ανάπτυξη νεφρικής δυσλειτουργίας επηρεάζεται
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εμφανώς και από άλλους παράγοντες πλην της νεφρικής αιματικής ροής (94). Έτσι, μερικοί
ασθενείς με ασκίτη αλλά σχετικά φυσιολογική νεφρική λειτουργία παρουσιάζουν
χαμηλότερη νεφρική αιματική ροή από κάποιους ασθενείς με ηπατονεφρικό σύνδρομο.
Επομένως, πρέπει να υπάρχει και μια ελάττωση στο κλάσμα διήθησης στους ασθενείς που
αναπτύσσουν ηπατονεφρικό σύνδρομο, ώστε να υπάρχει μικρότερη σπειραματική διήθηση
για μια δεδομένη νεφρική αιματική ροή. Ο πιο πιθανός μηχανισμός μέσω του οποίου αυτό θα
μπορούσε να συμβεί , περιλαμβάνει τη σύνθεση αγγειοδραστικών μεσολαβητών όπως η ΕΤ1, που προκαλεί σύσπαση των μεσαγγειακών κυττάρων και ελαττώνει τη διαθέσιμη για
σπειραματική διήθηση επιφάνεια.
Το 1992 υπήρχαν τρεις ταυτόχρονες ανακοινώσεις που ανέφεραν αυξημένη ΕΤ-1 στο
πλάσμα κιρρωτικών (95-97). Στη μεγαλύτερη από αυτές, παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις
ΕΤ-1 και ΕΤ-3 στην κυκλοφορία αυξάνονταν σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο, με
μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΤ-1 του πλάσματος σε ασθενείς με ηπατονεφρικό σύνδρομο
εξαιτίας αλκοολικής ηπατίτιδας ή οξεία ηπατική ανεπάρκεια (τύπος Ι ηπατονεφρικό
σύνδρομο).

Οκτώ έτη μετά διαπιστώθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα ΕΤ-1 στο πλάσμα σε

ασθενείς με ηπατονεφρικό, ελαττώνονταν ταχέως σε μια εβδομάδα μετά από ορθοτοπική
μεταμόσχευση ήπατος, και αυτό συνοδευόταν από βελτίωση στην νεφρική λειτουργία.
Περαιτέρω ενδείξεις που υποστηρίζουν το ρόλο της ΕΤ-1 στην παθογένεση του
ηπατονεφρικού συνδρόμου είναι η παρατήρηση ότι η οξεία απόφραξη του ΤΙΡS που οδηγεί
σε οξεία πυλαία υπέρταση, μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση στην αρτηριακή
συγκέντρωση και στη νεφρική σύνθεση της ΕΤ-1 και σε μια ελάττωση κατά 40% στη
νεφρική αιματική ροή (98). Ωστόσο, αν αυτά τα γεγονότα συνδέονται αιτιολογικά μεταξύ
τους δεν είναι γνωστό.
Προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος της ΕΤ-1 στην παθογένεση του ηπατονεφρικού
συνδρόμου που συμβαίνει στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια, έχει μελετηθεί ένα μοντέλο
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ποντικού που μοιράζεται κάποιο από τα χαρακτηριστικά του ηπατονεφρικού συνδρόμου:
μείωση στη νεφρική αιματική ροή, φυσιολογική νεφρική ιστολογική εικόνα, επηρεασμένη
νεφρική λειτουργία και αυξημένη συγκέντρωση ΕΤ-1 (99). Σε αυτό το μοντέλο, η ανάπτυξη
της νεφρικής ανεπάρκειας αναστέλλεται από τη χορήγηση της μποσεντάνης, ενός
συνδυασμένου αναστολέα των υποδοχέων Α και Β.
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ΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ) ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Γενικά
Το ΝΟ ονομάστηκε μόριο της χρονιάς το 1992 και ήταν το θέμα για το βραβείο Nobel
στη φυσιολογία και ιατρική το 1998 (100). Το αγγειοδιασταλτικό αυτό μόριο δρα τοπικά και
θεωρείται ο μείζων ρυθμιστής του αγγειακού τόνου. Στην πραγματικότητα, ένας από τους πιο
σημαντικούς αγγειακούς ρόλους του ΝΟ είναι να εξισορροπεί τη δράση των τοπικών και
χυμικών αγγειοσυσπαστών. Το ΝΟ ασκεί τις αγγειοδιασταλτικές του ιδιότητες διεγείροντας
τη γουανιλική κυκλάση, προκαλώντας έτσι αυξημένα επίπεδα cGMP.
Σε αγγειακά ενδοθήλια με ελαττωματική σύνθεση ΝΟ παρατηρούνται παθολογικά
αυξημένες αγγειακές αντιστάσεις. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν
να βλάψουν την ενδοθηλιακή λειτουργία και την τοπική σύνθεση ΝΟ. Μεταξύ αυτών το
τραύμα, η αθηροσκλήρωση, και η αρτηριακή υπέρταση (101). Πρόσφατα διαπιστώθηκε πως
στο κιρρωτικό ήπαρ υπάρχει έλλειμμα παραγωγής ΝΟ, το οποίο σχετίζεται με διαταραχή
στην αγγειοδιασταλτική αντίδραση στους ΝΟ αγωνιστές. Επιπλέον, φαίνεται πως αυτή η
αγγειορυθμιστική διαταραχή είναι πιο εμφανής σε κιρρωτικά ποντίκια με ασκίτη (102).
Διαφορετικά DNA έχουν απομονωθεί για την επαγώγιμη μορφή συνθάσης του ΝΟ,
(iNOS), που εκφράζεται μετά από επαγωγή από λιποπολυσακχαρίδες (LPS), ενδοτοξίνες και
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, και τις δυο διακριτές αλλά συγγενείς σταθερές συνθάσες, την
eNOS (συντίθεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα) και την nNOS (που συντίθεται από τους
νευρώνες). Ενώ το ΝΟ που παράγεται από την iNOS ρυθμίζεται κυρίως σε επίπεδο
μεταγραφής, το ΝΟ που παράγεται μέσω eNOS μπορεί να ρυθμιστεί σε πολλά κυτταρικά
επίπεδα (103). Η nNOS είναι συνεχώς παρούσα στον εγκέφαλο και στις μη αδρενεργικές μη
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χολινεργικές νευρικές απολήξεις και ενεργοποιείται από κάθε εκπόλωση. Η iNOS συντίθεται
de novo σε μακροφάγα, λείες μυϊκές ίνες αγγείων, ηπατικά αστροκύτταρα, ηπατοκύτταρα και
άλλα. Όταν εκφραστεί, αυτή η NOS συνθέτει μεγάλες ποσότητες ΝΟ για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, ανεξαρτήτως αιμοδυναμικών ή μηχανικών ερεθισμάτων. Η eNOS
βρίσκεται αποκλειστικά στα ενδοθηλιακά κύτταρα και απελευθερώνει ΝΟ για σύντομα
χρονικά διαστήματα σε απάντηση πολλών ενδογενών και εξωγενών ερεθισμάτων, μεταξύ των
οποίων φυσικά ερεθίσματα όπως το τοιχωματικό στρες (104). Επιπλέον, αυτή η NOS μπορεί
να διεγερθεί από αγωνιστές υποδοχέων όπως η ακετυλοχολίνη, οι κατεχολαμίνες και άλλες
ορμόνες. Και οι τρεις ισομορφές της NOS χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα L-αργινίνη και
απαιτούν την παρουσία συμπαραγόντων όπως το NADPH, FAD (flavin adenine
dinucleotide), FMN (flavin mononucleotide) και τετραϋδροβιοπτερίνη. Το ΝΟ έχει πολύ
μικρή ημιπερίοδο ζωής, η οποία έχει προσδιοριστεί, σε πειραματικές συνθήκες, περίπου σε 35 sec. Οξειδώνεται ταχύτατα, με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του σε ΝΟ2 και ΝΟ3 και
στη συνέχεια το ΝΟ3 αποβάλλεται από τους νεφρούς, όπως επίσης και το cGMP, που είναι ο
δεύτερος αγγελιοφόρος.

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και ανεπάρκεια ΝΟ
Τα κολποειδικά ενδοθηλιακά κύτταρα του ήπατος, αν και ανατομικά και βιολογικά
ξεχωρίζουν από τα ενδοθηλιακά κύτταρα σε άλλους ιστούς, παρουσιάζουν παρόμοια
συμπεριφορά με αυτά όσον αφορά τη σύνθεση αγγειοδιασταλτικών ουσιών, (ΝΟ, CO,
προστακυκλίνες) και αγγειοσυσπαστικών ουσιών (ΕΤς, προστανοειδή) (105). Επομένως τα
κολποειδικά ενδοθηλιακά κύτταρα ρυθμίζουν τον τοπικό, ενδοηπατικό αγγειακό τόνο, ενώ
μια ευαίσθητη ισορροπία υφίσταται μεταξύ των διασταλτικών και συσπαστικών ουσιών.
Πρόσφατα, απομονωμένα κολποειδικά ενδοθηλιακά κύτταρα βρέθηκε ότι αυξάνουν τη
σύνθεση ΝΟ μετά από αύξηση της ροής και του τοιχωματικού στρες (106). Επίσης, σε υγιές
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ήπαρ, in vitro, αυξήσεις στη ροή που προκαλούν αύξηση στην πίεση διήθησης, ενεργοποιούν
την eNOS με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής ΝΟ, που περιορίζει την αύξηση στην πίεση
διήθησης. Στο ήπαρ από κιρρωτικό ποντικό με ασκίτη δεν παρουσιάστηκε αγγειοχάλαση,
αλλά αντίθετα αγγειοσύσπαση σε απάντηση στην ακετυλχολίνη (102). Αυτή η παράδοξη
αγγειοσύσπαση παρατηρείται επίσης σε άλλα αγγειακά δίκτυα σε καταστάσεις υπέρτασης ή
αθηροσκλήρωσης και έχει αποδοθεί στην απώλεια της αντιρροπιστικής δράσης του ΝΟ
(107). Η ελάττωση στην κολποειδική σύνθεση του ΝΟ στο κιρρωτικό ήπαρ οδηγεί σε
μεγαλύτερες αυξήσεις της πίεσης διήθησης και τελικά σε περισσότερο τοιχωματικό στρες.
Πιθανώς, στο κιρρωτικό ήπαρ, η ελαχιστοποίηση του κολποειδικού πληθυσμού, η στένωση
των προϋπαρχόντων κολποειδών λόγω μηχανικής συμπίεσης (αναγεννητικοί όζοι, ίνωση) και
οι τοιχωματικές πιέσεις επηρεάζουν τα ενδοθηλιακά κολποειδικά κύτταρα. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι το τοιχωματικό στρες είναι ο πιο ισχυρός ρυθμιστής της eNOS, μπορεί κανείς να
υποστηρίξει ότι το ΝΟ που παράγεται από την eNOS σε κιρρωτικό υπόστρωμα, δεν αυξάνει
ανάλογα με το τοιχωματικό στρες, εμποδίζοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση της ροής και
συμβάλλοντας σε περαιτέρω μείωση της κολποειδικής διαμέτρου και αύξησης στην πίεση της
πυλαίας κυκλοφορίας (108).
Το ΝΟ μπορεί να επηρεάζει την αγγειακή ομοιόσταση και με άλλους τρόπους.
Εμποδίζει τη συγκόλληση, προσκόλληση και ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, αντιδρώντας
έτσι στην άμεση διεγερτική για τα αιμοπετάλια επίδραση του τοιχωματικού στρες που
πιθανώς ανευρίσκεται στα κολποειδή του κιρρωτικού ήπατος (101). Συμπερασματικά, η
ελαττωμένη βιοδιαθεσιμότητα του ΝΟ λόγω βλάβης του ενδοθηλίου συνοδεύεται από
αυξημένη θρομβογένεση (109). Πραγματικά, η θρόμβωση πυλαίων και ηπατικών φλεβικών
στελεχών είναι συχνό φαινόμενο στην κίρρωση και συμβάλλει επιπλέον στην αύξηση της
πυλαίας υπέρτασης. Επιπλέον το ΝΟ μπορεί να μεταβάλλει τη σύνθεση εξωκυττάριας
θεμέλιας ουσίας και να ελαττώσει τη σύνθεση κολλαγόνου στα κύτταρα των λείων μυϊκών
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ινών των αγγείων (110). Έτσι, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η έλλειψη ΝΟ στην
κίρρωση μπορεί να σχετίζεται με αύξηση της σύνθεσης και εναπόθεσης κολλαγόνου στο
χώρο του Disse. Ακόμη, το ΝΟ συντηρεί τις ‘αντικολλητικές’ ιδιότητες του ενδοθηλίου,
καταστέλλοντας συγκεκριμένα μόρια προσκόλλησης, και οδηγώντας σε αναστολή την
προσκόλληση ουδετερόφιλων και μονοπύρηνων, οι οποίες αποτελούν γνωστούς παράγοντες
αθηροσκλήρωσης και άρα ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (111). Τέλος, το ΝΟ καθαρίζει τις
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και απευθείας εμπλέκεται σε ενζυμικά συστήματα που παράγουν
ρίζες οξυγόνου, προστατεύοντας έτσι το ενδοθήλιο από οξειδωτικό στρες (112).
Συμπερασματικά, οι αντιαθηρογόνες και αντιθρομβωτικές ιδιότητες του ΝΟ υποδηλώνουν
ότι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που σχετίζεται με την ηπατική κίρρωση είναι ένας από τους
κύριους παράγοντες που συμμετέχουν στην διαδικασία των αυξημένων ενδοηπατικών
αντιστάσεων.
Αυτή η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στην κίρρωση φαίνεται ότι συμβαίνει ανεξάρτητα
από το γονίδιο της eNOS και τη φυσιολογική πρωτεϊνική έκφραση και πιθανολογείται ότι
οφείλεται σε διαταραχές στην μετα-μεταγραφική διαφοροποίηση της eNOS στα παθολογικά
ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών. Η καβεολίνη-1, μόριο που είναι συστατικό των
ενώσεων που μεσολαβούν στην ενδοκυττάρια μεταφορά, ελαττώνει την καταλυτική
δραστηριότητα της eNOS. Αυτή η ανασταλτική δράση αντιστρέφεται από την καλμοδουλίνη
(113). Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η καταλυτική δραστηριότητα της eNOS σε κιρρωτικό
ήπαρ, είναι ελαττωμένη και αυτό σχετίζεται με τη μεγαλύτερη αλληλεπίδρασή της με την
καβεολίνη-1, της οποίας η συγκέντρωση είναι εμφανώς αυξημένη.
Για τις αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις στις χρόνιες ηπατοπάθειες πιθανώς να
ευθύνεται η έλλειψη και άλλων αγγειοδιασταλτικών ουσιών, πλην του ΝΟ. Χρησιμοποιώντας
Νω-νιτρο-L-αργινίνη (L-NNA) για τον αποκλεισμό παραγωγής ΝΟ, σε in vitro κιρρωτικό
ήπαρ, έχει βρεθεί πως περίπου 50% της διαταραχής στην αγγειοχάλαση επάγεται από το ΝΟ
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(102). Φαίνεται πως οι αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις είναι πολυπαραγοντικής
αιτιολογίας, μείζονα ρόλο, ωστόσο, παίζει η έλλειψη του ΝΟ. Έτσι, φαρμακευτική ελάττωση
των αυξημένων ενδοηπατικών αντιστάσεων, με αναστροφή του ελλείμματος του ΝΟ, θα
μπορούσε να προσφέρει μια νέα οδό θεραπευτικής.

Διαταραχές της σπλαχνικής κυκλοφορίας κατά την πυλαία υπέρταση
Οι αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις δεν είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγων
στην πυλαία υπέρταση. Η αιματική ροή από τη σπλαχνική κυκλοφορία που αποχετεύεται στο
πυλαίο δίκτυο, είναι αυξημένη, παρά την αυξημένη αγγειακή αντίσταση που συναντά (114,
115). Αυτή η αξιοσημείωτη αιμοδυναμική διαταραχή επιδεικνύεται με την ελάττωση του
χρόνου διέλευσης σεσημασμένης αλβουμίνης στη σπλαχνική κυκλοφορία των κιρρωτικών,
γεγονός που δείχνει την αυξημένη σπληνική και μεσεντέριο ροή στους ασθενείς αυτούς. Αν
και η υψηλή πυλαία ροή από μόνη της δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει πυλαία υπέρταση
σε ένας υγιές ήπαρ, είναι ένας πολύ βασικός παράγων για τη διατήρηση και επιδείνωση της
πυλαίας υπέρτασης σε καταστάσεις με αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις (116).
Η σημασία του ΝΟ σε αυτές τις διαταραχές αντανακλάται από το γεγονός της
ελάττωσης της πυλαίας ροής και αύξησης των σπλαχνικών αντιστάσεων σε κιρρωτικά
ποντίκια, μετά τη χορήγηση ενός μη ειδικού αναστολέα σύνθεσης ΝΟ (117). Κλασσική
έκφραση

αυτής

της

αγγειοδιαστολής

είναι

η

άμβλυνση

της

αντίδρασης

σε

αγγειοσυσπαστικούς παράγοντες, που επίσης ερμηνεύεται ως συμβάλλων παθοφυσιολογικός
παράγοντας. Η υποαντίδραση αυτή αφορά μια ποικιλία αγγειοσυσπαστικών ουσιών, μεταξύ
των οποίων η νορεπινεφρίνη, η αγγειοτενσίνη, η μεθοξαμίνη, η βαζοπρεσίνη και η
ενδοθηλίνη (118, 119). Άρα, αυτή η διαταραχή στην αγγειοσυσπαστική απάντηση, δεν
εξαρτάται από τους υποδοχείς (120). Επίσης, έχει βρεθεί πως η αγγειοσύσπαση που επάγεται
από το χλωριούχο κάλιο και την περιαρτηριακή νευρική διέγερση, ελαττώνεται σε
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πειραματόζωα με πυλαία υπέρταση. Αυτό το σημαντικό έλλειμμα όσον αφορά την
αγγειοσύσπαση έχει εντοπιστεί στο ενδοθήλιο, διότι η αφαίρεση αυτού διορθώνει τελείως την
υποαντιδραστικότητα (121). Ο κύριος υπεύθυνος ενδοθηλιακός

αγγειοδιασταλτικός

παράγοντας έχει βρεθεί πως είναι το ΝΟ, και αναστολή της σύνθεσης αυτού επαναφέρει την
αγγειακή αντιδραστικότητα σε φυσιολογικά μεγέθη (118). Αυτό αποδεικνύει το μείζονα ρόλο
της αυξημένης σύνθεσης ΝΟ για την αρτηριακή αγγειοδιαστολή και την ελάττωση των
αγγειακών σπλαχνικών αντιστάσεων στην πυλαία υπέρταση.
Η αγγειοδιαστολή που προκαλεί το ΝΟ επάγεται είτε μέσω του cGMP είτε απευθείας
διεγείροντας τους διαύλους καλίου στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων. Η συνδυασμένη
χορήγηση ενός αναστολέα της γουανυλικής κυκλάσης

και ενός μη ειδικού αποκλειστή

διαύλων καλίου, έχει βρεθεί ότι μπορεί να ενισχύσει τη δράση αγγειοσυσπαστικών ουσιών σε
σύγκριση με τη χορήγηση κάθε αναστολέα ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα αυτό βρέθηκε να είναι
πιο εμφανές σε αγγεία με πυλαία υπέρταση. Ακόμη, η σύνθεση ΝΟ, σε απάντηση στις
αγγειοσυσπαστικές ουσίες βρέθηκε να είναι αυξημένη σε κιρρωτικά ποντίκια σε σύγκριση με
τους μάρτυρες. Τέλος, η κυρίως σπλαχνική παραγωγή του ΝΟ στους κιρρωτικούς ασθενείς
αντανακλάται από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις του ΝΟ στο πλάσμα της πυλαίας φλέβας,
σε σχέση με αυτό του περιφερικού αίματος.

Ο ρόλος της eNOS
Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί πως η κύρια ενζυματική πηγή του αυξημένου ΝΟ
είναι η ισομορφή eNOS. Η λειτουργία της eNOS είναι η σύνθεση και ελευθέρωση ΝΟ σε
απάντηση στην αυξημένη αιματική ροή και το τοιχωματικό στρες. Η αγγειοδιαστολή που
επάγεται από την αυξημένη ροή είναι ανάλογη προς το τοιχωματικό στρες που προκαλεί η
ροή αυτή και ανεξάρτητη από αλλαγές στην ενδοαυλική πίεση. Αυτός είναι ο φυσιολογικός
μηχανισμός που επάγει την αγγειοδιαστολή μετά από αυξήσεις στην αιματική ροή. Χρόνια
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αύξηση της αιματικής ροής από άσκηση ή αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, έχει βρεθεί πως
αυξάνει την σύνθεση ΝΟ, καθώς και τη γονιδιακή και πρωτεϊνική έκφραση του γονιδίου της
eNOS, σε διάφορα αγγειακά υποστρώματα. Οι μεσεντέριες αρτηρίες από ποντίκια με πυλαία
υπέρταση, επίσης παρουσιάζουν αυξημένη πρωτεϊνική έκφραση της eNOS.
Αυτή η αύξηση της σύνθεσης ΝΟ εξηγείται εύκολα ως ένας χρόνιος μηχανισμός
προσαρμογής του ενδοθηλίου, σε απάντηση στην αυξημένη σπλαχνική αιματική ροή, και
επακόλουθα, στο μεγάλο τοιχωματικό στρες. Ωστόσο, έχει βρεθεί πρόσφατα, πως στα
μεσεντέρια αγγεία, η αυξημένη έκφραση της eNOS προηγείται της υπερδυναμικής
σπλαχνικής κυκλοφορίας στα ποντίκια με πυλαία υπέρταση. Άρα το τοιχωματικό στρες, δεν
είναι από μόνο του υπεύθυνο για την αυξημένη έκφραση της eNOS (100).

