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Możliwości zastosowania beta blokerów
w leczeniu nadciśnienia wrotnego u psów

spowodowanego ma]skoŚcią wątroby
KAMILA cuŃsrł, JozEF rulcpoŃ, MARclN WRzosEK, KRlszTlNA KUNGL

Choroby wątroby l zwierząt są często spotykane
w praĘce klinicznej lekarzaweterynarii. Jedną z nich
jest marskość wątroby. Podczas marskości wątroby
dochodzidozablrzeńhemodynamicznychprowadzą-
cych do wzrostu ciśnienia w żyle wrotnej i powstania
nadciśnienia wrotnego Qlortal hypertention) (15).
Zlwagina fakt, ze wątrobajest jednym znajbardziej
unaczyniony ch narządóq nadciśnienie wrotne powo-
dujeznacznęzablrzęnta jejfu nkcjonowaniaorazzmia-
ny ogólnoustrojowe prowadzące do powstania wodo-
br zusza, a także wtórnej dy s fu nkcj i innych nar ządow.
Zr ozllmięni e p ato gene zy i r e gulacj i neurohormonal -
nej nadciśnienia wrotnego jest kluczem do postawie-
nia prawidłowej diagnozy i zastosowania odpowied-
niego lęczenia. Pierwsze badania hemodynamiki nad-
ciśnienia wrotnego w marskości wątroby przeprowa-
dzili Kowalski i Abelmann w 1953 r. (10).

C i śnienie krwi (P) w każdym ukł adzie naczyni owym
jest wprost proporcjonalne do przepĘwu krwi (Q) i od-
wrotnie proporcjonalne do oporu naczyniowego (R)
(P : Q ' R) (1). Zanadciśnienie wrotne u psów lważa
się wzrost ciśnienia w żyle wrotnej powyżej wartości
8 + I-2 mm Hg (24).Podczas marskości wątroby do-
chodzi do zmiany strukfury anatomicznej narządu:
uszkodzenia hepatoclóq zwłóknienia i regeneracji
guzkowej, co powoduj e zablrzęnia przepływu krwi
przez wątrobę i prowadzi do powstania oporu wstecz-
nego, a w konsekwencji do nadciśnienia wrotnego