Ο ρόλος της iNOS
Η ενδοτοξιναιμία είναι ένα κοινό εύρημα στην κίρρωση, και ειδικότερα στην πυλαία
κυκλοφορία. Οι ενδοτοξίνες και οι λιποπολυσακχαρίδες

αποτελούν ερεθίσματα για τη

σύνθεση ΝΟ, τόσο απευθείας, όσο και μέσω προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Με βάση αυτά
τα στοιχεία, είχε προταθεί η υπόθεση ότι η ενδοτοξαιμία της κίρρωσης, επάγει την έκφραση
iNOS στο τοίχωμα των αγγείων, οδηγώντας σε παρατεταμένη απελευθέρωση ΝΟ και
υπερδυναμική κυκλοφορία. Από τότε αυτή η θεωρία δεν έχει τεκμηριωθεί, αφού δεν μπόρεσε
να αποδειχτεί η έκφραση της iNOS στα σπλαχνικά αγγεία πειραματόζωων με πυλαία
υπέρταση. Ωστόσο, έχει αναφερθεί μεταγραφική έκφραση της iNOS, αφήνοντας έτσι ανοιχτή
την πιθανότητα για την παρουσία, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, της iNOS. Όμως, η ανάπτυξη
υπερδυναμικής κυκλοφορίας και η σχετιζόμενη αγγειακή υποαντιδραστικότητα στην πυλαία
υπέρταση, δεν μπορεί να εμποδιστεί από την αναστολή της iNOS με δεξαμεθαζόνη ή
αμινογουανίδη. Επομένως, αυτά τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν ένα μείζονα ρόλο της
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εξαρτώμενης από την iNOS σύνθεσης ΝΟ στη σπλαχνική αγγειοδιαστολή και υπερδυναμική
κυκλοφορία στην πυλαία υπέρταση.
Βέβαια, πολλές αναφορές βρίσκουν συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της ενδοτοξίνης
και του ΝΟ στην κίρρωση, υποδηλώνοντας έναν αιτιολογικό ρόλο της ενδοτοξιναιμίας για
την παρατηρούμενη υπερπαραγωγή ΝΟ. Επιπλέον, ο TNFα, που παράγεται από τα
μονοπύρηνα κατά την ενεργοποίησή τους από βακτηριακές ενδοτοξίνες, είναι αυξημένος
κατά την πυλαία υπέρταση (122). Ο TNFα επάγει τη σύνθεση του ΝΟ, και ο ανταγωνισμός
του με αντι- TNFα αντίσωμα ή με θαλιδομήδη, αμβλύνει την ανάπτυξη υπερδυναμικής
κυκλοφορίας σε προηπατική πυλαία υπέρταση σε αρουραίους. Με ποιο μηχανισμό και σε
ποιο βαθμό οι ενδοτοξίνες και ο TNFα συμβάλλουν στην υπερπαραγωγή ΝΟ που
παρατηρείται στην πυλαία υπέρταση, θα πρέπει να διερευνηθεί.

Πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις στην πυλαία υπέρταση
Στο πυλαίο φλεβικό σύστημα η αύξηση των ενδοηπατικών αντιστάσεων και η σχετική
απόφραξη της πυλαίας ροής οδηγεί σε ανάπτυξη πυλαιοσυστηματικών αναστομώσεων. Η
αγγειακές αντιστάσεις αυτού του παράπλευρου δικτύου είναι χαμηλότερες από τις
ενδοηπατικές του πάσχοντος ήπατος, αλλά υψηλότερες από το φυσιολογικό ήπαρ, με
αποτέλεσμα η αποσυμφόρηση της πυλαίας κυκλοφορίας να είναι ατελής και η πυλαία
υπέρταση να επιμένει.
Παράγοντες

που

εμπλέκονται

στην

ανάπτυξη

και

μεγέθυνση

των

πυλαιοσυστηματικών αναστομώσεων είναι πολλαπλοί. Η ελάττωση στην πίεση της πυλαίας
από την προπρανολόλη και την κλονιδίνη , ελαττώνει τις πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις
υποδηλώνοντας ότι η πίεση στην πυλαία αποτελεί έναν μείζονα παράγοντα στο σχηματισμό
του παράπλευρου δικτύου. Ωστόσο, μείωση των πυλαιοσυστηματικών αναστομώσεων έχει
επίσης αναφερθεί σε περιπτώσεις περιορισμού της σπλαχνικής ροής, χωρίς ελάττωση της
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πίεσης της πυλαίας. Επομένως είναι φανερό, πως η πυλαία πίεση, όσο και η πυλαία αιματική
ροή σχετίζονται με την ανάπτυξη πυλαοισυστηματικών αναστομώσεων.
Ο μακροχρόνιος αποκλεισμός της έκκρισης ΝΟ αυξάνει τις πυλαιοσυστηματικές
αντιστάσεις και ουσιαστικά εξαλείφει την παράπλευρη ροή. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το
ΝΟ πιθανώς εμπλέκεται απευθείας στην ανάπτυξη των πυλαιοσυστηματικών αναστομώσεων.
Το ΝΟ λειτουργεί ως αυτοκρινικός ρυθμιστής των μικροαγγειακών γεγονότων που είναι
αναγκαία για την νεοαγγείωση και επάγει την αγγειογένεση. Η αγγειογένεση συμβαίνει στη
χρόνια πυλαία υπέρταση και η ανάπτυξη του παράπλευρου δικτύου αποδίδεται, τουλάχιστο
εν μέρει, στο σχηματισμό νέων αγγείων (123). Έτσι, η πυλαία υπεραιμία και συνεπώς η
αυξημένη πυλαιοσυστηματική αιματική ροή πιθανώς είναι ένα ερέθισμα για την
απελευθέρωση ΝΟ από το παράπλευρο ενδοθήλιο μέσω του τοιχωματικού στρες. Τέλος έχει
προταθεί, ότι το ΝΟ είναι ένας σημαντικός ρυθμιστής της τοιχωματικής αναδόμησης των
αγγείων (remodeling) μέσω της διάτασης του αυλού. Έτσι, μέσω του ανοίγματος
προϋπαρχόντων φλεβικών καναλιών, συμμετέχει και με αυτό το μηχανισμό στην ανάπτυξη
των πυλαιοσυστηματικών αναστομώσεων (124).

Σύνδρομο υπερδυναμικής κυκλοφορίας στην πυλαία υπέρταση
Οι ασθενείς με ηπατική κίρρωση συχνά παρουσιάζουν επιταχυμένο καρδιακό ρυθμό,
παράδοξο σφυγμό, θερμό δέρμα και τριχοειδικές σφύξεις στις φάλαγγες των δακτύλων. Αυτό
το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από γενικευμένη αρτηριακή αγγειοδιαστολή που εκδηλώνεται
ως ελαττωμένες συστηματικές αντιστάσεις, υπόταση και αυξημένη καρδιακή παροχή.
Ωστόσο, εκτός από την αρτηριακή αγγειοδιαστολή, απαραίτητη για την ανάπτυξη της
υπερδυναμικής κυκλοφορίας είναι και η ενεργοποίηση νευροχυμικών μηχανισμών σε
απάντηση στην αρτηριακή «υποογκαιμία» που οδηγεί σε κατακράτηση Να και ύδατος από
τους νεφρούς, και άρα αύξηση του ενδαγγειακού όγκου.
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Συστηματική αρτηριακή αγγειοδιαστολή
Αν και η σπλαχνική κυκλοφορία είναι το κυρίως αγγειακό δίκτυο που είναι υπεύθυνο
για την ελάττωση στις αγγειακές αντιστάσεις, η διαστολή των κεντρικών αρτηριακών
στελεχών και των περιφερικών υποδόριων και μυϊκών στελεχών επίσης συμβάλλει
σημαντικά. Ο ρόλος που παίζει το ΝΟ στην παθογένεση αυτών των αιμοδυναμικών
ανωμαλιών έχει διερευνηθεί σε πολλές μελέτες με πειραματικά μοντέλα πυλαίας υπέρτασης,
όσο και με ασθενείς με ηπατική κίρρωση. Ο οξύς αποκλεισμός της σύνθεσης ΝΟ με τη χρήση
του αποκλειστή L-NMMA προκαλεί μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση της μέσης αρτηριακής
πίεσης και των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων καθώς και ελαττωμένη καρδιακή
παροχή σε πυλαιοϋπερτασικά ποντίκια. Χρόνια αναστολή της σύνθεσης ΝΟ με ανάλογα Lαργινίνης διορθώνουν την περιφερική αγγειοδιαστολή και εμποδίζουν την ανάπτυξη της
υπερδυναμικής κυκλοφορίας σε ποντίκια με απολινωμένη πυλαία φλέβα (115).
Σε ασθενείς με αλκοολική κίρρωση, η ροή στο βραχίονα είναι αυξημένη και οι
αντιστάσεις είναι ελαττωμένες σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. Η έγχυση στη βραχιόνιο
αρτηρία L-NMMA προκαλεί δοσοεξαρτώμενη ελάττωση της ροής και η αγγειοσυσπαστική
απάντηση ήταν μεγαλύτερη σε μη αντιρροπούμενους ασθενείς, παρά σε αντιρροπούμενους. Η
χορήγηση μεταχολίνης, η οποία διεγείρει την σύνθεση ΝΟ μέσω eNOS προκαλεί αύξηση
στην βραχιόνιο αιματική ροή στους κιρρωτικούς σε σχέση με υγιείς μάρτυρες.
Αντίστοιχα με ότι συμβαίνει στη σπλαχνική κυκλοφορία, ένας μεγάλος αριθμός
μελετών δείχνει ότι η eNOS είναι η κύρια ενζυματική δύναμη για την αγγειακή
υπερπαραγωγή

ΝΟ,

που

προκαλεί

την

αρτηριακή

αγγειοδιαστολή.

Αντίθετα,

η

αμινογουανιδίνη, ένας εκλεκτικός αναστολέας της iNOS βρέθηκε να μην έχει καμία δράση
στην αορτική υποαντιδραστικότητα κατά την πειραματική κίρρωση, υποστηρίζοντας έτσι τη
μη συμμετοχή της iNOS ως πηγή του ΝΟ σε αυτό το αγγειακό δίκτυο (100).
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Κατακράτηση νατρίου και ύδατος και επέκταση του όγκου πλάσματος
Η κατακράτηση Να αποτελεί την πρωιμώτερη ανωμαλία της νεφρικής λειτουργίας
που σχετίζεται με την πυλαία υπέρταση και είναι ο θεμέλιος λίθος για την επέκταση του
όγκου πλάσματος. Στην προηπατική πυλαία υπέρταση, ο διαιτητικός περιορισμός του Να
ελαττώνει την αύξηση του όγκου πλάσματος σε βαθμό που οδηγεί σε φυσιολογική καρδιακή
παροχή και φυσιολογική σπλαχνική ροή. Επιπλέον, η υπερδυναμική κυκλοφορία μπορεί να
αντιστραφεί από τον περιορισμό του Να. Σε πειράματα με αρουραίους στους οποίους έχει
απολινωθεί η πυλαία φλέβα βρέθηκε πως η περιφερική

αρτηριακή αγγειοδιαστολή

προηγείται της αύξησης όγκου πλάσματος και πως ο κεντρικός αιματικός όγκος αποτελεί το
ερέθισμα για την κατακράτηση Να (114). Η περιφερική αγγειοδιαστολή συμβαίνει μία ημέρα
μετά την απολίνωση της πυλαίας φλέβας προκαλώντας ελάττωση στον κεντρικό αιματικό
όγκο, πιθανώς εξαιτίας της ελαττωμένης φλεβικής επιστροφής στην καρδιά. Αυτή η σχετική
υποογκαιμία στην αρτηριακή κυκλοφορία είναι το φυσιολογικό ερέθισμα για τους
τασεοϋποδοχείς, τους ογκοϋποδοχείς, την ενεργοποίηση του συμπαθητικού, του συστήματος
ρενίνης-αγγειοτενσίνης και της απελευθέρωσης αντιδιουρητικής ορμόνης. Μεσολαβητές από
τα συστήματα αυτά προκαλούν κατακράτηση Να και ύδατος από τους νεφρούς, αυξάνοντας
τον όγκο πλάσματος. Η κατακράτηση Να οφείλεται κυρίως στην αυξημένη σωληναριακή
επαναρρόφηση Να που επάγεται από υποδοχείς για την αγγειοτενσίνη, την αλδοστερόνη, και
α1-αδρενεργικά ερεθίσματα. Η διαταραχή στην αποβολή ύδατος είναι πιο περίπλοκη και
περιλαμβάνει την αυξημένη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης, ελαττωμένη άφιξη του
διηθήματος στο ανιόν σκέλος της αγγύλης του Henle και ελαττωμένη νεφρική σύνθεση
προσταγλανδινών. Στην προηπατική πυλαία υπέρταση, το ερέθισμα για την κατακράτηση Να
σταματά να υφίσταται με την επιστροφή στο φυσιολογικό του κεντρικού αιματικού όγκου.
Στην ηπατική κίρρωση, ωστόσο, συμμετέχουν πιο περίπλοκοι μηχανισμοί. Η μυοκαρδιακή
εφεδρεία είναι περιορισμένη, επιπλέκοντας την απάντηση στον ενεργό όγκο και η ανάπτυξη
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του ασκίτη οδηγεί σε επιπλέον μετακινήσεις υγρών διαιωνίζοντας τη σχετική υποογκαιμία
και παρέχοντας ένα μόνιμο ερέθισμα για κατακράτηση Να (115).
Βραχυχρόνια αναστολή της σύνθεσης ΝΟ οδηγεί σε σημαντική αύξηση του
αποβαλλόμενου όγκου ούρων και της απέκκρισης Να σε κιρρωτικούς αρουραίους με ασκίτη,
αλλά όχι σε υγιείς αρουραίους. Η νατριούρηση που προκαλείται από την αναστολή του ΝΟ
πιθανώς είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Η αναστολή της σύνθεσης ΝΟ σε μη
συσπαστικές δόσεις βελτιώνει τη νεφρική απέκκριση Να και ύδατος κυρίως μέσω της
ελάττωσης στη σωληναριακή επαναρρόφηση. Επιπλέον, κατά την παρουσία αρτηριακής
αγγειοσύσπασης, η νατριουρητική δράση συμβαίνει κυρίως μέσω αύξησης του διηθούμενου
φορτίου Να. Επομένως, η παρατεταμένη αναστολή της σύνθεσης ΝΟ όχι μόνο διορθώνει την
περιφερική αγγειοσύσπαση αλλά επίσης ελαττώνει την κατακράτηση Να και την αύξηση του
όγκου πλάσματος. Έτσι, σε κιρρωτικούς αρουραίους με ασκίτη, η επάνοδος στο φυσιολογικό
των συνολικών αγγειακών αντιστάσεων, της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής παροχής
μέσω της χρόνιας αναστολής της σύνθεσης του ΝΟ προκαλεί την αύξηση στην απέκκριση Να
και στον όγκο των ούρων, την επάνοδο στο φυσιολογικό της ωσμωτικότητας του πλάσματος
και το αρνητικό ισοζύγιο ύδατος και Να. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον
ελάττωσης των συγκεντρώσεων στο φυσιολογικό της ρενίνης, της αγγειοτενσίνης και της
βαζοπρεσίνης, χωρίς μεταβολές στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης. Αυτά τα ευρήματα είναι
συμβατά με την αναστροφή της αρτηριακής υποογκαιμίας εξαιτίας της συστηματικής
αγγειοδιαστολής και τελικά απενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος και του
συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (114).

Συμμετοχή πολλαπλών συστημάτων
Οι κλινικές συνέπειες της γενικευμένης αρτηριακής αγγειοδιαστολής και της
υπερδυναμικής κυκλοφορίας στην πυλαία υπέρταση δεν περιορίζονται στην ηπατοσπλαχνική
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κυκλοφορία. Ενδοπνευμονική αγγειοδιαστολή προκαλεί ελαττωματική διαταραχή αεριών,
οδηγώντας σε υποξαιμία, σε απουσία ανιχνεύσιμης καρδιοαναπνευστικής διαταραχής
(ηπατοπνευμονικό σύνδρομο). Το ΝΟ θεωρείται μείζων αιτιολογικός παράγοντας στην
παθοφυσιολογία του ηπατοπνευμονικού συνδρόμου. Ο εκπνεόμενος αέρας κιρρωτικών
ασθενών περιέχει υψηλότερες συγκεντρώσεις ΝΟ από τους υγιείς μάρτυρες. Η πηγή του
αυξημένου ΝΟ έχει πρόσφατα διερευνηθεί και έχει βρεθεί ότι πρόκειται για την eNOS των
πνευμονικών αγγείων. Η υπερπαραγωγή του εκπνεόμενου ΝΟ σχετίζεται θετικά με την
πνευμονική αγγειακή αντίσταση και την κυψελιδοαρτηριακή διαφορά οξυγόνου. Τα
ευρήματα αυτά υποδηλώνουν έναν ενισχυμένο ρόλο του ΝΟ στις διαταραχές οξυγόνωσης
ασθενών με κίρρωση.
Με παρόμοιο τρόπο η αγγειοδιαστολή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας έχει προταθεί
πως αυξάνει την τριχοειδική επιφάνεια και έτσι διευκολύνει την διάχυση τοξικών προϊόντων
όπως η αμμωνία, συμβάλλοντας στην εμφάνιση της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Μια ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ της εγκεφαλικής αιματικής ροής, του εγκεφαλικού οιδήματος και του
βαθμού της εγκεφαλοπάθειας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η υπερδυναμική εγκεφαλική
κυκλοφορία μπορεί να συμβάλλουν στο εγκεφαλικό οίδημα και την ενδοκράνιο υπέρταση
στο ηπατικό κώμα (100).

Συμπεράσματα
Όπως η αθηροσκλήρωση σε άλλα αγγειακά υποστρώματα, η ηπατική ίνωση
σχετίζεται με την κολποειδική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την ανεπάρκεια στην
ενδοθηλιακή παραγωγή ΝΟ στην ενδοηπατική μικροκυκλοφορία. Αυτή η έλλειψη ΝΟ
προκαλεί διαταραχή της ρύθμισης του αγγειακού τόνου στην ενδοηπατική μικροκυκλοφορία.
Επιπλέον, η απώλεια της αντιαθηρογόνου και αντιθρομβωτικής ιδιότητας που αποδίδονται
στο ΝΟ μπορεί επίσης να συμβάλλουν έμμεσα στης αυξημένες ενδοηπατικές αντιστάσεις.
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Αντίστροφα, η σπλαχνική και συστηματική αγγειακή σύνθεση ΝΟ αυξάνεται.
Προκαλώντας αρτηριακή αγγειοδιαστολή και ελαττώνοντας την ευαισθησία των αγγείων σε
αγγειοσυσπαστικές ουσίες, αυτή η υπερπαραγωγή ΝΟ παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση
του συνδρόμου υπερδυναμικής κυκλοφορίας. Πιθανώς, ο εναρκτήριος μηχανισμός για την
αγγειακή υπερπαραγωγή ΝΟ στη σπλαχνική κυκλοφορία να είναι το έλλειμμα του ΝΟ στην
ηπατική μικροκυκλοφορία. Η κολποειδική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και το ενδοηπατικό
έλλειμμα ΝΟ πιθανώς να οδηγεί στη σύνθεση ενός μέχρι τώρα άγνωστου μεσολαβητή ο
οποίος να διεγείρει την σύνθεση ΝΟ στη σπλαχνική κυκλοφορία η οποία και προμηθεύει την
ηπατική μικροκυκλοφορία.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΧΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ

Γενικά- Επιδημιολογία
Η Πρωτογενής Χολική Κίρρωση (ΠΧΚ) είναι μια χρόνια, προοδευτική χολοστατική
νόσος του ήπατος, άγνωστης αιτιολογίας που συνήθως προσβάλλει μεσήλικες γυναίκες και
οδηγεί τελικά σε ηπατική ανεπάρκεια και ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος. Χαρακτηρίζεται
από την καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χολαγγείων, από πυλαία φλεγμονή και από
προοδευτική ίνωση. Ο τυπικός ασθενής είναι συνήθως γυναίκα που παρουσιάζει κνησμό ή
κόπωση ή καθόλου συμπτώματα που βρέθηκε να έχει διαταραχές στην ηπατική βιοχημεία ή
ανεξήγητη ηπατομεγαλία.
Το 90-95% των ασθενών είναι γυναίκες, ενώ προσβάλλονται όλες οι φυλές. Διεθνώς,
η ΠΧΚ ευθύνεται για το 0,6-2% των θανάτων από κίρρωση. Υπολογίζεται πως ο
επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται από 19-151 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού,
ενώ η επίπτωση είναι 3.9-15 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά έτος (125). Στην
ανάπτυξη της νόσου παίζουν ρόλο και γενετικοί παράγοντες. Ωστόσο η ΠΧΚ δεν
κληρονομείται με κάποιον απλό υπολειπόμενο ή κυρίαρχο χαρακτήρα. Ο επιπολασμός σε
οικογένειες με ένα προσβεβλημένο μέλος υπολογίζεται να είναι 1000 φορές μεγαλύτερος σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό (126). Έχει αναφερθεί μια ασθενής συσχέτιση ανάμεσα στην
ΠΧΚ και στον απλότυπο HLA-DR8, και σε μερικούς πληθυσμούς υπάρχει συσχέτιση με το
γονίδιο DPBI (127, 128).

Ηπατική ιστολογία
Η πορεία της ΠΧΚ έχει διαιρεθεί σε 4 ιστολογικά στάδια (129, 130). Έχει υποτεθεί
ότι η ιστολογία επιδεινώνεται και ότι τα ιστολογικά στάδια προχωρούν με το χρόνο από το
στάδιο Ι στο στάδιο IV (κίρρωση). Ωστόσο, μπορεί πολλά στάδια και κάποτε και τα τέσσερα,
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να εμφανίζονται σε ένα απλό δείγμα βιοψίας. Ο καθορισμός του σταδίου σε αυτές τις
περιπτώσεις βασίζεται στην πιο προχωρημένη βλάβη του δείγματος. Το ηπατικό παρέγχυμα
δεν προσβάλλεται ομοιογενώς και προχωρημένες βλάβες μπορεί να χαθούν αν το υλικό της
βιοψίας είναι λίγο.
Η αρχική βλάβη που παρατηρείται είναι καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων των
χολαγγείων, πιθανώς επαγόμενη από τα λεμφοκύτταρα που περιβάλλουν και συχνά διηθούν
το χοληφόρο δέντρο. Τα επιθηλιακά κύτταρα μπορεί να εμφανίζονται κενοτοπιώδη και
πυκνωτικά. Τα νεκρωτικά χολαγγεία συχνά εμφανίζονται στο κέντρο μεγάλων βλαβών που
μοιάζουν

με

κοκκίωμα

και

αποτελούντα

από

ιστιοκύτταρα,

λεμφοκύτταρα,

πλασματοκύτταρα, ηωσινόφιλα και περιστασιακά αληθή γιγαντοκύτταρα (130). Στο στάδιο
αυτό η φλεγμονή παραμένει περιορισμένη στις πυλαίες τριάδες.
Τα λεμφοκύτταρα που διηθούν το επιθήλιο των πόρων είναι CD8 κύτταρα
(κατασταλτικά, κυταροτοξικά), αλλά όχι φυσικοί φονείς. Η πλειοψηφία των λεμφοκυττάρων
στις πυλαίες τριάδες είναι CD4 κύτταρα (βοηθητικά), αλλά και Β κύτταρα. Τα Τ κύτταρα από
τα πυλαία διαστήματα εκφράζουν αντιγόνα HLA τάξης ΙΙ, υποδοχείς ιντερλευκίνης-2 ή και
τα δύο και χρωματίζονται θετικά για TNF και ιντερφερόνη-γ υποδηλώνοντας ότι είναι
ενεργοποιημένα. Τα κατεστραμμένα χολαγγεία εκφράζουν το μόριο προσκόλλησης τύπου Ι,
αγγειακό μόριο προσκόλλησης, μόρια ΜΗC τάξης ΙΙ και ένα μόριο αντιγονικά παρόμοιο με
την Ε2 υποομάδα της μιτοχονδριακής πυρουβικής δεϋδρογενάσης (131). Κοκκιώματα, πιο
συχνά βρίσκονται στο στάδιο Ι της ΠΧΚ.
Καθώς η νόσος εξελίσσεται στο στάδιο ΙΙ, πολλά πυλαία διαστήματα γίνονται ινωτικά
και πολλά φλεγμονώδη κύτταρα εξαπλώνονται εκτός των πυλαίων διαστημάτων στο
περιβάλλον περιπυλαίο παρέγχυμα. Τα φυσιολογικά χολαγγεία εξαφανίζονται, και
αντικαθίστανται από άτυπα χολαγγεία με περιέλικτη πορεία χωρίς εμφανή αυλό. Τα
περιπυλαία ηπατοκύτταρα γίνονται κενοτοπιώδη και περικυκλώνονται από μακροφάγα. Στο
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στάδιο ΙΙΙ η διαδικασία της ίνωσης προχωρά στο σημείο όπου τα ινώδη διαφραγμάτια
συνδέουν γειτονικά πυλαία διαστήματα. Το στάδιο IV αντιπροσωπεύει αληθή κίρρωση. Άλλα
ιστολογικά χαρακτηριστικά της ΠΧΚ είναι ενδοκυττάρια εναπόθεση υαλίνης σε περιπυλαίες
περιοχές, αντίστοιχη με αυτήν που παρατηρείται σε αλκοολική ηπατοπάθεια, καθώς και
αυξημένη εναπόθεση χαλκού. Αυτή η συσσώρευση χαλκού σχετίζεται με το επίπεδο
χολερυθρίνης στον ορό και το στάδιο της νόσου.

Ανοσολογικές διαταραχές
Η ΠΧΚ παρουσιάζει μια κατανομή φύλου παρόμοια με αυτή άλλων αυτοάνοσων
νοσημάτων, με την πλειοψηφία των ασθενών να είναι γυναίκες. Διαταραχές τόσο στην
χυμική όσο και στην κυτταρική ανοσία είναι συχνές. Οι ανοσολογικές ανωμαλίες που
παρατηρούνται σε αυτή τη νόσο περιλαμβάνουν αυξημένες ανοσοσφαιρίνες ορού, κυρίως
IgM (132), αδυναμία μετατροπής των IgM σε IgG μετά την ανοσοποίηση, παρουσία
πληθώρας

αυτοαντισωμάτων,

αυξημένη

κατανάλωση

συμπληρώματος,

παρουσία

ενεργοποιημένων Τ και Β κυττάρων στο περιφερικό αίμα, διαταραγμένη ρύθμιση των Τ
κυττάρων, αρνητικές δερματικές δοκιμασίες καθυστερημένης υπερευαισθησίας, κοκκιώματα
στο ήπαρ ή στους λεμφαδένες που παροχετεύουν το ήπαρ και ιστολογικές βλάβες που
μοιάζουν με αυτές που παρατηρούνται όταν απορρίπτονται ηπατικά μοσχεύματα (133).
Υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ ΠΧΚ και άλλων νόσων που θεωρείται ότι έχουν αυτοάνοση
βάση. Μέχρι 84% των ασθενών με ΠΧΚ μπορεί να έχουν τουλάχιστον μια επιπλέον
αυτοάνοση διαταραχή όπως η θυρεοεϊδίτις, το σκληρόδερμα, η ρευματοειδής αρθρίτις ή το Σ.
Sjogren (134).
Διαταραχές της χυμικής ανοσίας
Κάποιοι ασθενείς έχουν ένα μονομερές IgM χωρίς να μπορούν να συνθέσουν το IgM
πενταμερές. Άλλοι έχουν υψηλά επίπεδα ενός IgM που είναι πολύ ανοσοδραστικό και μπορεί
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αμέσως να ενεργοποιήσει το συμπλήρωμα μέσω της κλασσικής οδού, ενώ σε μερικές
περιπτώσεις συμπεριφέρεται ως ανοσοσύμπλεγμα (132). Αντίστροφα, τα επίπεδα IgE σε
μερικούς ασθενείς είναι ελαττωμένα.
Στους ασθενείς με ΠΧΚ πολλά είδη κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων μπορούν να
ανευρεθούν και η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Διαγνωστικά και πιθανώς παθογενετικά είναι τα
αντιμιτοχονδριακά

αντισώματα

(135).

Άλλα

αυτοαντισώματα

περιλαμβάνουν

τα

αντιπυρηνικά, τα αντιθυρεοειδικά, τα λεμφοκυτταροτοξικά, τα αντιαιμοπεταλιακά, τα antiSS-A, τα αντιιστονικά και τα αντικεντρομεριδιακά.

Διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας
Παρατηρήθηκε

πως

υπάρχει

ελαττωμένος

αριθμός

κυκλοφορούντων

Τ

λεμφοκυττάρων (τόσο βοηθητικών όσο και κατασταλτικών) καθώς και διαταραχές στη
ρύθμιση και λειτουργικότητά τους. Η συσσώρευση των Τ κυττάρων στα πυλαία διαστήματα
πιθανώς προκαλεί τον ελαττωμένο αριθμό τους στην κυκλοφορία (136). Τα περιφερικά Τ
λεμφοκύτταρα των ασθενών με ΠΧΚ δεν αντιδρούν φυσιολογικά στην ιντερλευκίνη-2 και
παράγουν ανεπαρκή ποσά λεμφοτοξινών, TNF, και ιντερφερόνης-γ όταν διεγείρονται από
αντιγόνα (137). Ωστόσο, τόσο τα κυκλοφορούντα, όσο και τα ενδοηπατικά Τ λεμφοκύτταρα
αναγνωρίζουν και διεγείρονται από την Ε2 υποομάδα της οξο-οξεικής δεϋδρογενάσης.

Μιτοχονδριακά αντιγόνα και αντισώματα.
Μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της ΠΧΚ σημειώθηκε όταν έγινε η ταυτοποίηση
των αντιγόνων εναντίον των οποίων στρέφονται τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (138).
Πρόκειται για το τμήμα διϋδρολιποαμίδης S-ακετυλτρανσφεράσης (Ε2 υποομάδα), μιας
λειτουργικά συγγενούς οικογένειας ενζύμων, των 2-οξο-οξεικών δεϋδρογενασών. Πρόκειται
για την πυρουβική δεϋδρογενάση, την 3-μεθυλ-2-οξοβουτανική δεϋδρογενάση και την
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οξογλουταρική δεϋδρογενάση. Κάθε μία μπορεί να αποτελεί το αντιγόνο για τα
αντιμιτοχονδριακά αντισώματα, αλλά η πυρουβική δεϋδρογενάση είναι η πιο συνήθης. Τα
ένζυμα αυτά καταλύουν την αναγωγική μεταφορά μιας ακετυλιωμένης ομάδας από το
υπόστρωμά τους στο συνένζυμο-Α για οξείδωση στον κύκλο του Krebs. Το λιποϊκό οξύ, ένας
συμπαράγοντας στην Ε2 υποομάδα, εναντίον των οποίων τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα
κατευθύνονται, δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό του επιτόπου. Τα ανθρώπινα
αντιμιτοχονδριακά αντισώματα σαφώς αναστέλλουν την ενζυματική δραστηριότητα αυτών
των συμπλεγμάτων in vitro. Μέχρι τώρα, όλα τα μιτοχονδριακά αυτοαντιγόνα ήταν στόχοι
μόνο των Μ2 αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων. Άλλα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα που
έχουν προηγούμενα περιγραφεί, όπως τα Μ4, Μ8, Μ9 είναι πιθανότατα artifacts (139).
Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) ανευρίσκονται στο 95% των ασθενών με
ΠΧΚ και έχουν μια ειδικότητα 98% για αυτή τη νόσο. Ωστόσο, ο ρόλος τους στην
παθογένεια της νόσου δεν είναι σαφής. Οι τίτλοι των αντισωμάτων αυτών ποικίλλουν στους
διάφορους ασθενείς, χωρίς να σχετίζονται με τη βαρύτητα ή με την πρόγνωση (133). Τα
ΑΜΑ που παράγονται σε πειραματόζωα που έχουν ανοσοποιηθεί με ανασυνδυασμένη
ανθρώπειο πυρουβική δεϋδρογενάση, δεν βλάπτουν τα χολαγγεία ούτε προκαλούν κάποια
άλλη αναγνωρίσιμη νόσο. Τα ανθρώπινα ΑΜΑ αναγνωρίζουν την πυρουβική δεϋδρογενάση
στην Escherichia coli και στη μούχλα, αλλά η συγγένειά τους είναι κατά πολύ μικρότερη από
ότι για τα ανθρώπινα αντιγόνα (140).
Η ακριβής αιτία που προκαλεί την ΠΧΚ δεν είναι γνωστή, αλλά πιθανολογείται πως
οφείλεται σε κάποια κληρονομούμενη διαταραχή της ανοσορύθμισης. Το γεγονός πως από
δύο όμοιες διδύμους, μόνο η μία εμφάνισε την νόσο, υποδηλώνει πως ένας επιπλέον
παράγοντας, όπως ένας πυροδοτικός μηχανισμός που προκαλεί βλάβη στο επιθήλιο των
χοληφόρων, είναι απαραίτητος σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα (141). Μια τέτοια βλάβη
στο επιθήλιο των χοληφόρων, θα είχε τότε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση ενός ‘νέου’
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αντιγόνου όπως η πυρουβική δεϋδρογενάση που αναγνωρίζεται τόσο από τα ηπατικά όσο και
από τα περιφερικά Τ λεμφοκύτταρα. Ένα μόριο το οποίο μοιράζεται κάποια αντιγονικά
χαρακτηριστικά με την Ε2 υποομάδα της πυρουβικής δεϋδρογενάσης, βρίσκεται στην
ενδοαυλική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων του χοληφόρου δένδρου σε ασθενείς με
ΠΧΚ, από τα αρχικά στάδια της νόσου (142). Η έκφραση αυτού του αυτοαντιγόνου στην
ενδοαυλική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων μπορεί να προκαλέσει την επίθεση των
IgA αντισωμάτων που είναι παρόντα στην χολή. Εναλλακτικά, το αντιγόνο αυτό, μαζί με το
μόριο MHC τάξης ΙΙ και το μόριο ΒΒ1/Β7 που απαιτείται για την παρουσίαση αντιγόνων, θα
μπορούσαν να είναι ο στόχος για τα ενεργοποιημένα CD8+ λεμφοκύτταρα (142). Όλα αυτά
τα μόρια βρίσκονται μέσα και γύρω από τα κατεστραμμένα χολαγγεία σε ασθενείς με ΠΧΚ.
Το Ε2 τμήμα βρίσκεται στα κατεστραμμένα χοληφόρα πριν εμφανιστούν τα μόρια MHC και
ΒΒ1/Β7. Αυτή η σειρά εμφάνισης υποδηλώνει πως το τμήμα Ε2 πιθανώς να έχει έναν
παθογενετικό ρόλο. Η ιστολογία της ΠΧΚ συνάγει επίσης με κυτταροτοξικότητα επαγόμενη
μέσω Τ λεμφοκυττάρων, όπως επίσης και το γεγονός ότι το Ε2 τμήμα διεγείρει την παραγωγή
ιντερλευκίνης-2 από κλωνοποιημένα Τ κύτταρα που απομονώθηκαν από ηπατικό παρέγχυμα
(137).
Επιπρόσθετα στην καταστροφή των χολαγγείων που επάγεται από τα Τ
λεμφοκύτταρα, βλάβη των ηπατοκυττάρων μπορεί να προκαλείται από τη συσσώρευση στο
ήπαρ ουσιών που φυσιολογικά απεκκρίνονται στη χολή, όπως των χολικών οξέων. Η
αφρώδης εκφύλιση των ηπατοκυττάρων στην ΠΧΚ έχει αποδοθεί στη βλαπτική δράση των
χολικών οξέων. Επίσης η χολόσταση από μόνη της προκαλεί αυξημένη έκφραση των
αντιγόνων HLA τάξης Ι στα ηπατοκύτταρα και τα καθιστά καλύτερους στόχους για μια
ανοσολογική επίθεση. Η θεραπεία με ουρσοδιόλη ελαττώνει την έκφραση των αντιγόνων
HLA τάξης Ι στα ηπατοκύτταρα και επιπλέον μειώνει την τοξική δράση των χολικών οξέων ,
όπως το χολικό οξύ και το χηνοδεοξυχολικό οξύ (143).
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Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα
Συμπτώματα και φυσική εξέταση
Η έναρξη της νόσου είναι συνήθως μεταξύ των ηλικιών 30-65, αν και έχουν
περιγραφεί και πιο ακραίες τιμές (22-93 έτη) (144). Τα συχνότερα ενοχλήματα των ασθενών
είναι η εύκολη κόπωση και ο κνησμός. Ο κνησμός συνήθως επιδεινώνεται τη νύχτα και
σχετίζεται με σφιχτά ενδύματα και ζεστό-υγρό καιρό. Αίσθημα βάρους στο δεξιό υποχόνδριο
έχει παρατηρηθεί στο 8% των ασθενών σε μια μελέτη. Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς
είναι τελείως ασυμπτωματικοί και η διάγνωση τίθεται μετά από διερεύνηση διαταραχών
ηπατικής βιοχημείας που βρέθηκαν σε τυχαίο έλεγχο (145). Σπάνια, οι ασθενείς εμφανίζονται
με συμπτώματα προχωρημένης ηπατικής νόσου, όπως κιρσορραγία, ασκίτη ή ηπατική
εγκεφαλοπάθεια.
Τα ευρήματα από την φυσική εξέταση ποικίλλουν και εξαρτώνται από το στάδιο της
νόσου (133). Η φυσική εξέταση συνήθως είναι αρνητική στους ασυμπτωματικούς. Το δέρμα
μπορεί να παρουσιάζει δερματικές αλλοιώσεις όπως λειχηνοειδείς βλάβες ή ξανθελάσματα.
Μπορεί να υπάρχει ηπατομεγαλία, που αυξάνει με την πρόοδο της νόσου και τελικά
ανευρίσκεται στο 70% των ασθενών. Η σπληνομεγαλία και ο ίκτερος εμφανίζονται αργότερα
στην πορεία της νόσου. Οι αστεροειδείς κηλίδες, η απίσχναση των κεντρικών μυών, ο
ασκίτης και τα οιδήματα υποδηλώνουν κίρρωση. Ο δακτύλιος Kayser-Fleischer παρατηρείται
αργά στην εξέλιξη της νόσου και οφείλεται σε κατακράτηση χαλκού.

Εργαστηριακά ευρήματα
Η αλκαλική φωσφατάση του ορού είναι πάντα αυξημένη στους ασθενείς με ΠΧΚ και
το ένζυμο είναι ηπατικής αιτιολογίας. Συχνά φτάνει σε ένα πλατό από την αρχή της νόσου και
στη συνέχεια διακυμαίνεται με αποκλίσεις του 20% της τιμής αυτής (146). Η 5-
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νουκλεοτιδάση και η γ-γλουταμική τρανσπεπτιδάση ακολουθούν τα επίπεδα της αλκαλικής
φωσφατάσης. Τα επίπεδα της αλανινο- και ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης είναι
φυσιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα, συνήθως όχι πάνω από πέντε φορές από το ανώτερο
φυσιολογικό. Η χολερυθρίνη του ορού είναι συνήθως φυσιολογική στην αρχή της νόσου,
αλλά αυξάνει στο 60% των ασθενών, καθώς η νόσος εξελίσσεται. Η αύξηση αφορά τόσο στο
κλάσμα της έμμεσης όσο και της άμεσης. Η αύξηση της χολερυθρίνης σχετίζεται με πτωχή
πρόγνωση (147).
Τα επίπεδα των λιπιδίων είναι πολύ αυξημένα. Στα αρχικά στάδια της νόσου αυξάνει
κυρίως η HDL χοληστερόλη και πολύ λιγότερο η LDL και η VLDL χοληστερόλη. Αυτές οι
διαταραχές μπορούν να εξηγήσουν γιατί, παρά την υπερχοληστερολαιμία, οι ασθενείς αυτοί
δεν παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από αθηροσκλήρωση. Ένας ακόμη
προστατευτικός παράγων είναι τα χαμηλά επίπεδα Lp(a) λιποπρωτεΐνης, που είναι
ανεξάρτητος παράγων κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Όσο η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς
παρουσιάζουν αύξηση της LDL χοληστερόλης, ελάττωση της HDL χοληστερόλης και
ανιχνεύσιμα επίπεδα της πρωτεΐνης Χ, μιας παθολογικής λιποπρωτεΐνης που βρίσκεται σε
ασθενείς με χρόνια χολόσταση. Άλλες βιοχημικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν αυξημένη
σερουλοπλασμίνη, αύξηση των χολικών οξέων και αύξηση του υαλουρονικού (133).

Σχετιζόμενες διαταραχές
Στεατόρροια παρατηρείται σε ασθενείς με ίκτερο και προχωρημένη νόσο και
οφείλεται σε ελαττωμένη έκκριση, και άρα συγκέντρωση, των χολικών οξέων στο λεπτό
έντερο, συχνά χαμηλότερη από την κριτική συγκέντρωση των μικκυλίων. Μια σχετική
παγκρεατική ανεπάρκεια μπορεί να συνυπάρχει με αυτήν την κατάσταση. Μια δίαιτα χαμηλή
σε ουδέτερα τριγλυκερίδια, ενισχυμένη σε μετρίας αλύσου τριγλυκερίδια και, όταν
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χρειάζεται, συμπλήρωμα παγκρεατικών ενζύμων, θα ελαττώσει την στεατόρροια και θα
βελτιώσει τη θρέψη.
Η συσχέτιση της ΠΧΚ με σκληρόδερμα, Σ. Sjogren, αρθροπάθεια και Σ.CREST είναι
γνωστή. Το σκληρόδερμα που σχετίζεται με ΠΧΚ σπάνια είναι θανατηφόρο. Όταν σε μια
μελέτη έγινε δοκιμασία δακρύων, το 86% των ασθενών βρέθηκε να πάσχει από ξηρά
κερατοεπιπεφυκίτιδα, ξηροστομία ή και τα δύο. Περίπου 20% των ασθενών παρουσιάζουν
υποθυρεοειδισμό. Η συχνότητα ανεύρεσης αντιθυρεοσφαιρινικών αντισωμάτων είναι 20%
και αντιμικροσωμιακών αντισωμάτων 34%. Συχνά επίσης υπάρχει νεφροσωληναριακή
οξέωση αλλά είναι υποκλινική και οφείλεται στην εναπόθεση χαλκού στο νεφρό. Παλαιότερα
είχε αναφερθεί αυξημένη συχνότητα ηπατώματος και καρκίνου του μαστού σε ασθενείς με
ΠΧΚ αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από πιο πρόσφατες, μεγαλύτερες μελέτες. Υπάρχει ακόμη
αυξημένη συχνότητα ασυμπτωματικής βακτηριουρίας και οξείας κυστίτιδας. Η αντιβίωση
φαίνεται πως έχει μικρή δράση στους ασυμπτωματικούς ασθενείς (133).
Η οστεοπόρωση παρατηρείται αρκετά συχνά στους ασθενείς με ΠΧΚ, σε αντίθεση με
την οστεομαλακία που είναι σχετικά σπάνια. Η συμπτωματική οστεοπόρωση είναι πια
λιγότερο συχνή, καθώς οι ασθενείς παραπέμπονται για μεταμόσχευση ήπατος πριν
εμφανιστούν οι επιπλοκές της μακροχρόνιας χολόστασης. Η οστεοπόρωση δεν σχετίζεται με
την ανεπάρκεια της βιταμίνης D, αλλά με το βαθμό και τη διάρκεια του ίκτερου, ενώ η μη
συνδεμένη χολερυθρίνη έχει βρεθεί πως αναστέλλει in vitro τη σύνθεση και τη λειτουργία
των οστεοβλαστών (148). Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη θεραπεία για την οστεοπόρωση στους
ασθενείς με ΠΧΚ, παρά μόνο η μεταμόσχευση ήπατος, όπου η βελτίωση εμφανίζεται 6-12
μήνες μετά την επέμβαση.
Κλινικά σημαντικές διαταραχές λιποδιαλυτών βιταμινών είναι σχετικά σπάνιες, εκτός
από τους ασθενείς με ίκτερο και προχωρημένη νόσο, όπου η υποκατάσταση από το στόμα
είναι συνήθως αρκετή.
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Φυσική ιστορία και πρόγνωση
Η ταχύτητα με την οποία η νόσος εξελίσσεται ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των
ασθενών. Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης από τους
συμπτωματικούς, αλλά η επιβίωσή τους είναι ακόμη μικρότερη από αυτή υγιών μαρτύρων
ίδιας ηλικίας και φύλου (145, 149). Η μέση επιβίωση ασυμπτωματικών ασθενών ήταν 10 και
16 έτη σε δυο μελέτες που τους παρακολούθησαν για 24 χρόνια. Η μέση επιβίωση των
συμπτωματικών ασθενών είναι περίπου 7 έτη. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ 2-4 έτη
στους περισσότερους ασυμπτωματικούς, αλλά το 1/3 παραμένει ελεύθερο συμπτωμάτων για
πολλά έτη. Οι ασθενείς με αρνητικά αντιμιτοχονδριακά (ΑΜΑ) αντισώματα (αυτοάνοση
χολαγγειίτιδα) που πιθανώς να έχουν θετικά ΑΝΑ ή ASMA, έχουν ακριβώς την ίδια
ιστολογική , κλινική, βιοχημική εικόνα, πρόγνωση και ανταπόκριση στη θεραπεία με τους
ασθενείς που είναι θετικοί για τα ΑΜΑ.
Δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να προβλεφτεί σε ποιόν από τους ασυμπτωματικούς
ασθενείς θα εξελιχθεί πιο γρήγορα η νόσος. Γενικά, αν ένας ασυμπτωματικός έχει
συνυπάρχουσες διαταραχές όπως σκληρόδερμα ή θυρεοειδίτιδα, η πρόγνωση είναι χειρότερη,
ενώ αντίθετα, η παρουσία κοκκιωμάτων στη βιοψία έχει συσχετιστεί με καλύτερη επιβίωση.
Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι ασθενείς με προχωρημένη νόσο, όπου ο προβληματισμός είναι
ποιος είναι ο βέλτιστος χρόνος για την μεταμόσχευση. Υπάρχουν περισσότερα από πέντε
προγνωστικά μοντέλα που προβλέπουν την επιβίωση και που είναι χρήσιμα για τον
υπολογισμό του χρόνου μεταμόσχευσης (150). Όλα βασίζονται σε εκδηλώσεις ηπατικής
ανεπάρκειας όπως η αυξημένη χολερυθρίνη (που είναι κοινή σε όλα τα μοντέλα), η
ελαττωμένη αλβουμίνη, η παράταση του χρόνου προθρομβίνης, η κατακράτηση υγρών και η
κιρσορραγία.

59
Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή θεραπεία για τη νόσο, αλλά τα αποτελέσματα με
ουρσοδιόλη, κολχικίνη και μεθοτρεξάτη φαίνονται ενθαρρυντικά. Τα γλυκοκορτικοειδή δεν
βελτιώνουν την επιβίωση και αντίθετα μπορεί να επιτείνουν την οστεοπόρωση. Η
κυκλοσπορίνη, ενώ βελτίωνε τα συμπτώματα και την ηπατική βιοχημεία, προκαλούσε αρκετά
συχνά υπέρταση και νεφροτοξικότητα και πρόσφερε οριακή αύξηση της επιβίωσης (133).

Ουρσοδιόλη (ουρσοδεόξυχολικό οξύ)
Η ουρσοδιόλη έχει εκτιμηθεί σε πολλές μελέτες σε δόση 12-15mg/kgrΒΣ/Η. Είναι
ασφαλές και καλά ανεκτό φάρμακο. Η ουρσοδιόλη πετυχαίνει τη βελτίωση των βιοχημικών
διαταραχών και την ελάττωση της IgM (150). Η δράση της στην ηπατική ιστολογία είναι
αμφιλεγόμενη. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες ελαττώνει τη φλεγμονή αλλά όχι σύμφωνα με
κάποιες άλλες (150, 151). Επίσης, οριακά παρέτεινε το χρόνο πριν την μεταμόσχευση και
ελάττωσε την πιθανότητα θανάτου κατά 32%. Φαίνεται πως είναι δραστική σε ασθενείς που
βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου και όχι σε προχωρημένη νόσο.

Κολχικίνη
Η κολχικίνη (0.6mg, δύο φορές/H) σύμφωνα με κάποιες μελέτες βελτιώνει την
ηπατική βιοχημεία και την επιβίωση, αλλά σύμφωνα με άλλες δεν είναι το ίδιο
αποτελεσματική (152, 153). Σε καμία μελέτη δεν φάνηκε να βελτιώνει την ιστολογική εικόνα
ή τα συμπτώματα. Σε συνδυασμό με την ουρσοδιόλη, φαίνεται πως έχει συνεργική δράση.

Μεθοτρεξάτη
Η μεθοτρεξάτη (15mg/εβδομάδα p.o.) προκαλεί βιοχημική και συμπτωματική
βελτίωση, αλλά και βελτίωση στην ιστολογική εικόνα (154). Η ανταπόκριση αφορά στα
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αρχικά στάδια της νόσου, αφού είναι αναποτελεσματική σε κίρρωση (154). Ο ρυθμός με τον
οποίο επιτυγχάνεται η ανταπόκριση είναι πολύ βραδύτερος σε σχέση με την ουρσοδιόλη, και
μπορεί να συνεχιστεί η βιοχημική βελτίωση μέχρι και 4 έτη μετά την έναρξη της θεραπείας.
Η διάμεση πνευμονίτις είναι το συχνότερο πρόβλημα στους ασθενείς με ΠΧΚ που λαμβάνουν
μεθοτρεξάτη, και κατά μια μελέτη, αυτό συνέβη στο 14% των ασθενών αυτών.

Συμπτωματική αντιμετώπιση
Η χολεστυραμίνη (4gr, τρεις φορές /Η) έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την
αντιμετώπιση του κνησμού. Τα αντιισταμινικά μπορούν να βοηθήσουν σε ήπιο μόνο κνησμό.
Η ριφαμπικίνη, η ουρσοδιόλη και η ναλοξόνη μπορούν να ελέγξουν τον κνησμό σε μερικούς
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη χολεστυραμίνη. Έχουν επίσης δοκιμαστεί η
πλασμαφαίρεση, η φωτοθεραπεία, η μεθυλτεστοστερόνη, η σιμετιδίνη, η φαινοβαρβιτάλη και
η πρεδνιζολόνη (133).

Μεταμόσχευση ήπατος
Η μόνη θεραπεία που σαφώς βελτιώνει τη φυσική ιστορία της νόσου είναι η
μεταμόσχευση ήπατος (155). Υπάρχει 85-90% επιβίωση τον πρώτο χρόνο, και στη συνέχεια η
επιβίωση είναι παρόμοια με αυτήν υγιών μαρτύρων ίδιας ηλικίας και φύλου. Εφόσον
χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη ανοσοκαταστολή η νόσος δεν υποτροπιάζει μετά την
μεταμόσχευση. Ωστόσο, μια μειοψηφία των ασθενών μπορεί να αναπτύξει ελάχιστες
ιστολογικές βλάβες που ομοιάζουν με αυτές στα αρχικά στάδια της ΠΧΚ, αν και οι ασθενείς
παραμένουν ασυμπτωματικοί με φυσιολογική ηπατική βιοχημεία (156).
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση: Μια αυτοάνοση νόσος ;
Αν και η παθοφυσιολογία της ΠΧΚ δεν έχει ακόμα απόλυτα αποσαφηνιστεί, τα
δεδομένα από τις περισσότερες μελέτες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δείχνουν ότι οι
αυτοάνοσοι μηχανισμοί παίζουν μείζονα ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου. Έτσι, η
παρουσία αυτοαντιγόνων, ο ρόλος των Τ- και Β- λεμφοκυττάρων, όπως αναπτύχθηκε στο
γενικό μέρος, η πολύ συχνή συνύπαρξη αυτοάνοσων συνδρόμων και η παρουσία και άλλων
αυτοαντισωμάτων ενισχύουν την αυτοάνοση φύση της νόσου.
Ωστόσο, παρά τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά της ΠΧΚ
που δεν μπορούν να ερμηνευτούν στα πλαίσια της αυτοανοσίας. Έτσι, ενώ τα μιτοχονδριακά
αυτοαντιγόνα βρίσκονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, οι βλάβες της νόσου
εντοπίζονται αποκλειστικά στα ενδοηπατικά χοληφόρα. Επίσης, τα ΑΜΑ δεν φαίνεται να
σχετίζονται άμεσα με την παθογένεια της νόσου, αφού δεν ανευρίσκονται σε ένα ποσοστό
5% περίπου ασθενών που έχουν νόσο ταυτόσημη κλινικά, βιοχημικά και ιστολογικά ( ΑΜΑ
αρνητική ΠΧΚ ή αυτοάνοση χολαγγειίτιδα) (157). Ακόμη, σε πειραματόζωα στα οποία έγινε
ευαισθητοποίηση με την πρωτεΐνη PDC-E2 παρατηρήθηκε παραγωγή αυτοαντισωμάτων
ΑΜΑ, χωρίς όμως να προκληθεί ουδεμία βλάβη στα χοληφόρα τους (158). Τέλος, ένα ακόμη
στοιχείο που θέτει σε αμφισβήτηση τη θεωρία για την αυτοάνοση φύση της νόσου, είναι το
γεγονός ότι σε αντίθεση με ασθενείς άλλων αυτοάνοσων παθήσεων, οι ασθενείς με ΠΧΚ
συνήθως έχουν φτωχή ή τη μη αναμενόμενη ανταπόκριση στα ανοσοκατασταλτικά (159).
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Πρωτοπαθής χολική κίρρωση και πυλαία υπέρταση
Η ΠΧΚ σε πρώιμα ιστολογικά στάδια έχει περιγραφεί εδώ και χρόνια σε κλασσικά
συγγράμματα ως ένα αίτιο προκολποειδικής πυλαίας υπέρτασης (160). Έχει περιγραφεί ότι
εμφανίζεται πολύ πριν την ανάπτυξη οζώδους αναγέννησης που είναι χαρακτηριστικό της
κίρρωσης. Ο μηχανισμός με τον οποίο προκαλείται είναι αβέβαιος, αν και έχουν ενοχοποιηθεί
οι βλάβες στο πυλαίο διάστημα και η στένωση των κολποειδών από τις κυτταρικές διηθήσεις.
Οι παρατηρήσεις αυτές, όσον αφορά την εμφάνιση της πυλαίας υπέρτασης σε αρχικά ακόμη
στάδια της ΠΧΚ, έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες (161). Έτσι, ο Navasa το 1987
διερεύνησε την παρουσία πυλαίας υπέρτασης σε ασθενείς με ΠΧΚ και τη συσχέτισε με τα
διάφορα ιστολογικά στάδια. Η παρουσία πυλαίας υπέρτασης διαπιστώθηκε με την παρουσία
ενδοσκοπικά κιρσών και με τη μέτρηση του gradient στις ηπατικές φλέβες με καθετηριασμό
της ηπατικής φλέβας (ως πυλαία υπέρταση ορίζονταν gradient μεγαλύτερο από 6mmΗg).
Διαπιστώθηκε πως το 62,5% των ασθενών παρουσίαζε πυλαία υπέρταση και το ¼ από αυτούς
είχαν προκολποειδική πυλαία υπέρταση. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε βιοψία και όλοι
οι ασθενείς στο στάδιο IV είχαν πυλαία υπέρταση κολποειδικής αιτιολογίας. Ο επιπολασμός
της πυλαίας υπέρτασης ήταν παρόμοιος για τα στάδια ΙΙ και ΙΙΙ. Η διαφορά βρίσκονταν στην
αιτιολογία της πυλαίας υπέρτασης σε αυτούς τους ασθενείς. Έτσι, προκολποειδική πυλαία
υπέρταση είχαν μόνο οι ασθενείς στο στάδιο ΙΙ και όχι σε πιο προχωρημένο στάδιο.
Συμπερασματικά, ο συγγραφέας καταλήγει ότι η πυλαία υπέρταση είναι συχνή στην ΠΧΚ και
μπορεί να ξεκινά από τα αρχικά στάδια της νόσου. Το γεγονός ότι η προκολποειδική πυλαία
υπέρταση παρατηρείται μόνο σε ασθενείς σταδίου ΙΙ υποδηλώνει ότι η πυλαία υπέρταση είναι
αρχικά προκολποειδικού τύπου και αργότερα, όσο η νόσος προχωρεί, συμμετέχει όλο και
περισσότερο το κολποειδικό στοιχείο.
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Σκοπός
Στο γενικό μέρος έχει γίνει εκτενής αναφορά στις ενδοθηλίνες, το ΝΟ και το ρόλο που
παίζουν οι ουσίες αυτές στη ρύθμιση της ηπατικής κολποειδικής ροής και κατ’επέκταση στην
πυλαία υπέρταση.
Με δεδομένη λοιπόν την πυλαία υπέρταση από τα αρχικά ακόμη στάδια της ΠΧΚ, και
πριν να επέλθει η ίνωση και κίρρωση, στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί
ο ρόλος των ενδοθηλινών και του ΝΟ στους ασθενείς αυτούς και να προσδιοριστεί η πιθανή
εμπλοκή τους στη διαδικασία των γεγονότων που οδηγούν στην αυξημένη πίεση στην πυλαία
κυκλοφορία καθώς και στην βλάβη των χοληφόρων.

Πειραματικός σχεδιασμός
Η μελέτη σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά σκέλη.
Α) Μελετήθηκαν στον ορό περιφερικού αίματος τα επίπεδα ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ, σε
ασθενείς με ΠΧΚ όλων των ιστολογικών σταδίων και προ της έναρξης οποιασδήποτε
θεραπείας. Οι ίδιες παράμετροι μετρήθηκαν και σε υγιείς μάρτυρες, σε ασθενείς με ηπατίτιδα
C, και σε ασθενείς με κίρρωση μετά από ηπατίτιδα C.
Β) Μελετήθηκαν στον ορό περιφερικού αίματος τα επίπεδα ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ σε
ασθενείς με ΠΧΚ όλων των ιστολογικών σταδίων, προ και μετά εξάμηνη θεραπεία με
ουρσοδεοξυχολικό οξύ.
Γ) Σε ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου IV έγινε καθετηριασμός των ηπατικών φλεβών και λήψη
αίματος από τις ηπατικές φλέβες και ταυτόχρονη λήψη αίματος από περιφερική φλέβα. Η ίδια
διαδικασία ακολουθήθηκε σε μια ομάδα ασθενών με κίρρωση μετά από ηπατίτιδα C. Στη
συνέχεια έγινε προσδιορισμός των ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ στον ορό τόσο από περιφερική
φλέβα όσο και από την ηπατική φλέβα.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Πληθυσμός
Στο πρώτο σκέλος της μελέτης συμπεριελήφθησαν 41 ασθενείς με ΠΧΚ, όλοι
κάτοικοι Κρήτης, οι οποίοι παρακολουθούνταν στην Γαστρεντερολογική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι 35 από αυτούς ήταν γυναίκες και οι
υπόλοιποι 6 άνδρες, με διάμεση ηλικία 62 έτη και εύρος 31-85 έτη. Οι 37 από τους ασθενείς
είχαν βρεθεί θετικοί στα ΑΜΑ-Μ2 με έλεγχο που έγινε τόσο με ανοσοφθορισμό όσο και με
ELISA. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν κατά τη διάγνωσή τους τυπικό βιοχημικό προφίλ με
αυξημένα χολοστατικά ένζυμα, ενώ η παρουσία των τυπικών συμπτωμάτων της νόσου,
δηλαδή ο κνησμός και το αίσθημα κόπωσης, υπήρχε σε 15 και 8 αντίστοιχα. Σε 20 ασθενείς
δεν υπήρχαν καθόλου συμπτώματα και η διάγνωση τέθηκε μετά από τυχαία ανεύρεση
διαταραχής της ηπατικής βιοχημείας σε εργαστηριακό έλεγχο που έγινε για άλλο λόγο. Οι
διαταραχές αυτές οδήγησαν στη συνέχεια σε ειδικότερο έλεγχο, ο οποίος και κατέληξε στη
διάγνωση της ΠΧΚ.
Βιοψία πραγματοποιήθηκε στους 38 από τους 41, και η ιστολογική εικόνα
επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Σε τρεις ασθενείς με εμφανή εικόνα πυλαίας υπέρτασης (λόγω
παρουσίας οισοφαγικών κιρσών και υπερσπληνισμού), στους οποίους τα ΑΜΑ-Μ2 ήταν
θετικά, δεν θεωρήθηκε αναγκαία η βιοψία ήπατος. Κατά τη στιγμή της διάγνωσης, οι 25
ασθενείς με διάμεση ηλικία 58 έτη και εύρος 31-71, ανήκαν στα ιστολογικά στάδια Ι ή ΙΙ, ενώ
οι υπόλοιποι 16 (διάμεση ηλικία 67 έτη και εύρος 54-85 έτη) ανήκαν στα ιστολογικά στάδια
ΙΙΙ ή IV, σύμφωνα με τα κριτήρια Ludwig (162). Όλοι οι ασθενείς είχαν ελεγχθεί και ήταν
αρνητικοί για anti-HCV και HBsAg. Επίσης οι συγκεκριμένοι ασθενείς που ελάμβαναν
μέρος στην μελέτη δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα καρδιολογικά, νεφρολογικά ή αναπνευστικά
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προβλήματα, καταστάσεις δηλαδή που έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα ενδοθηλίνης
(163) .
Από τους ασθενείς που έλαβαν μέρος στη μελέτη, ενδιαφέρον παρουσίαζε και η
συχνότητα εμφάνισης άλλων, αυτοάνοσων και μη νοσημάτων. Έτσι σε 6 ασθενείς από τους
41 βρέθηκε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, σε 1 αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, σε 1 ρευματοειδής
αρθρίτις, σε 1 ψωρίαση, σε 1 συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σε 1 πολλαπλή
σκλήρυνση, σε 3 σύνδρoμο Sjogren και σε 5 σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ. Επίσης,
δεδομένης της γνωστής κληρονομικής προδιάθεσης, ελέγχθηκε και η συχνότητα εμφάνισης
σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Έτσι, σε μια ασθενή βρέθηκε ότι έπασχε και η κόρη της, σε μια
άλλη ασθενή έπασχε η μητέρα της, ενώ σε μια άλλη ασθενή η δίδυμη αδερφή της είχε επίσης
ΠΧΚ. Τέλος, υπήρχαν δύο ασθενείς των οποίων οι μητέρες είχαν πεθάνει από επιπλοκές
αναφερόμενης κίρρωσης ήπατος, που όμως δεν είχαν επακριβώς διερευνηθεί. Τα
εργαστηριακά ευρήματα και μερικά από τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών κατά τη
στιγμή της διάγνωσης και προ της έναρξης θεραπείας με ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA)
ανακεφαλαιώνονται στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 3)
n
Ηλικία (έτη)
Κνησμός
Κόπωση
χολερυθρίνη (mg/dL)
αλβουμίνη (g/dL)
Χρόνος προθρομβίνης (sec)
γGT (IU/L) (φτ:10-75)
Αλκαλική φωσφατάση (IU/L) (φτ: 35-125)
SGOT (IU/L) (φτ:5-40)
SGPT (IU/L) (φτ:5-40)
IgM (mg/dL) (φτ:25-170)

στάδιο I-II
25
56 ± 11.5
10
5
0.77 ± 0.42
4.44 ± 0.43
12.5 ± 1
203.8 ± 216
224 ± 203.8
61.3 ± 68
62.45 ± 86
437.9 ± 405.8

στάδιο III-IV
16
66.75 ± 8.1
5
3
1.32 ± 0.97
3.65 ± 0.5
13.7 ± 1.6
209.3 ± 207
289 ± 237.6
54.8 ± 32.5
50.5 ± 38.3
339 ± 148

φτ: φυσιολογικές τιμές , γGT: γ-γλουταμυλική τρανσπεπτιδάση, SGOT: γλουταμική οξαλοξική τρανσαμινάση,
SGPT: γλουταμική πυρουβική τρανσαμινάση, IgM: ανοσοσφαιρίνη Μ .Οι τιμές αναφέρονται ως μέσος όρος ±
SD.

Πίνακας 3: Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα των ασθενών κατά τη διάγνωση
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Σε όλους αυτούς τους ασθενείς, στο δεύτερο σκέλος της μελέτης, με την επιβεβαίωση της
διάγνωσης της ΠΧΚ, ξεκίνησε θεραπεία με UDCA σε δόση 15 mg/kg/Η. Σε όλους τους
ασθενείς , πριν την έναρξη της θεραπείας έγινε μέτρηση στον ορό του επιπέδου των ΕΤ1,
ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ. Σε 24 από τους ασθενείς αυτούς (15 ασθενείς σε στάδια Ι-ΙΙ και 9 ασθενείς
σε στάδια ΙΙΙ-ΙV), έγινε μέτρηση στον ορό των ενδοθηλινών και του ΝΟ, και μετά από τους
έξι μήνες θεραπεία με το UDCA. Στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου οι ασθενείς
παρακολουθούνταν στο τακτικό ιατρείο της Γαστρεντερολογικής Κλινικής και υποβάλλονταν
σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο κάθε τρεις μήνες. Κανένας ασθενής δεν εγκατέλειψε τη
μελέτη στη διάρκεια του πρώτου αυτού εξαμήνου και όλοι συμμορφώθηκαν με το
θεραπευτικό σχήμα.
Στη μελέτη (πρώτο σκέλος) συμμετείχε επίσης μια ομάδα 13 ασθενών με κίρρωση
εξαιτίας ηπατίτιδας C. Επρόκειτο για 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία 53 έτη και
εύρος 41-64 έτη. Σε όλους είχε προηγηθεί βιοψία ήπατος. Η τροποποιημένη ταξινόμηση κατά
Child-Pugh είχε χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της νόσου στους κιρρωτικούς αυτούς
ασθενείς, από τους οποίους οι 9 ήταν στάδιο Α και οι 4 ήταν στάδιο Β (164). Στη μελέτη
συμπεριελήφθησαν επίσης 10 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, πριν από την έναρξη
οποιασδήποτε αντιικής θεραπείας, και οι οποίοι επίσης είχαν υποβληθεί σε βιοψία ήπατος (5
άνδρες, 5 γυναίκες, διάμεση ηλικία 36, εύρος 22-49 έτη). Ακόμη, στη μελέτη συμμετείχαν 15
υγιείς μάρτυρες, χωρίς στοιχεία ηπατοπάθειας και χωρίς γνωστή νόσο που θα μπορούσε να
επηρεάσει τα επίπεδα των ενδοθηλινών ή του ΝΟ.
Στο τρίτο σκέλος της μελέτης συμμετείχαν κιρρωτικοί ασθενείς στους οποίους έγινε
καθετηριασμός των ηπατικών φλεβών για την εκτίμηση της πίεσης στην πυλαία κυκλοφορία.
Στη διάρκεια του καθετηριασμού αυτού έγινε λήψη αίματος από τις ηπατικές φλέβες και
ταυτόχρονη αιμοληψία από περιφερική φλέβα (στο αντιβράχιο). Προσδιορίστηκαν οι ίδιοι
παράμετροι όπως και προηγουμένως, δηλαδή οι ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και το ΝΟ, τόσο στο
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περιφερικό αίμα, όσο και στο αίμα της ηπατικής φλέβας. Επρόκειτο για 10 κιρρωτικούς
ασθενείς με ΠΧΚ (στάδιο IV), οι οποίοι είχαν όλοι στο παρελθόν υποστεί βιοψία ήπατος και
επίσης ήταν ΑΜΑ-Μ2 θετικοί. Οι ασθενείς αυτοί ελάμβαναν UDCA τουλάχιστον από έτους,
και κατά Child-Pugh ανήκαν οι 7 στο στάδιο Α και οι 3 στο στάδιο Β. Ήταν και οι 10
γυναίκες με διάμεση ηλικία 67 και εύρος 55-75 έτη. Επίσης στο σκέλος αυτό της μελέτης
συμμετείχαν και οι 13 ασθενείς με κίρρωση μετά από ηπατίτιδα C, τα χαρακτηριστικά των
οποίων περιγράφηκαν στην αναφορά του πρώτου σκέλους της μελέτης.

Υλικά – Τεχνικές
Το τριφλουοροοξεικό οξύ (TFA) και το HEPES αγοράστηκαν από την εταιρεία
MERCK (Darmstadt Γερμανίας). Η νιτρική ρεδουκτάση (από Aspergilus species), η L-lactic
δεϋδρογενάση, το πυρουβικό οξύ (σε νατριούχο άλας), η NADPH ( σε ανηγμένη μορφή ως
τετρανατριούχο άλας), η FAD (δινατριούχο άλας), η Ν-(1-ναφθυλ)αιθύλενοδιαμίνη, το
ακετονιτρίλιο και η σουλφανιλαμίδη αγοράστηκαν από την εταιρεία Sigma (Μόναχο,
Γερμανία). Η ELISA για την ΕΤ-1, η ELISA για την ΕΤ-2 και η ELISA για την ΕΤ-3
αγοράστηκαν από την εταιρεία IBL Co. (Ιαπωνία). Οι στήλες C-18 Sep-Pak αγοράστηκαν
από την εταιρεία Waters Corp. (Milford MA, ΗΠΑ).

Συλλογή αίματος από ηπατικές φλέβες – αιμοδυναμική μελέτη. Συλλογή αίματος από
περιφερική φλέβα.
Οι ασθενείς από τους οποίους έγινε λήψη αίματος από τις ηπατικές φλέβες,
βρίσκονταν ήδη σε πρωτόκολλο παρακολούθησης της πίεσης ενσφήνωσης των ηπατικών
φλεβών. Περιληπτικά, μετά από τοπική αναισθησία, και υπό υπερηχογραφικό έλεγχο,
γίνονταν η εισαγωγή ενός φλεβικού καθετήρα στη δεξιά σφαγίτιδα φλέβα. Στη συνέχεια,
μέσα από αυτόν τον καθετήρα περνούσε καθετήρας που στο άκρο του έφερε αεροθάλαμο, και
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μέσω ακτινοσκοπικού ελέγχου προωθείτο στην κύρια δεξιά ηπατική φλέβα. Ακολουθούσε η
μέτρηση της πίεσης ενσφήνωσης της ηπατικής φλέβας, σύμφωνα με προκαθορισμένη
τεχνική. Τέλος, γινόταν αναρρόφηση 20κ. εκ. ολικού αίματος μέσω του καθετήρα που
βρίσκονταν στην ηπατική φλέβα. Συγχρόνως, γινόταν αιμοληψία ίσης ποσότητας αίματος από
περιφερική φλέβα του αντιβραχίου του ασθενή. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς αυτοί δεν
ελάμβαναν καμία αγωγή που θα μπορούσε να προκαλεί αλλαγές στην πίεση της πυλαίας
κυκλοφορίας, ή που θα μπορούσε να παρεμβάλλεται στις συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών ή
του ΝΟ.
Όσον αφορά όλους τους υπόλοιπους ασθενείς και μάρτυρες, στους οποίους ο
προσδιορισμός των παραπάνω ουσιών γίνονταν μόνο στη συστηματική κυκλοφορία, η
αιμοληψία (20κ.εκ. ολικό αίμα) γίνονταν από φλέβα του αντιβραχίου.
Τα δείγματα αίματος φυγοκεντρούνταν αμέσως στους 4◦C. Γίνονταν συλλογή του
ορού και αποθήκευσή του στους -80◦C, μέχρι την επεξεργασία του.

Προσδιορισμός των μετρούμενων ουσιών
i)

Ενδοθηλίνες

Καθεμία από τις τρεις ενδοθηλίνες προσδιορίστηκε μέσω μιας ξεχωριστής, εμπορικά
διαθέσιμης ELISA, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε μια πιλοτική μελέτη
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα και των τριών ενδοθηλινών στο πλάσμα, ήταν παρόμοια με αυτά
στον ορό και μάλιστα υπήρχε μια πολύ καλή συσχέτιση (r=0.91, p<0.001). Εν συντομία,
προκειμένου να γίνει εξαγωγή κάθε ενδοθηλίνης από τον ορό, χρησιμοποιήσαμε ένα
πρωτόκολλο, κατά το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στήλες C 18 Sep-Pak 200mg. Οι
στήλες αρχικά εξισορροπήστηκαν με την πλύση με 60% ακετονιτρίλιο σε 0.1% TFA και
ακολούθως με 0.1% TFA σε νερό. Στη συνέχεια,

ίσος όγκος από 0.1% TFA σε νερό

προστέθηκε στο δείγμα ορού, και φυγοκεντρήθηκε στις 3000g για 15 min στους 4◦C. Το
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υπερκείμενο τοποθετήθηκε στις στήλες και πλύθηκε με 0.1% TFA σε νερό. Στη συνέχεια
έγινε αποχωρισμός δια εκπλύσεως του δείγματος, εφαρμόζοντας 60% ακετονιτρίλιο σε 0.1%
TFA σε νερό. Η αποχωρισθείσα ουσία συλλέχθηκε σε πλαστικά σωληνάρια

και

αποξηράθηκε σε φυγόκεντρο εξατμιστή υπό κενό αέρος. Ακολούθως αποθηκεύθηκε στους
μείον 20◦C. Η ανασύσταση του σφαιριδίου έγινε με ρυθμιστικό διάλυμα και στη συνέχεια
έγινε η μέτρηση της υπό διερεύνηση εκάστοτε ενδοθηλίνης.

ii)

Μονοξείδιο του αζώτου

Η συνολική συγκέντρωση ΝΟ3 και ΝΟ2 αντιπροσωπεύουν ένα δείκτη παραγωγής ΝΟ.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η τοπική παραγωγή ΝΟ, μετρήθηκε η συνολική συγκέντρωση
ΝΟ2 και ΝΟ3 των ανωτέρω δειγμάτων ορών χρησιμοποιώντας μια τροποποίηση της μεθόδου
Griess, όπως περιγράφηκε αλλού (165). Εν συντομία, 100 μL ορού δείγματος επωάστηκαν
για 30min στους 37◦C με την παρουσία 0,2U/ml νιτρικής ρεδουκτάσης από Ασπέργιλλο, 5μΜ
FAD και 0,1 mM NADPH σε 50mM ρυθμιστικού διαλύματος HEPES (συνολικός όγκος
500μL) για τη μετατροπή του ΝΟ2 σε ΝΟ3. Μετά την επώαση, 5μL γαλακτικής
δεϋδρογενάσης (1500U/ml) και 50μL από 100mM πυρουβικού οξέως προστέθηκαν σε κάθε
σωληνάριο για να οξειδώσουν τυχόν υπολειπόμενη ποσότητα NADPH που δεν αντέδρασε (η
ανηγμένη μορφή νουκλεοτιδίων αναστέλλει ισχυρά την αντίδραση Griess). Στη συνέχεια τα
δείγματα επωάστηκαν για άλλα 10 min στους 37◦C. Τελικά, 1ml προ-ετοιμασμένου
αντιδραστηρίου Griess προστέθηκε στο κάθε σωληνάριο. Μετά από μια δεκάλεπτη περίοδο
επώασης σε θερμοκρασία δωματίου, προσδιορίστηκε η απορροφητικότητα κάθε δείγματος
στα 543nm, με τη χρήση ενός σπεκτροφωτόμετρου U-2000 Hitachi.
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Στατιστική ανάλυση
Τα αποτελέσματα αναφέρονται ως μέσος όρος ± SEM. Το Student’s t test
χρησιμοποιήθηκε για τις συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων (είτε για συζευγμένα είτε
για μη συζευγμένα αποτελέσματα).

Η γραμμική παλινδρόμηση με τη συσχέτιση κατά

Pearson’s χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Η
σημαντικότητα θεωρήθηκε στατιστικά επαρκής όταν το P<0.05.
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AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α΄ Σκέλος
Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πιν.4).
Υγιείς μάρτυρες
κίρρωση
Ηπατίτιδα C
ΠΧΚ
ΠΧΚ I-II
ΠΧΚ III-IV

ET-1 (pg/ml)
13.03 ± 2.53
12.22 ± 2
7.72 ± 1.42
16.21 ± 2.14
16.07 ± 3.34
16.43 ± 1.72

ET-2 (pg/ml)
21.19 ± 3.88
12.04 ± 2.23
13.78 ± 2.6
48.44 ± 6.02
51.98 ± 8.7
41.87 ± 5.97

ET-3 (pg/ml)
13.16 ± 2.27
18.05 ± 1.13
16.29 ± 1.56
15.03 ± 2.04
11.57 ± 1.96
18.76 ± 3.4

NOx (μM)
42.99 ± 9.79
83.12 ±10.84
66.95 ± 7.9
83.46 ± 8.99
73.52 ± 8.77
100.66 ± 18.95

Πίνακας 4. Τα επίπεδα στον ορό του αίματος των ενδοθηλινών και του ΝΟ (νιτρικά/νιτρώδη) σε ασθενείς και
μάρτυρες (τα αποτελέσματα αναφέρονται ως μέσος όρος ± SEM).

Ενδοθηλίνη 1
Τα επίπεδα της ΕΤ1 ήταν υψηλότερα στους ασθενείς με ΠΧΚ (16,21 ± 2,14 pg/ml) σε
σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, και ειδικότερα σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (13,03
± 2,53 pg/ml, Ν/S), τους κιρρωτικούς (12,22 ± 2,00 pg/ml, Ν/S), τους ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα C (7,72 ± 1,4 pg/ml, Ρ=0,02). Όπως φαίνεται, στατιστικά σημαντική είναι μόνο η
διαφορά μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C. Μεταξύ των ομάδων
ασθενών με ΠΧΚ διαφορετικών ιστολογικών σταδίων το επίπεδο της ΕΤ1 δεν παρουσιάζει
στατιστική διαφορά (στάδιο Ι-ΙΙ: 16,07 ± 3,34 pg/ml, στάδιο ΙΙΙ-ΙV: 16,443 ± 1,7 pg/ml, N/S)
(Σχήμα 1).

Ενδοθηλίνη 2
Το επίπεδο της ΕΤ2 ήταν υψηλότερο στους ασθενείς με ΠΧΚ (48,44 ± 6,02 pg/ml) σε
σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικότερα σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (21,19
± 3,88 pg/ml, p<0,001), τους κιρρωτικούς (12,04 ± 2,23 pg/ml, p<0,001) και τους ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα C (13,78 ± 2,68 pg/ml, p<0,001). Όπως φαίνεται όλες οι διαφορές είναι
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στατιστικά σημαντικές. Μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών με ΠΧΚ το επίπεδο της ΕΤ2 δεν
παρουσιάζει στατιστική διαφορά (στάδιο Ι-ΙΙ: 51,98 ± 8,7 pg/ml, στάδιο ΙΙΙ-ΙV: 41,87 ± 5,97
pg/ml, N/S), αν και φαίνεται μια ελαφρά υπεροχή στους ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά
στάδια της νόσου (Σχήμα 2).

Ενδοθηλίνη 3
Οι τιμές της ΕΤ3 δεν παρουσίαζαν καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των διαφόρων
ομάδων (υγιείς μάρτυρες :13,16 ± 2,27 pg/ml, κιρρωτικοί:18,05 ± 1,13 pg/ml, XEH-C: 16,29
± 1,56 pg/ml, ΠΧΚ:15,03 ± 2,04 pg/ml).
Το επίπεδο της ΕΤ3 ήταν ελαφρώς υψηλότερο στους ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου ΙΙΙ-ΙV
(18,76 ± 3,4 pg/ml) σε σχέση με αυτούς που ήταν σε στάδιο Ι-ΙΙ (11,57 ± 1,96 pg/ml, N/S),
χωρίς όμως, πάλι, στατιστική σημαντικότητα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τις υψηλότερες τιμές
εμφανίζουν οι κιρρωτικοί και οι ασθενείς με PBC ΙΙΙ-ΙV (Σχήμα 3).

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)
Το επίπεδο του ΝΟ βρέθηκε σημαντικά αυξημένο στους ασθενείς με ΠΧΚ (83,46 ±
8,99μΜ) σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (42,99 ± 9,79 μΜ, p<0,05) χωρίς όμως στατιστική
διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες δηλαδή τους κιρρωτικούς (83,12 ± 10,84 μΜ,
Ν/S) και τους ασθενείς με ΧΕΗ-C (66,95 ± 7,9 μΜ,Ν/S). Οι ασθενείς με ΠΧΚ στάδιο ΙΙΙ-ΙV
(100,66 ± 18,95 μΜ) είχαν υψηλότερη τιμή σε σχέση με αυτούς με στάδιο Ι-ΙΙ (73,52 ± 8,77
μΜ, Ν/S) χωρίς όμως στατιστική διαφορά. Τέλος οι κιρρωτικοί (83,12 ± 10,84 μΜ)
συγκρινόμενοι με τους υγιείς μάρτυρες (42,99 ± 9,79 μΜ, p<0,05) είχαν επίσης στατιστικά
υψηλότερο επίπεδο ΝΟ (Σχήμα 4).
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Συσχετίσεις
Από τους ασθενείς με PBC που πήραν μέρος στη μελέτη και στους οποίους
μετρήθηκαν οι ΕΤς και το ΝΟ έγινε ανάλυση της συσχέτισης των παραμέτρων αυτών με τις
βιοχημικές τους παραμέτρους κατά τη διάγνωση της νόσου (προ της έναρξης θεραπείας).
Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων IgM και ΕΤ2 (r=0,44, p<0,05). Ακόμη,
διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων ΕΤ3 και ΝΟ (r= 0,28, p<0,05). Καμιά
άλλη θετική συσχέτιση δεν αναγνωρίστηκε.

B΄ Σκέλος

Η επίδραση της θεραπείας με UDCA
Όσον αφορά τη θεραπεία με UDCA στην υποομάδα των 24 ασθενών όπου έγιναν
μετρήσεις και μετά από 6 μήνες θεραπείας, διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο
των ΕΤς και ΝΟ (Πίνακας 5), προ και μετά θεραπείας. Συγκεντρωτικά για όλους τους
ασθενείς, ανεξαρτήτως ιστολογικού σταδίου βρέθηκε πως η ΕΤ1 ελαττώθηκε (προ:17,14 ±
4,1 pg/ml, μετά: 9,46 ± 1,6 pg/ml, Ν/S), η ΕΤ2 ελαττώθηκε (προ:58,47 ± 11,62 pg/ml,
μετά:16,27 ± 1,8 pg/ml, p<0,005), η ΕΤ3 αυξήθηκε (προ:17,43 ± 2,95 pg/ml, μετά: 23,13 ±
3,68 pg/ml, Ν/S) ενώ το ΝΟ έμεινε περίπου σταθερό (προ:85,75 ± 11,88μΜ, μετά: 86,93 ±
6,30μΜ, Ν/S). Στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν μόνο για την ΕΤ2.
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ΕΤ1 προ UDCA
(pg/ml)
ΕΤ1 μετά UDCA
(pg/ml)
ΕΤ2 προ UDCA
(pg/ml)
ΕΤ2 μετά UDCA
(pg/ml)
ΕΤ3 προ UDCA
(pg/ml)
ΕΤ3 μετά UDCA
(pg/ml)
ΝΟx προ UDCA
(μM)
ΝΟx μετά UDCA
(μM)

ΠΧΚ συνολικά
17.14 ± 4.18

ΠΧΚ Ι-ΙΙ
19.34 ± 8.25

ΠΧΚ ΙΙΙ-ΙV
14.95 ± 2.37

9.46 ± 1.60

4.69 ± 0.75

14.24 ± 1.97

58.47 ± 11.62

64.01 ± 17.21

47.38 ± 6.20

16.27 ± 1.87

17.62 ± 2.03

13.55 ± 3.92

17.43 ± 2.95

12.28 ± 2.17

21.44 ± 4.67

23.13 ± 3.68

17.67 ± 3.01

27.37 ± 5.89

85.75 ± 11.88

73.75 ± 11.98

105.75 ± 24.16

86.93 ± 6.30

90.63 ± 9.05

80.76 ± 7.60

Πίνακας 5. Οι συγκεντρώσεις στον ορό περιφερικού αίματος των ενδοθηλινών και των
νιτρικών/νιτρωδών (ΝΟx) προ και μετά θεραπείας με UDCA, συνολικά στους ασθενείς με ΠΧΚ,
στους ασθενείς με ΠΧΚ σταδίων Ι-ΙΙ και στους ασθενείς με ΠΧΚ σταδίων ΙΙΙ-ΙV. Οι τιμές
αναφέρονται ως μέσος όρος ± SEM.

Αν οι ασθενείς αυτοί εξεταστούν με βάση το ιστολογικό τους στάδιο, τότε
διαπιστώνονται τα εξής:

Σε ασθενείς με στάδια Ι-ΙΙ, τα επίπεδα της μετά-θεραπείας ΕΤ1 (4,69 ± 0,75 pg/ml) και ΕΤ2
(17,62 ± 2,03 pg/ml) ελαττώθηκαν συγκρινόμενα με τα επίπεδα προ θεραπείας (ΕΤ1: 19,34 ±
8,2 pg/ml και ΕΤ2: 64,01 ± 17,21 pg/ml) αλλά αυτό ήταν σημαντικό μόνο για την ΕΤ2
(p<0,05). Αντίθετα, για τους ίδιους αυτούς ασθενείς τα μετά θεραπεία επίπεδα της ΕΤ3
(17,67 ± 3,01 pg/ml) και ΝΟ (90,63 ± 9,05μΜ) είχαν αυξηθεί συγκρινόμενα με τα προθεραπείας επίπεδα ( ΕΤ3: 12,28 ± 2,17 pg/ml, Ν/S και ΝΟ: 73,75 ± 11,98μΜ, p<0,05). Όπως
φαίνεται, η διαφορά για το ΝΟ ήταν στατιστικά σημαντική (Σχήμα 5).

Για τους ασθενείς στα στάδια ΙΙΙ-IV (Σχήμα 6) τα μετά-θεραπεία επίπεδα της ΕΤ2 ήταν
σημαντικά ελαττωμένα (13,55 ± 3,92 pg/ml vs 47,38 ± 6,2 pg/ml, p<0,01). Μια ελάττωση
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στο μετά- θεραπεία επίπεδο του ΝΟ (80,76 ± 7,6μΜ vs 105,75 ± 24,16μΜ, N/S)
παρατηρήθηκε επίσης, αλλά ήταν μη σημαντική. Σε αυτούς τους ασθενείς υπήρξε ακόμη μια
μη σημαντική αύξηση της ΕΤ3 μετά τη θεραπεία (27,37 ± 5,89 pg/ml vs 21,44 ± 4,67 pg/ml
N/S), ενώ τα επίπεδα προ και μετά θεραπείας της ΕΤ1 ήταν σχεδόν ίδια (14,95 ±2,37 vs 14,24
± 1,97 N/S).

Γ΄ Σκέλος

Οι μετρήσεις στην ηπατική φλέβα
Σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην ηπατική φλέβα, σε σύγκριση με το
αίμα από περιφερική φλέβα, διαπιστώθηκε, όσον αφορά στους ασθενείς με ΠΧΚ, σημαντική
διαφορά στα επίπεδα των ΕΤ1 και ΕΤ3 (Πίνακας 6).

ΠΧΚ ηπατική
φλέβα
ΠΧΚ
περιφερεια
HCV κίρρωση
ηπατική φλέβα
HCV κίρρωση
περιφέρεια

ΕΤ1 (pg/ml)
1.22 ± 0.86

ΕΤ2 (pg/ml)
13.41 ± 5.53

ΕΤ3 (pg/ml)
8.30 ± 3.27

NOx (μΜ)
64.63 ± 4.86

8.96 ± 1.97

15.11 ± 3.19

17.91 ± 2.88

62.81 ± 5.21

5.19 ± 1.25

11.68 ± 4.32

17.83 ± 4.31

61.53 ± 16.43

8.72 ± 4.11

8.76 ± 2.96

16.46 ± 1.58

83.12 ± 10.83

Πίνακας 6. Οι συγκεντρώσεις στον ορό αίματος ηπατικής φλέβας και περιφερικού αίματος των
ενδοθηλινών και των νιτρικών/νιτρωδών (ΝΟx) σε ασθενείς με ΠΧΚ και σε ασθενείς με ιογενή
κίρρωση από HCV. Οι τιμές αναφέρονται ως μέσος όρος ± SEM.

Έτσι, η ΕΤ1 στις ηπατικές φλέβες ήταν 1,22 ± 0,86 pg/ml ενώ στην περιφέρεια ήταν
8,96 ± 1,97 pg/ml (p<0,01). Επίσης η ΕΤ3 στις ηπατικές φλέβες ήταν 8,3 ± 2,32 pg/ml ενώ
στην περιφέρεια ήταν 17,91 ± 2,88 pg/ml (p<0,05). Αντίθετα, τα επίπεδα της ΕΤ2 ήταν
παρόμοια σε ηπατικές και περιφερικές φλέβες (13,41 ± 5,53 pg/ml vs 15,11 ± 3,19 pg/ml
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Ν/S) κάτι που παρατηρήθηκε και για το ΝΟ (64,63 ± 4,86μΜ vs 62,81 ± 5,21μΜ Ν/S)
(Σχήμα 7).
Όσον αφορά στην ιογενή κίρρωση τα επίπεδα των ενδοθηλινών και του ΝΟ δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ηπατική και την περιφερική φλέβα
(Σχήμα 8). Η σύγκριση όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών και ΝΟ στην
ηπατική φλέβα μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ιογενή κίρρωση, δεν θα ήταν απόλυτα σωστή
καθώς όλοι οι ασθενείς με ΠΧΚ βρισκόταν σε θεραπεία με UDCA. Ωστόσο, αυτό που
μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι ΕΤ1 και ΕΤ3 είναι σημαντικά υψηλότερες στην
ιογενή κίρρωση (1,22 ± 0,86 pg/ml vs 5,19 ± 1,25 pg/ml, p<0,05 για την ΕΤ1 και 8,30 ± 3,27
pg/ml vs 17,83 ± 4,31 pg/ml για την ΕΤ3, p<0,05). Αντίθετα, η ΕΤ2 είναι οριακά υψηλότερη
στην ΠΧΚ (13,41 ± 5,53 pg/ml vs 11,68 ± 4,32 pg/ml N/S), χωρίς όμως η διαφορά αυτή να
φτάνει τη στατιστική σημαντικότητα. Τέλος, το ΝΟ βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα στις δυο
ομάδες ασθενών.
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Σχήμα 1. Επίπεδα ΕΤ1 στον ορό υγιών μαρτύρων (control), ασθενών με ιογενή κίρρωση (cirrhotics), ασθενών
με πρωτογενή χολική κίρρωση (PBC) διαφόρων ιστολογικών σταδίων (Ι-ΙΙ και IΙI-IV) και ασθενών με ηπατίτιδα
C (CAH).
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* p<0,01
Σχήμα 2. Επίπεδα ΕΤ2 στον ορό υγιών μαρτύρων (control), ασθενών με ιογενή κίρρωση (cirrhotics), ασθενών
με πρωτογενή χολική κίρρωση (PBC) διαφόρων ιστολογικών σταδίων (Ι-ΙΙ και IΙI-IV) και ασθενών με ηπατίτιδα
C (CAH).
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Σχήμα 3. Επίπεδα ΕΤ3 στον ορό υγιών μαρτύρων (control), ασθενών με ιογενή κίρρωση (cirrhotics), ασθενών
με πρωτογενή χολική κίρρωση (PBC) διαφόρων ιστολογικών σταδίων (Ι-ΙΙ και IΙI-IV) και ασθενών με ηπατίτιδα
C (CAH).
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Σχήμα 4. Επίπεδα NO (nitrites+nitrates) στον ορό υγιών μαρτύρων (control), ασθενών με ιογενή κίρρωση
(cirrhotics), ασθενών με πρωτογενή χολική κίρρωση (PBC) διαφόρων ιστολογικών σταδίων (Ι-ΙΙ και IΙI-IV) και
ασθενών με ηπατίτιδα C (CAH).

79

before treatment
after treatment

PBC I-II
110

110

ETs (pg/ml)

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

*

20

20

10

10

0

0
ET1

ET2

NOx (μM)

*

100

ET3

NO

* p<0,05

Σχήμα 5. Επίπεδα ενδοθηλινών και ΝΟ σε ασθενείς με Πρωτογενή Χολική Κίρρωση (PBC) ιστολογικού
σταδίου Ι-ΙΙ, προ (before treatment) και μετά θεραπεία (after treatment) με ουρσοδεοξυχολικό οξύ.
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Σχήμα 6. Επίπεδα ενδοθηλινών και ΝΟ σε ασθενείς με Πρωτογενή Χολική Κίρρωση (PBC) ιστολογικού
σταδίου ΙΙΙ-IV, προ (before treatment) και μετά θεραπεία (after treatment) με ουρσοδεοξυχολικό οξύ.

80

Σχήμα 7. Επίπεδα ενδοθηλινών και ΝΟ στον ορό από αίμα ηπατικής φλέβας (hepatic vein) και περιφερικής
φλέβας ( peripheral vein) σε ασθενείς με πρωτογενή χολική κίρρωση (PBC).

Σχήμα 8. Επίπεδα ενδοθηλινών και ΝΟ στον ορό από αίμα ηπατικής φλέβας (hepatic vein) και περιφερικής
φλέβας ( peripheral vein) σε ασθενείς με ιογενή κίρρωση (cirrhosis).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι ενδοθηλίνες και το ΝΟ στην Πρωτογενή Χολική Κίρρωση
Ο ρόλος του ΝΟ και των ενδοθηλινών έχει εκτεταμένως διερευνηθεί στην ηπατική
κίρρωση και την πυλαία υπέρταση. Ωστόσο, η σχετική βιβλιογραφία όσον αφορά την ΠΧΚ
είναι πολύ περιορισμένη. Προηγούμενες μελέτες (166-170) αναφέρουν αυξημένη παραγωγή
ΝΟ στην PBC, η οποία είχε κυρίως συσχετιστεί με τη φλεγμονή και την ηπατική βλάβη. Δεν
υπάρχουν αναφορές από άλλους ερευνητές που να έχουν μελετήσει τα επίπεδα των
ενδοθηλινών στην ΠΧΚ.
Σε μια προηγούμενη δική μας μελέτη όπου είχαμε ανακοινώσει πρόδρομα
αποτελέσματα, διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς με ΠΧΚ, τόσο σε πρώιμα όσο και σε τελικά
στάδια, παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα ΕΤ1 (171). Ωστόσο, η μέθοδος που είχαμε
χρησιμοποιήσει τότε για την ΕΤ1 ήταν ELISA, η οποία, σύμφωνα με τη σημείωση του
κατασκευαστή, παρουσίαζε διασταυρούμενη αντίδραση ως 100% για την ΕΤ2. Έτσι, στην
παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν ξεχωριστές ELISA για κάθε μια από τις τρεις γνωστές
ενδοθηλίνες. Σε προηγούμενες μελέτες έχει αναφερθεί ότι η ΕΤ2 δεν είναι ανιχνεύσιμη στο
ανθρώπινο πλάσμα (95, 97). Ωστόσο, αυτό δεν επαληθεύτηκε στις δικές μας μετρήσεις, αφού
η ΕΤ2 ανιχνεύτηκε μετρήσιμη σε όλες τις ομάδες ασθενών και μαρτύρων. Πιθανώς τα
αντισώματα που είχαν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες αναφορές να μην μπορούσαν να
ανιχνεύσουν ξεχωριστά την ΕΤ2. Το πιο ενδιαφέρον όμως στις δικές μας μετρήσεις είναι το
γεγονός ότι η ΕΤ2 είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες, τόσο στα
πρώιμα όσο και στα τελικά στάδια της ΠΧΚ. Στο γενικό μέρος έχει γίνει εκτενής αναφορά
στον ρόλο της ΕΤ2 και τις ιδιότητές της. Λίαν σημαντικό είναι το γεγονός ότι η
αγγειοσυσπαστική της δράση είναι το ίδιο ισχυρή όπως της ΕΤ1 (50). Επίσης, παράγεται
κυρίως στους νεφρούς και το έντερο, και σε μικρότερο βαθμό στο μυοκάρδιο, τον
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πλακούντα, τη μήτρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα (52). Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός
ότι η ΕΤ2 βρέθηκε αυξημένη από τα αρχικά ακόμη στάδια της ΠΧΚ, υποδηλώνοντας ότι
αυτή η αύξηση είναι ένα πρωταρχικό γεγονός που μπορεί να εμπλέκεται στην
παθοφυσιολογία της νόσου.
Σχετικά με την ΕΤ1, επίσης δεν υπάρχουν προηγούμενες μετρήσεις σε ασθενείς με
ΠΧΚ. Στη δική μας μελέτη διαπιστώθηκε αυξημένη ΕΤ1 σε ασθενείς με ΠΧΚ όλων των
ιστολογικών σταδίων, σε σύγκριση με τους υγιείς και ασθενείς μάρτυρες, χωρίς όμως η
αύξηση αυτή να φτάνει σε στατιστική σημαντικότητα. Ακόμη, συγκρίνοντας τα επίπεδα ΕΤ1
σε υγιείς και κιρρωτικούς δεν υπήρχε σημαντική διαφορά. Προηγούμενες μελέτες πάνω σε
αυτή τη σύγκριση έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν αναφορές όπου οι
κιρρωτικοί έχουν σημαντικά υψηλότερη ΕΤ1 αλλά και ΕΤ3 σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες
και αυτή η αύξηση είναι ανάλογη της βαρύτητας της ηπατικής βλάβης (85, 95, 97, 172-175).
Αντίθετα, σε άλλες μελέτες, αυτή η αύξηση δεν είναι σημαντική (173, 176) σε ασθενείς χωρίς
ασκίτη. Η ποικιλία στα αποτελέσματα θα μπορούσε να οφείλεται είτε σε μεθοδολογικές
διαφορές είτε στην χρησιμοποίηση κιρρωτικών ασθενών ποικίλης αιτιολογίας ή βαρύτητας.
Ακόμη, σε όλες αυτές τις μελέτες η αδυναμία ανίχνευσης της ΕΤ2, θα μπορούσε να είναι μια
πιθανή ερμηνεία, αφού στη δική μας μελέτη αν η ΕΤ1 και η ΕΤ2 αθροιστούν, τότε οι
κιρρωτικοί έχουν πραγματικά αυξημένα επίπεδα. Τέλος, τα επίπεδα της ΕΤ1 σε υγιείς και
ασθενείς με ηπατίτιδα C (ΧΕΗ-C) δεν διαφέρουν σημαντικά, κάτι το οποίο έχει αναφερθεί
και σε άλλες μελέτες (173, 175, 177).
Τελικά, τα αποτελέσματα όσον αφορά τις μετρήσεις των ΕΤ1 και ΕΤ2 στους ασθενείς
με ΠΧΚ δείχνουν μια αύξηση στατιστικά σημαντική για την ΕΤ2 και μη σημαντική για την
ΕΤ1. Οι παρατηρήσεις αυτές θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν κάποια γεγονότα στην
παθοφυσιολογία της ΠΧΚ. Έτσι, τόσο η ΕΤ1, όσο και η ΕΤ2 θεωρούνται από τις πιο ισχυρές
αγγειοσυσπαστικές ουσίες. Αυξημένη συγκέντρωση λοιπόν των ουσιών αυτών στο σύστημα
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της πυλαίας κυκλοφορίας ή αυξημένος αριθμός των υποδοχέων ΕΤΑ στο σύστημα αυτό, θα
μπορούσε να ευθύνεται για την αγγειοσύσπαση σε προκολποειδικό ή κολποειδικό επίπεδο,
και άρα την πυλαία υπέρταση, που όπως έχουμε δει συναντάται από τα αρχικά στάδια της
νόσου. Αγγειοσύσπαση όμως θα μπορούσε να συμβαίνει και στο επίπεδο του
περιχολαγγειακού αγγειακού πλέγματος (ή peribialiary vascular plexus: PVP), το οποίο είναι
υπεύθυνο για την αιματική τροφοδοσία των χοληφόρων. Το πλέγμα αυτό εκφύεται από
κλάδους της ηπατικής αρτηρίας και παροχετεύεται κυρίως στα κολποειδή. Είναι υπεύθυνο για
την αιμάτωση των ενδοηπατικών χοληφόρων και σχηματίζει ένα περιπορικό δίκτυο
μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων (178). Διακρίνεται σε τρία στρώματα, το εσωτερικό, το
μέσο και το εξωτερικό (179). Το εσωτερικό, απαρτίζεται από μια αλυσίδα τριχοειδών,
αμέσως κάτω από το επιθήλιο του χοληφόρου, ενώ το εξωτερικό στρώμα αποτελείται από
φλεβίδια και αρτηρίδια στον περιχολικό συνδετικό ιστό. Το μεσαίο στρώμα εντοπίζεται μέσα
στο τοίχωμα του χοληφόρου. Το ενδιαφέρον στο σύστημα αυτό είναι ότι έχουν ανιχνευθεί
υποδοχείς ΕΤΑ και ΕΤΒ τόσο στα ενδοθηλιακά κύτταρα όσο και στα περικύτταρα του PVP.
Έτσι, οι ενδοθηλίνες που δρουν στους υποδοχείς τους στο σύστημα αυτό (PVP), ρυθμίζουν
τη σύσπαση και χάλαση των μικρών αγγείων του PVP δρώντας πάνω στα περικύτταρα και
στις λείες μυϊκές ίνες, με τρόπο ανάλογο όπως και στα ηπατικά κολποειδή. Η αυξημένη
λοιπόν συγκέντρωση ΕΤ2 ή ΕΤ1 ή/και η αύξηση του αριθμού των υποδοχέων ΕΤΑ θα είχε ως
αποτέλεσμα την εκτεταμένη αγγειοσύσπαση στο επίπεδο του PVP και άρα την επακόλουθη
ανεπαρκή άρδευση και καταστροφή των μικρών χολαγγείων, που πιθανώς να είναι πιο
ευαίσθητα σε τέτοιες μεταβολές της ισορροπίας. Σε μια μελέτη του Washington(180) έγινε
προσπάθεια να μετρηθεί ο αριθμός των αγγείων πέριξ των χοληφόρων συγκεκριμένου
μεγέθους σε ασθενείς με ΠΧΚ, PSC (πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα) και
φυσιολογικούς μάρτυρες. Διαπιστώθηκε σαφής ελάττωση του αριθμού των αγγείων του PVP
στους ασθενείς με ΠΧΚ αν και σχετίστηκε με λεμφοκυτταρικές αθροίσεις πέριξ των
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χοληφόρων. Το τελικό αποτέλεσμα της καταστροφής των μικρών χοληφόρων θα μπορούσε
να είναι η απελευθέρωση αντιγόνων τα οποία παρουσιάζονται στα Τ – λεμφοκύτταρα μέσω
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και τελικά η παραγωγή ΑΜΑ και η συγκέντρωση
διαφόρων κυττάρων γύρω από τα χολαγγεία. Η ΕΤ2 (181), μπορεί επίσης να συμβάλλει στις
κυτταρικές διηθήσεις πέριξ των μικρών χοληφόρων, καθώς έχει βρεθεί ότι έχει
χημειοτακτικές ιδιότητες για τα μακροφάγα.
Έτσι, έχει βρεθεί πως η δομή των ώριμων πεπτιδίων ενδοθηλίνης δείχνει μια
εντυπωσιακή ομοιότητα με αυτή των χημειοκινών CXC όπως η CXCL12. Όλα τα ώριμα
πεπτίδια ενδοθηλίνης έχουν δύο απολήξεις κυστεϊνης που διαχωρίζονται από ένα αμινοξύ στο
Ν-άκρο. Ένα ζεύγος δισουλφιδικών δεσμών συνδέει τις κυστεϊνες αυτές σε δυο άλλες
απολήξεις κυστεϊνης. Ωστόσο, τα μόρια της ενδοθηλίνης είναι σημαντικά βραχύτερα (21
αμινοξέα) σε σύγκριση με τις χημειοκίνες, όπως η CXCL12 που αποτελείται από 89
αμινοξέα. Η βιβλιογραφία, όσον αφορά τη χημειοτακτική ιδιότητα των ενδοθηλινών είναι
αρκετά αντικρουόμενη. Η ΕΤ1 έχει περιγραφεί ως μη χημειοτακτική (182) ή ήπια
χημειοτακτική (183) για τα μονοκύτταρα. Ακόμη, αναφέρεται ότι ένα πεπτίδιο ΕΤ1 με 31
αμινοξέα που παράγεται από τα ουδετερόφιλα ήταν ισχυρός χημειοτακτικός παράγοντας για
τα ουδετερόφιλα και τα μονοπύρηνα (184), αλλά το πεπτίδιο με τα 21 αμινοξέα δεν ήταν.
Ακόμη, έχει αναφερθεί ότι η ΕΤ1 και η ΕΤ3 παρουσιάζουν χημειοτακτικές ιδιότητες για τους
ινοβλάστες της πνευμονικής αρτηρίας (185) και ότι η ΕΤ2 είναι χημειοτακτικός παράγοντας
για τα ουδετερόφιλα (186).
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ο Grimshaw (181) προσπάθησε να ελέγξει τυχόν
χημειοτακτικές ιδιότητες της ΕΤ2 για τα μακροφάγα και τα μονοκύτταρα και να διερευνήσει
την οδό με την οποία μπορεί να δρα χημειοτακτικά. Διεπίστωσε λοιπόν ότι η ΕΤ2 δρα
χημειοτακτικά για τα μακροφάγα, όχι όμως για τα μονοκύτταρα και η δράση αυτή
οφείλονταν σε διέγερση των υποδοχέων ΕΤΒ και όχι των ΕΤΑ. Ακόμη βρέθηκε πως αυτή η
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χημειοτακτική ιδιότητα επάγεται μέσω οδού σήμανσης ίδιας με αυτή που ακολουθείται από
τις χημειοκίνες (φωσφορυλίωση του ΜΑΡΚ) και πως ο αναστολέας της ΜΑΡΚ κινάσης
PD98059, καθώς και η τοξίνη του κοκκύτη μπορούν να αναστείλουν τη χημειοταξία που
προκαλεί η ΕΤ2, κάτι που ισχύει και για τις κλασσικές χημειοκίνες (CCL2). Τέλος, βρέθηκε
πως η ΕΤ2, εκτός από το να δρα χημειοτακτικά για τα μακροφάγα, μπορεί και να αυξάνει τη
διέγερση και ενεργοποίησή τους.
Σχετικά με τα επίπεδα της ΕΤ3 στους ασθενείς με ΠΧΚ, βρέθηκαν παρόμοια με αυτά
των υγιών μαρτύρων. Ωστόσο, σε περαιτέρω ανάλυση διαπιστώνεται ότι οι ασθενείς με ΠΧΚ
σταδίου ΙΙΙ-ΙV είχαν υψηλότερα επίπεδα ΕΤ3 σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες και τους
ασθενείς ΠΧΚ σταδίου Ι-ΙΙ, αν και δεν υπήρχε στατιστική σημαντικότητα. Το αυξημένο
επίπεδο ΕΤ3 παρατηρήθηκε και στην ομάδα των κιρρωτικών, σε σχέση με τους υγιείς
μάρτυρες, και πάλι όμως χωρίς στατιστική σημαντικότητα. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η
αύξηση συμβαδίζει με την εξέλιξη της νόσου, και εφόσον παρατηρείται και στους
κιρρωτικούς μάρτυρες, πιθανότατα είναι δευτεροπαθής μετά από ηπατική βλάβη. Αυξημένη
ΕΤ3 σε κιρρωτικούς έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες (85, 97, 176) και έχει αποδοθεί,
τουλάχιστον εν μέρει σε αυξημένη σπλαχνική απελευθέρωση. Έχει προταθεί ότι η ΕΤ3
εμπλέκεται στην έκλυση ΝΟ (97) και ότι η αυξημένη ΕΤ3 στους κιρρωτικούς ασθενείς
σχετίζεται με τον ελαττωμένο δραστικό όγκο πλάσματος. Με αυτήν την προοπτική η θετική
συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ του επιπέδου της ΕΤ3 και του ΝΟ στους ασθενείς με ΠΧΚ
είναι συμβατή με τα παραπάνω αποτελέσματα.
Σχετικά με τα επίπεδα του ΝΟ, βρέθηκε αυξημένο στους ασθενείς όλων των
ιστολογικών σταδίων της ΠΧΚ, σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Υπάρχουν λίγες
μελέτες μέχρι τώρα που να αξιολογούν το ΝΟ στην ΠΧΚ (167, 169). O Hokari (167)
ανέφερε αυξημένη παραγωγή ΝΟ στους ασθενείς με ΠΧΚ, η οποία και αποδόθηκε σε
αυξημένη έκφραση της iNOS. Σε μια άλλη μελέτη από τον Battista (169) η παραγωγή ΝΟ
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στους ασθενείς με ΠΧΚ εκτιμήθηκε με την ανίχνευση συμπλεγμάτων νιτροσύλαιμοσφαιρίνης και βρέθηκε αυξημένη σε σχέση με τους μάρτυρες. Η αυξημένη σύνθεση του
ΝΟ αποδόθηκε σε ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα, και γινόταν μέσω της iNOS. Σε όλες αυτές
τις μελέτες η σύνθεση του ΝΟ σχετίζεται με τη φλεγμονή και την κυτταρική βλάβη και όχι με
τη ρύθμιση της ροής στην πυλαία κυκλοφορία. Στη δική μας μελέτη διαπιστώθηκε επίσης
πως και οι κιρρωτικοί ασθενείς είχαν σημαντικά αυξημένο ΝΟ, κάτι το οποίο έχει περιγραφεί
και προηγούμενα (187-189) και έχει σχετιστεί με τις αιμοδυναμικές αλλαγές που συμβαίνουν
στο σύνδρομο υπερδυναμικής κυκλοφορίας. Υπό αυτήν την προοπτική, είναι πιθανό ότι το
υψηλό επίπεδο ΝΟ που βρέθηκε σε ασθενείς με ΠΧΚ προχωρημένων σταδίων να οφείλεται
στην ηπατική βλάβη και να μην έχει σχέση με καθεαυτή τη νόσο. Ωστόσο, μια τέτοια
ερμηνεία δε θα μπορούσε να ισχύει για τα αυξημένα επίπεδα που έχουν βρεθεί στα αρχικά
επίσης στάδια της νόσου. Πιθανώς λοιπόν, αυτή η αυξημένη σύνθεση του ΝΟ από τα αρχικά
στάδια της νόσου να αποτελεί μια αντίδραση στην αυξημένη συγκέντρωση της ΕΤ2 ή
εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι η έκφραση μιας πρωτοπαθούς βλάβης των ενδοθηλιακών
κυττάρων.
Με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο μοντέλο για την παθοφυσιολογία της ΠΧΚ
είναι ότι πρόκειται για μία ενδοθηλιακή νόσο όπου τα ενδοθηλιακά κύτταρα (και πιθανώς τα
κύτταρα Kupffer) σε γενετικά προδιατεθειμένους ασθενείς υπερπαράγουν ΕΤ2 (και σε
μικρότερο βαθμό ΕΤ1). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την πυλαία υπέρταση και
αφετέρου την ισχαιμική βλάβη, μέσω αγγειοσύσπασης του PVP στα μικρά ενδοηπατικά
χολαγγεία, τα οποία εκφράζουν αυξημένη συγκέντρωση υποδοχέων ενδοθηλίνης (Εικόνα 6).
Τα αντιγόνα που ελευθερώνονται από την καταστροφή των κυττάρων αυτών παρουσιάζονται
στα Τ-λεμφοκύτταρα με τη μεσολάβηση γενετικά καθορισμένων αντιγονοπαρουσιαστικών
κυττάρων (APC: antigen presenting cells) με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή
αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων και τη συγκέντρωση άλλων φλεγμονωδών κυττάρων γύρω
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από τα χολαγγεία. Η ΕΤ2 με τις χημειοτακτικές της ιδιότητες θα μπορούσε επίσης να
συμβάλλει σε αυτό. Η έλλειψη της τελευταίας γενετικής προδιάθεσης (των APC) θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αυτοάνοση χολαγγειίτιδα (ΑΜΑ αρνητική ΠΧΚ), αφού δεν θα
παράγονταν αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (Εικόνα 6).

Η: ηπατοκύτταρα, Ε: ενδοθηλιακά κύτταρα, Κ: κύτταρα Kupffer, PVP: περιχολαγγεικό αγγειακό πλέγμα, APC:
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, ΑΜΑ: αντιμιτοχονδριακά αντισώματα. (1), (2), (3): σημεία γενετικής
προδιάθεσης

Εικόνα 6. Προτεινόμενο μοντέλο για την παθογένεση της Πρωτογενούς Χολικής Κίρρωσης και της
Αυτοάνοσης Χολαγγείτιδας. Η νόσος είναι μια ενδοθηλιοπάθεια όπου τα ενδοθηλιακά κύτταρα γενετικά (1)
προδιατεθειμένων ασθενών υπερπαράγουν ΕΤ2 (ή και ΕΤ1), με αποτέλεσμα την ισχαιμική βλάβη, μέσω του
περιχολαγγειακού αγγειακού δικτύου, των μικρών χολαγγείων, τα οποία πιθανώς γενετικά (2), εκφράζουν
αυξημένο αριθμό υποδοχέων ΕΤΑ. Αντιγόνα που απελευθερώνονται από τα κύτταρα αυτά παρουσιάζονται στα
Τ- λεμφοκύτταρα μέσω γενετικά (3) προκαθορισμένων αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, και οδηγούν στην
παραγωγή αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων καθώς και στη συγκέντρωση φλεγμονωδών κυτττάρων γύρω από
τα προσβεβλημένα χοληφόρα.
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Η επίδραση του UDCA
Επί του παρόντος, το ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA) είναι το μόνο φάρμακο που
έχει ένδειξη ειδικά για την ΠΧΚ. Το UDCA είναι ένα υδρόφιλο, μη τοξικό χολικό οξύ το
οποίο βρίσκεται στην ανθρώπινη χολή σε ποσοστό περίπου 1%. Τα κύρια χολικά οξέα, με
βάση τη συγκέντρωσή τους στην ανθρώπινή χολή είναι το χολικό οξύ (CA) το
χηνοδεοξυχολικό οξύ (CDCA) και το δεοξυχολικό οξύ (DCA).
Στο ήπαρ η χοληστερόλη μετατρέπεται στα πρωτογενή χολικά οξέα CA και CDCA.
Όταν αυτά εκκρίνονται στο ήπαρ, εκτίθονται στη δράση μικροοργανισμών και μετατρέπονται
μερικώς σε δευτερογενή χολικά οξέα. Τα χολικά οξέα κατέχουν ένα σκελετό στεροειδούς. Το
CDCA φέρει μια καρβοξυλική ομάδα και δύο υδροξυλικές ομάδες σε α-θέση. Εξαιτίας αυτής
της δομής το CDCA και τα περισσότερα άλλα χολικά οξέα έχουν μια πολική (υδρόφιλη) και
μια μη-πολική (λιπόφιλη) πλευρά. Εξαιτίας αυτής της δομής τα χολικά οξέα καλούνται
επίσης αμφιφυλικά. Αυτή η ιδιότητα τα κάνει να μπορούν να σχηματίζουν μηκύλλια με τα
λιπίδια της τροφής, καθιστώντας τα έτσι υδατοδιαλυτά. Αυτός ο ίδιος μηχανισμός ωστόσο
είναι υπεύθυνος για την τοξική τους δράση.
Πιστεύεται πως τα χολικά οξέα αθροίζονται πάνω στις κυτταρικές μεμβράνες και
προκαλούν την προοδευτική τους λύση. Αυτή η «απορρυπαντική» δράση καταστρέφει την
ακεραιότητα της μεμβράνης και τη σταθερότητά της .
Μετά από την επαναρρόφηση από το ήπαρ το δευτερογενές χολικό οξύ: 7-κετολιθικό
οξύ μετατρέπεται στο τριτογενές χολικό οξύ UDCA. Αν και το UDCA έχει τον ίδιο μοριακό
τύπο με το CDCA, υπάρχει μια αποφασιστική διαφορά στη δομή τους. Η υδροξυλική ομάδα
στη θέση C-7 βρίσκεται σε β-θέση αντί για την α-θέση, με αποτέλεσμα να αλλάζει η
στερεοσκοπική διαμόρφωση (Εικόνα 7). Έτσι, το μόριο γίνεται πιο πολικό και η ικανότητα
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του να σχηματίζει μηκύλλια με τα λίπη ελαττώνεται. Το UDCA επομένως είναι πιο υδρόφιλο
και άρα λιγότερο λιπόφιλο από το CDCA και αυτή η διαφορά το κάνει λιγότερο τοξικό.

Εικόνα 7. Η δομή του χηνοδεοξυχολικού οξέως (CDCA) και του ουρσοδεοξυχολικού οξέως (UDCA) (190).

Κατά τη θεραπεία με UDCA σε δόση 10-15 mg/kg/Η η αναλογία του στη χολή από 1% που
είναι σε φυσιολογικές συνθήκες αυξάνεται στο 40-50%. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό του
CDCA πέφτει από το 40% στο περίπου 16%. Έτσι, αυτό που αλλάζει με τη θεραπεία με το
UDCA είναι η αναλογία των διαφόρων χολικών οξέων στη δεξαμενή της χολής.
Αν και ο μηχανισμός δράσης του UDCA στη χολόσταση δεν έχει σαφώς
διευκρινιστεί, όλο και περισσότερα πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση του σε
χολοστατικές νόσους. Η συγκέντρωση των υδρόφοβων χολικών οξέων κατά τη χολόσταση
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μπορεί να προκαλέσει ηπατοκυτταρική βλάβη και να οδηγήσει έτσι σε ίνωση και κίρρωση.
Το UDCA έχει αντιαποπτωτική δράση προστατεύοντας τα ηπατοκύτταρα από τα υδρόφοβα
χολικά οξέα. Το UDCA διεγείρει, ακόμη, τη χολική έκκριση ενδογενών χολικών οξέων.
Επίσης, ελαττώνει την άλογη έκφραση της HLA τάξη Ι μορίων των χολοστατικών
ηπατοκυττάρων (191). Όσον αφορά τη δράση του στην ΠΧΚ, τα δεδομένα είναι
αντικρουόμενα σχετικά με την βελτίωση στη μακροχρόνια επιβίωση (192). Ωστόσο,
υπάρχουν πολλές μελέτες (193-195) που αναφέρουν μια σημαντική καθυστέρηση στην
πρόοδο της ίνωσης και βελτίωση της επιβίωσης (196) μετά από θεραπεία με UDCA. Ακόμη
φαίνεται πως το UDCA καθυστερεί την έναρξη και τη βαρύτητα της πυλαίας υπέρτασης.
Έτσι, ο κίνδυνος εμφάνισης νέων, ενδοσκοπικά επιβεβαιωμένων κιρσών οισοφάγου ήταν
16% για τους ασθενείς που έπαιρναν UDCA έναντι 58% αυτών που έπαιρναν εικονικό
φάρμακο μετά από 4 έτη παρακολούθησης (197).
Σε μια άλλη, πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ο Sinisalo (198) μελέτησε τη δράση του
UDCA σε στεφανιαίους ασθενείς θέλοντας να ελέγξει τις πιθανές αγγειοδιασταλτικές
ιδιότητες του UDCA σε ασθενείς με ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Διαπίστωσε λοιπόν πώς η
θεραπεία 6 εβδομάδων με UDCA στους στεφανιαίους ασθενείς είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση της αγγειοδιαστολής ανεξάρτητα από το ΝΟ. Αυτή η δράση του UDCA αποδόθηκε
σε αναστολή αγγειοσυσπαστικών παραγόντων οι οποίοι παράγονται σε καταστάσεις
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας όπως η ισχαιμική καρδιακή νόσος. Είναι πιθανό πως μια
παρόμοια ενδοθηλιακή δυσλειτουργία είναι ο λόγος για την αυξημένη συγκέντρωση
ενδοθηλινών στους ασθενείς με ΠΧΚ (199, 200).
Όσον αφορά τα δικά μας αποτελέσματα για την επίδραση του UDCA στους ασθενείς
με ΠΧΚ, βρέθηκε ότι το UDCA αναστέλλει ισχυρά την παραγωγή ΕΤ2. Έτσι, διαπιστώθηκε
ότι το UDCA προκάλεσε μια σημαντική ελάττωση της ΕΤ2 σε όλα τα ιστολογικά στάδια, και
πιο πολύ στα αρχικά στάδια της νόσου. Ταυτόχρονα, μια σημαντική αύξηση του ΝΟ

91
παρατηρήθηκε επίσης στα αρχικά στάδια. Με αυτές τις μεταβολές το UDCA θα μπορούσε να
ελαττώσει την αγγειοσύσπαση (μέσω ελάττωσης της συγκέντρωσης της ΕΤ2) και να προάγει
την αγγειοδιαστολή (μέσω της αύξησης σύνθεσης του ΝΟ). Αν αυτές οι μεταβολές
μεταφερθούν στο επίπεδο του ηπατικού κολποειδούς και του PVP, τότε θα μπορούσαν να
ερμηνεύσουν την ελάττωση στην πίεση της πυλαίας κυκλοφορίας και την καθυστέρηση των
ιστολογικών βλαβών που παρατηρούνται στους ασθενείς με ΠΧΚ που βρίσκονται υπό
θεραπεία με UDCA από τα αρχικά στάδια της νόσου.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει μια άλλη μελέτη (201, 202) στην οποία το UDCA
χρησιμοποιείται ως μόριο μεταφοράς ΝΟ στο ήπαρ. Έτσι, οι συγγραφείς διερεύνησαν κατά
πόσο η ουσία NCX-1000 [ 2-(ακετυλοξυ)βενζοϊκό οξύ 3-(νιτροζυλμεθυλ)φαινυλ εστέρας], η
οποία ουσιαστικά προέρχεται από το UDCA στο οποίο έχει προστεθεί μια βραδείας
απελευθέρωσης ρίζα ΝΟ, θα μπορούσε να αποδώσει σημαντική ποσότητα ΝΟ απευθείας στο
ήπαρ και να ελαττώσει έτσι την πυλαία υπέρταση.
Χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα στα οποία είχε προκληθεί κίρρωση με τη χορήγηση
τετραχλωράνθρακα και έγινε σύγκριση της δράσης του NCX-1000 με τη δράση του UDCA.
Διαπιστώθηκε λοιπόν πως και οι δύο ουσίες είχαν αντιινωτική δράση αλλά μόνο το NCX1000 μπορεί να προστατεύει σημαντικά από την πυλαία υπέρταση και τη δημιουργία ασκίτη,
υποδηλώνοντας έτσι ότι μπορεί να αναστρέφει το δυναμικό στοιχείο στην πυλαία υπέρταση,
δηλαδή τη σύσπαση των αστροκυττάρων. Ακόμη, και οι δύο ουσίες δεν είχαν καμία δράση
στην έκφραση και δραστηριότητα της ηπατικής eNOS, δείχνοντας ότι η δράση του NCX1000 δεν σχετίζεται με αλλαγή στην ενδογενή παραγωγή ΝΟ. Τρίτον, το NCX-1000 μπορεί
να αυξάνει την ηπατική περιεκτικότητα σε νιτρικά/νιτρώδη, δείχνοντας ότι τα ηπατοκύτταρα
μπορούν να χρησιμοποιούν το NCX-1000 ως πηγή ΝΟ. Το τέταρτο συμπέρασμα από τη
μελέτη αυτή ήταν ότι το NCX-1000 δεν είχε καμία επίδραση στη μέση αρτηριακή πίεση,
υποδηλώνοντας έτσι ότι απελευθερώνει ένα πολύ μικρό μόνο ποσό ΝΟ στη συστηματική
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κυκλοφορία. Τέλος, φάνηκε ότι μπορεί, σε αντίθεση με το UDCA, να αναστέλλει τη σύσπαση
των αστροκυττάρων μέσω μηχανισμού που εξαρτάται από το ΝΟ. Συμπερασματικά, οι
ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι νιτρογενείς ενώσεις μπορεί να επηρεάσουν τις αντιστάσεις στην
πυλαία κυκλοφορία, και ότι ασχέτως του μηχανισμού ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, είναι
εφικτό να αναστραφούν οι ενδοηπατικές αντιστάσεις με μια ένωση που μπορεί να
απελευθερώσει ΝΟ απευθείας στο ήπαρ. Υπό το πρίσμα λοιπόν της αυξημένης ΕΤ2 που
βρήκαμε στους ασθενείς με ΠΧΚ και την συνεπαγόμενη αύξηση της πίεσης στην πυλαία
κυκλοφορία, καθώς και την πιθανή αγγειοσύσπαση σε επίπεδο PVP, θα είχε τεράστιο
ενδιαφέρον μελλοντικά η μελέτη της δράσης του NCX-1000 στην ΠΧΚ.

Oι μετρήσεις στην ηπατική φλέβα
Στους ασθενείς με ΠΧΚ διαπιστώθηκε ότι ενώ η ΕΤ1 και ΕΤ3 ήταν σημαντικά
υψηλότερες στην περιφέρεια σε σχέση με την ηπατική φλέβα, δεν συνέβαινε το ίδιο για την
ΕΤ2 και το ΝΟ όπου οι συγκεντρώσεις ήταν παρόμοιες τόσο για την περιφέρεια όσο και για
την ηπατική φλέβα. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αυξημένη πρόσληψη
ή μεταβολισμό της ΕΤ1 και ΕΤ3 στο ήπαρ των ασθενών με ΠΧΚ ή σε αυξημένη παραγωγή
ΕΤ2 και ΝΟ στο σύστημα της πυλαίας.
Σχετικά με τους ασθενείς με κίρρωση HCV οι συγκεντρώσεις τόσο των ΕΤ1, ΕΤ2,
ΕΤ3 όσο και του ΝΟ ήταν χωρίς σημαντικές διαφορές στην ηπατική φλέβα σε σχέση με την
περιφέρεια, ευρήματα που έχουν αναφερθεί και αλλού, τουλάχιστον όσον αφορά τις ΕΤ1 και
ΝΟ (85, 202).
Tέλος, αν θέλουμε να συγκρίνουμε τις συγκεντρώσεις των ανωτέρω ουσιών στην
ηπατική φλέβα μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ασθενών με κίρρωση HCV, θα διαπιστώναμε
ότι η ΕΤ2 είναι η μόνη ΕΤ που είναι αυξημένη στην ΠΧΚ σε σύγκριση με την ΗCV κίρρωση.
Αν και η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι
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μετρήσεις στους ασθενείς με ΠΧΚ έχουν γίνει υπό θεραπεία με UDCA, που όπως φάνηκε
προηγούμενα ελαττώνει σημαντικά το επίπεδο της ΕΤ2 στην περιφέρεια. Είναι πιθανό λοιπόν
αυτή η διαφορά να ήταν πολύ μεγαλύτερη, και να αντανακλά μια γενικευμένη ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία στους ασθενείς με ΠΧΚ. Αντίθετα, οι ΕΤ1 και ΕΤ3 είναι σημαντικά
χαμηλότερες στην ηπατική φλέβα των ασθενών με ΠΧΚ σε σύγκριση με την ηπατική φλέβα
ασθενών με ιογενή κίρρωση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώσαμε μια στατιστικά σημαντική αύξηση της ΕΤ2
στους ασθενείς με ΠΧΚ, σε όλα τα ιστολογικά στάδια, σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες,
ασθενείς με ιογενή ηπατίτιδα και ασθενείς με ιογενή κίρρωση. Αντίστοιχη αύξηση της ΕΤ1
στους ασθενείς με ΠΧΚ, δεν έφτανε τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας. Η ΕΤ3
βρέθηκε ελαφρώς υψηλότερη στους ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου ΙΙΙ-ΙV σε σύγκριση με τους
ασθενείς σταδίων Ι-ΙΙ, χωρίς όμως πάλι να είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά. Τέλος, το
ΝΟ βρέθηκε σημαντικά υψηλότερο στους ασθενείς με ΠΧΚ, ανεξαρτήτως σταδίου, σε
σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες.
Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, διατυπώνεται η πρόταση για την παθοφυσιολογία της
ΠΧΚ, σύμφωνα με την οποία σε γενετικά προδιατεθειμένους ασθενείς, υπερπαράγεται, λόγω
ενδοθηλιακής βλάβης, ΕΤ2 και σε μικρότερο βαθμό ΕΤ1. Η υπερπαραγωγή αυτή έχει ως
αποτέλεσμα τόσο την πυλαία υπέρταση (λόγω δράσης των ενδοθηλινών σε επίπεδο
κολποειδούς), όσο και την ισχαιμική βλάβη και νέκρωση των μικρών χολαγγείων (λόγω
δράσης των ενδοθηλινών στο περιχολαγγειακό αγγειακό πλέγμα PVP). Στη συγκέντρωση των
φλεγμονωδών κυττάρων στις περιοχές της βλάβης συμβάλλει και η ΕΤ2 με τις
χημειοτακτικές της ιδιότητες. Ωστόσο, στο προτεινόμενο αυτό μοντέλο τίθεται εύλογα η
απορία γιατί η δράση των ενδοθηλινών να αφορά αποκλειστικά το ηπατικό κολποειδές και το
PVP, εφόσον η συγκέντρωση των ΕΤ2 και ΕΤ1 βρέθηκε αυξημένη στη συστηματική
κυκλοφορία. Μια ερμηνεία, που όμως πρέπει να αποδειχτεί, θα ήταν να δεχτούμε ότι οι
ασθενείς με ΠΧΚ εκφράζουν αυξημένο αριθμό υποδοχέων ενδοθηλίνης στο ηπατικό
κολποειδές και στο PVP πλέγμα, πιθανώς στα πλαίσια γενετικής προδιάθεσης.
Ακόμη, στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως η θεραπεία με UDCA έχει ευνοϊκά
αποτελέσματα στις αυξημένες συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών. Έτσι, βρέθηκε πως μετά από
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εξάμηνη θεραπεία με UDCA, προκαλείται μια σημαντική ελάττωση της συγκέντρωσης της
ΕΤ2 σε όλα τα ιστολογικά στάδια καθώς και μια μη σημαντική ελάττωση της συγκέντρωσης
της ΕΤ1. Επίσης, προκαλείται μια σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης του ΝΟ στα αρχικά
στάδια της νόσου. Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο το UDCA ασκεί την ευεργετική του
επίδραση στην ΠΧΚ δεν είναι γνωστός. Υπό το πρίσμα λοιπόν του προτεινόμενου
παθοφυσιολογικού μοντέλου που περιγράφηκε νωρίτερα, είναι πιθανό το UDCA να δρα στην
ΠΧΚ μέσω της επίδρασής του στις συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών και του ΝΟ. Έτσι, θα
μπορούσε, τόσο σε επίπεδο PVP όσο και σε επίπεδο ηπατικού κολποειδούς να ελαττώνει την
αγγειοσύσπαση μέσω ελάττωσης της συγκέντρωσης της ΕΤ2 (αλλά και της ΕΤ1) και να
προάγει την αγγειοδιαστολή μέσω της αύξησης της σύνθεσης του ΝΟ. Σίγουρα θα είχε
μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη στο μέλλον της δράσης στην ΠΧΚ του NCX-1000 που μπορεί
να απελευθερώνει ΝΟ απευθείας στην πυλαία κυκλοφορία.
Τέλος, από τη μελέτη των ΕΤς και του ΝΟ στον ορό ηπατικής φλέβας, διαπιστώθηκε
πως στους ασθενείς με ΠΧΚ, ενώ η ΕΤ1 και ΕΤ3 ήταν σημαντικά υψηλότερες στην
περιφέρεια, δεν συνέβαινε το ίδιο για την ΕΤ2 και το ΝΟ όπου οι συγκεντρώσεις ήταν
παρόμοιες σε περιφέρεια και ηπατική φλέβα. Οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν
είτε σε αυξημένο μεταβολισμό της ΕΤ1 και ΕΤ3 στο ήπαρ, είτε σε αυξημένη παραγωγή ΕΤ2
και ΝΟ στο σύστημα της πυλαίας ή στο ήπαρ. Επίσης, από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων
στην ηπατική φλέβα των ανωτέρω ουσιών μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ασθενών με ιογενή
κίρρωση, βρέθηκε πως η ΕΤ2 ήταν η μόνη ενδοθηλίνη που ήταν υψηλότερη στην ΠΧΚ. Είναι
μάλιστα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι ασθενείς βρίσκονταν υπό θεραπεία με UDCA. Είναι
πιθανό λοιπόν, η διαφορά αυτή να είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη και να
αντανακλά μια γενικευμένη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στους ασθενείς με ΠΧΚ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Περίληψη ειδικού μέρους
Εισαγωγή – Σκοπός
Η

Πρωτογενής Χολική Κίρρωση (ΠΧΚ) σε πρώιμα ιστολογικά στάδια έχει

περιγραφεί εδώ και χρόνια ως ένα αίτιο προκολποειδικής πυλαίας υπέρτασης. Έχει
υποστηριχθεί ότι εμφανίζεται πολύ πριν την ανάπτυξη οζώδους αναγέννησης που είναι
χαρακτηριστικό της κίρρωσης. Ο μηχανισμός με τον οποίο προκαλείται είναι αβέβαιος, αν
και έχουν ενοχοποιηθεί οι βλάβες στο πυλαίο διάστημα και η στένωση των κολποειδών από
τις κυτταρικές διηθήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούσαν την εμφάνιση της πυλαίας
υπέρτασης από τα αρχικά ακόμη στάδια της ΠΧΚ.
Ο ρόλος των ενδοθηλινών (ως αγγειοσυσπαστικές ουσίες) και του μονοξειδίου του
αζώτου (ΝΟ) (ως αγγειοδιασταλτικού μορίου) έχει εκτεταμένως διερευνηθεί στη ρύθμιση της
ηπατικής κολποειδικής ροής, στην πυλαία υπέρταση και στην κίρρωση. Ωστόσο, η σχετική
βιβλιογραφία όσον αφορά την ΠΧΚ είναι πολύ περιορισμένη. Προηγούμενες μελέτες
αναφέρουν αυξημένη παραγωγή ΝΟ στην ΠΧΚ, η οποία είχε κυρίως συσχετιστεί με τη
φλεγμονή και την ηπατική βλάβη. Δεν υπάρχουν αναφορές από άλλους ερευνητές που να
έχουν μελετήσει τα επίπεδα των ενδοθηλινών στην ΠΧΚ.
Με δεδομένη λοιπόν την πυλαία υπέρταση από τα αρχικά ακόμη στάδια της ΠΧΚ, και
πριν να επέλθει η ίνωση και κίρρωση, στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί
ο ρόλος των ενδοθηλινών και του ΝΟ στους ασθενείς με ΠΧΚ και να προσδιοριστεί η πιθανή
εμπλοκή τους στη διαδικασία των γεγονότων που οδηγούν στην αυξημένη πίεση στην πυλαία
κυκλοφορία καθώς και στην βλάβη των χοληφόρων. Επίσης μελετάται ο ρόλος της θεραπείας
με ουρσοδεοξυχολικό οξύ στους ασθενείς αυτούς.
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Μέθοδοι
Μελετήθηκαν στον ορό περιφερικού αίματος τα επίπεδα ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ, σε
ασθενείς με ΠΧΚ όλων των ιστολογικών σταδίων και προ της έναρξης οποιασδήποτε
θεραπείας. Οι ίδιες παράμετροι μετρήθηκαν και σε υγιείς μάρτυρες, σε ασθενείς με ηπατίτιδα
C, και σε ασθενείς με κίρρωση μετά από ηπατίτιδα C.
Μελετήθηκαν στον ορό περιφερικού αίματος τα επίπεδα ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ σε
ασθενείς με ΠΧΚ όλων των ιστολογικών σταδίων, προ και μετά εξάμηνη θεραπεία με
ουρσοδεοξυχολικό οξύ.
Σε ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου IV έγινε καθετηριασμός των ηπατικών φλεβών και
λήψη αίματος από τις ηπατικές φλέβες και ταυτόχρονη λήψη αίματος από περιφερική φλέβα.
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε μια ομάδα ασθενών με κίρρωση μετά από ηπατίτιδα C.
Στη συνέχεια έγινε προσδιορισμός των ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 και ΝΟ στον ορό τόσο από
περιφερική φλέβα όσο και από την ηπατική φλέβα των ασθενών αυτών.
Οι ΕΤς μετρήθηκαν με εμπορικά διαθέσιμη ELISA, και το ΝΟ με τροποποίηση της
αντίδρασης Griess.

Αποτελέσματα
Τα επίπεδα της ΕΤ1 ήταν υψηλότερα στους ασθενείς με ΠΧΚ (16,21 ± 2,14 pg/ml) σε
σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, και ειδικότερα σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (13,03
± 2,53 pg/ml, Ν/S), τους κιρρωτικούς (12,22 ± 2,00 pg/ml, Ν/S), τους ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα C (7,72 ± 1,4 pg/ml, Ρ=0,02). Όπως φαίνεται, στατιστικά σημαντική είναι μόνο η
διαφορά μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C. Μεταξύ των ομάδων
ασθενών με ΠΧΚ διαφορετικών ιστολογικών σταδίων το επίπεδο της ΕΤ1 δεν παρουσιάζει
στατιστική διαφορά .
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Το επίπεδο της ΕΤ2 ήταν υψηλότερο στους ασθενείς με ΠΧΚ (48,44 ± 6,02 pg/ml) σε
σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικότερα σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (21,19
± 3,88 pg/ml, p<0,001), τους κιρρωτικούς (12,04 ± 2,23 pg/ml, p<0,001) και τους ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα C (13,78 ± 2,68 pg/ml, p<0,001). Όπως φαίνεται όλες οι διαφορές είναι
στατιστικά σημαντικές. Μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών με ΠΧΚ το επίπεδο της ΕΤ2 δεν
παρουσιάζει στατιστική διαφορά (στάδιο Ι-ΙΙ: 51,98 ± 8,7 pg/ml, στάδιο ΙΙΙ-ΙV: 41,87 ± 5,97
pg/ml, N/S), αν και φαίνεται μια ελαφρά υπεροχή στους ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά
στάδια της νόσου.
Οι τιμές της ΕΤ3 δεν παρουσίαζαν καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των διαφόρων
ομάδων. Το επίπεδο της ΕΤ3 ήταν ελαφρώς υψηλότερο στους ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου ΙΙΙΙV σε σχέση με αυτούς που ήταν σε στάδιο Ι-ΙΙ, χωρίς όμως, πάλι, στατιστική σημαντικότητα.
Το επίπεδο του ΝΟ βρέθηκε σημαντικά αυξημένο στους ασθενείς με ΠΧΚ (83,46 ±
8,99μΜ) σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες (42,99 ± 9,79 μΜ, p<0,05) χωρίς όμως στατιστική
διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες δηλαδή τους κιρρωτικούς (83,12 ± 10,84 μΜ,
Ν/S) και τους ασθενείς με ΧΕΗ-C (66,95 ± 7,9 μΜ,Ν/S). Οι ασθενείς με ΠΧΚ στάδιο ΙΙΙ-ΙV
είχαν υψηλότερη τιμή σε σχέση με αυτούς με στάδιο Ι-ΙΙ χωρίς όμως στατιστική διαφορά.
Τέλος οι κιρρωτικοί (83,12 ± 10,84 μΜ) συγκρινόμενοι με τους υγιείς μάρτυρες (42,99 ± 9,79
μΜ, p<0,05) είχαν επίσης στατιστικά υψηλότερο επίπεδο ΝΟ.
Όσον αφορά τη θεραπεία με UDCA στην υποομάδα των 24 ασθενών όπου έγιναν
μετρήσεις και μετά από 6 μήνες θεραπείας, διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο
των ΕΤς και ΝΟ προ και μετά θεραπείας. Συγκεντρωτικά για όλους τους ασθενείς,
ανεξαρτήτως ιστολογικού σταδίου βρέθηκε πως μετά τη θεραπεία η ΕΤ1 ελαττώθηκε
(προ:17,14 ± 4,1 pg/ml, μετά: 9,46 ± 1,6 pg/ml, Ν/S), η ΕΤ2 ελαττώθηκε (προ:58,47 ± 11,62
pg/ml, μετά:16,27 ± 1,8 pg/ml, p<0,005), η ΕΤ3 αυξήθηκε (προ:17,43 ± 2,95 pg/ml, μετά:
23,13 ± 3,68 pg/ml, Ν/S) ενώ το ΝΟ έμεινε περίπου σταθερό (προ:85,75 ± 11,88μΜ, μετά:
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86,93 ± 6,30μΜ, Ν/S). Στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν μόνο για την ΕΤ2. Επίσης, σε
ασθενείς σταδίων Ι-ΙΙ, το επίπεδο του μετά-θεραπείας ΝΟ (90,63 ± 9,05μΜ) είχε αυξηθεί
συγκρινόμενο με το προ-θεραπείας επίπεδο (73,75 ± 11,98μΜ, p<0,05).
Στους ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου ΙV η ΕΤ1 στις ηπατικές φλέβες ήταν 1,22 ± 0,86
pg/ml ενώ στην περιφέρεια ήταν 8,96 ± 1,97 pg/ml (p<0,01). Επίσης η ΕΤ3 στις ηπατικές
φλέβες ήταν 8,3 ± 2,32 pg/ml ενώ στην περιφέρεια ήταν 17,91 ± 2,88 pg/ml (p<0,05).
Αντίθετα, τα επίπεδα της ΕΤ2 ήταν παρόμοια σε ηπατικές και περιφερικές φλέβες (13,41 ±
5,53 pg/ml vs 15,11 ± 3,19 pg/ml Ν/S) κάτι που παρατηρήθηκε και για το ΝΟ (64,63 ±
4,86μΜ vs 62,81 ± 5,21μΜ Ν/S).
Όσον αφορά στην ιογενή κίρρωση τα επίπεδα των ενδοθηλινών και του ΝΟ δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ηπατική και την περιφερική φλέβα. Η
σύγκριση όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών και ΝΟ στην ηπατική φλέβα
μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ιογενή κίρρωση, δεν θα ήταν απόλυτα σωστή καθώς όλοι οι
ασθενείς με ΠΧΚ βρισκόταν σε θεραπεία με UDCA. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να
παρατηρήσουμε είναι ότι οι ΕΤ1 και ΕΤ3 είναι σημαντικά υψηλότερες στην ιογενή κίρρωση
(1,22 ± 0,86 pg/ml vs 5,19 ± 1,25 pg/ml, p<0,05 για την ΕΤ1 και 8,30 ± 3,27 pg/ml vs 17,83 ±
4,31 pg/ml για την ΕΤ3, p<0,05). Αντίθετα, η ΕΤ2 είναι οριακά υψηλότερη στην ΠΧΚ (13,41
± 5,53 pg/ml vs 11,68 ± 4,32 pg/ml N/S), χωρίς όμως η διαφορά αυτή να φτάνει τη
στατιστική σημαντικότητα. Τέλος, το ΝΟ βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα στις δυο ομάδες
ασθενών.

Συμπεράσματα
Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, διατυπώνεται η πρόταση για την παθοφυσιολογία της
ΠΧΚ, σύμφωνα με την οποία σε γενετικά προδιατεθειμένους ασθενείς, υπερπαράγεται, λόγω
ενδοθηλιακής βλάβης, ΕΤ2 και σε μικρότερο βαθμό ΕΤ1. Η υπερπαραγωγή αυτή έχει ως
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αποτέλεσμα τόσο την πυλαία υπέρταση (λόγω δράσης των ενδοθηλινών σε επίπεδο
κολποειδούς), όσο και την ισχαιμική βλάβη και νέκρωση των μικρών χολαγγείων (λόγω
δράσης των ενδοθηλινών στο περιχολαγγειακό αγγειακό πλέγμα PVP). Στη συγκέντρωση των
φλεγμονωδών κυττάρων στις περιοχές της βλάβης συμβάλλει και η ΕΤ2 με τις
χημειοτακτικές της ιδιότητες.
Ακόμη, στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως η θεραπεία με UDCA έχει ευνοϊκά
αποτελέσματα στις αυξημένες συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών, καθώς και στο ΝΟ. Ο
ακριβής μηχανισμός με τον οποίο το UDCA ασκεί την ευεργετική του επίδραση στην ΠΧΚ
δεν είναι γνωστός. Υπό το πρίσμα λοιπόν του προτεινόμενου παθοφυσιολογικού μοντέλου
που περιγράφηκε νωρίτερα, είναι πιθανό το UDCA να δρα στην ΠΧΚ μέσω της επίδρασής
του στις συγκεντρώσεις των ενδοθηλινών και του ΝΟ. Έτσι, θα μπορούσε, τόσο σε επίπεδο
PVP όσο και σε επίπεδο ηπατικού κολποειδούς να ελαττώνει την αγγειοσύσπαση μέσω
ελάττωσης της συγκέντρωσης της ΕΤ2 (αλλά και της ΕΤ1) και να προάγει την
αγγειοδιαστολή μέσω της αύξησης της σύνθεσης του ΝΟ.
Τέλος, από τη μελέτη των ΕΤς και του ΝΟ στον ορό ηπατικής φλέβας, διαπιστώθηκε
πως στους ασθενείς με ΠΧΚ, ενώ η ΕΤ1 και ΕΤ3 ήταν σημαντικά υψηλότερες στην
περιφέρεια, δεν συνέβαινε το ίδιο για την ΕΤ2 και το ΝΟ όπου οι συγκεντρώσεις ήταν
παρόμοιες σε περιφέρεια και ηπατική φλέβα. Οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν
είτε σε αυξημένο μεταβολισμό της ΕΤ1 και ΕΤ3 στο ήπαρ, είτε σε αυξημένη παραγωγή ΕΤ2
και ΝΟ στο σύστημα της πυλαίας ή στο ήπαρ. Επίσης, από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων
στην ηπατική φλέβα των ανωτέρω ουσιών μεταξύ ασθενών με ΠΧΚ και ασθενών με ιογενή
κίρρωση, βρέθηκε πως η ΕΤ2 ήταν η μόνη ενδοθηλίνη που ήταν υψηλότερη στην ΠΧΚ. Είναι
μάλιστα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι ασθενείς βρίσκονταν υπό θεραπεία με UDCA. Είναι
πιθανό λοιπόν, η διαφορά αυτή να είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη και να
αντανακλά μια γενικευμένη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στους ασθενείς με ΠΧΚ.
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Απόσπασμα
Σκοπός: Η μελέτη των συγκεντρώσεων Ενδοθηλίνης 1 (ΕΤ-1), Ενδοθηλίνης 2 (ΕΤ-2),
Ενδοθηλίνης 3 (ΕΤ-3) και μονοξειδίου του Αζώτου (ΝΟ) σε ασθενείς με Πρωτογενή Χολική
Κίρρωση (ΠΧΚ), και η επίδραση της θεραπείας με ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA). Οι
ενδοθηλίνες και το ΝΟ ρυθμίζουν την κολποειδική αιματική ροή και την τροφοδοσία του
περιχολαγγειακού αγγειακού πλέγματος (PVP).
Μεθοδολογία: Οι ενδοθηλίνες και το ΝΟ μετρήθηκαν σε ορό αίματος περιφερικής και
ηπατικής φλέβας, σε ασθενείς με ΠΧΚ και σε ασθενείς με ιογενή κίρρωση. Επίσης, οι
ενδοθηλίνες και το ΝΟ μετρήθηκαν σε ορό αίματος περιφερικής φλέβας σε ασθενείς με ΠΧΚ
προ και μετά θεραπεία με UDCA, σε ασθενείς με ιογενή κίρρωση, σε ασθενείς με ηπατίτιδα
C και σε υγιείς μάρτυρες. Οι ΕΤς μετρήθηκαν με ELISA και το ΝΟ με τροποποίηση της
αντίδρασης Griess.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα ΕΤ-1 και ΕΤ-3 ήταν παρόμοια σε ασθενείς και μάρτυρες. Οι
ασθενείς με ΠΧΚ είχαν την υψηλότερη ΕΤ-2 (p<0.001) σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες. Το
ΝΟ ήταν αυξημένο στην ΠΧΚ (p<0.05) σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Το UDCA
ελάττωσε σημαντικά την ΕΤ-2 σε όλα τα στάδια της ΠΧΚ (Ι,ΙΙ: p<0.05 και III,IV: p<0.01)
και αύξησε το ΝΟ (p<0.05) στα αρχικά στάδια της ΠΧΚ. Οι ΕΤ-1 και ΕΤ-3 στην ηπατική
φλέβα ήταν υψηλότερες στην ιογενή κίρρωση συγκριτικά με την ΠΧΚ. Στους ασθενείς με
ΠΧΚ, μια σημαντική διαφορά βρέθηκε για τις ΕΤ-1 και ΕΤ-3, μεταξύ ηπατικής και
περιφερικής φλέβας.
Συμπεράσματα: Η αυξημένη ΕΤ-2 είναι μια πρώιμη βλάβη στην ΠΧΚ και ελαττώνεται
σημαντικά με τη θεραπεία με UDCA. Αυτή η αύξηση της ΕΤ-2 πιθανώς προκαλεί πυλαία
υπέρταση και ακόμη ισχαιμική βλάβη των μικρών ενδοηπατικών χολαγγείων μέσω σύσπασης
του PVP.
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Abstract
Background: Endothelins and nitric oxide regulate sinusoidal blood flow and the perfusion of
the peribiliary vascular plexus.
Aims: To study the serum and hepatic vein concentration of ET-1, ET-2, ET-3 and nitric
oxide in patients with primary biliary cirrhosis and the effect of ursodeoxycholic acid
treatment.
Methods: Endothelins and nitrites/nitrates were measured in serum and hepatic vein blood in
primary biliary cirrhosis and viral cirrhotic patients. Endothelins and nitrites/nitrates were also
measured in serum in primary biliary cirrhosis patients prior and after ursodeoxycholic acid
therapy, in hepatitis C patients and in healthy controls. Endothelins were measured with
commercial enzymelinked immunosorbent assays and nitrites/nitrates with a modification of
Griess reaction.
Results: The ET-1 and ET-3 levels were similar in patients and controls. Primary biliary
cirrhosis patients had the highest serum ET-2 (P < 0.001) compared with other groups. Nitric
oxide was increased in primary biliary cirrhosis (P < 0.05) compared with healthy controls.
ET-2 and nitric oxide were similar in all primary biliary cirrhosis stages. Ursodeoxycholic
acid significantly decreased ET-2 in all stages (I and II: P < 0.05 and III and IV: P < 0.01) and
increased nitric oxide (P < 0.05) in early primary biliary cirrhosis. Hepatic vein ET-1 and ET3 were higher in viral cirrhosis patients, but only in primary biliary cirrhosis a significant
difference for ET-1 and ET-3 between hepatic and peripheral veins was found.
Conclusions: Increased ET-2 is an early defect in primary biliary cirrhosis that is significantly
reduced by ursodeoxycholic acid treatment. This increased ET-2 may cause portal
hypertension and also ischemic injury of the small intrahepatic ductules through constriction
of the peribiliary vascular plexus.
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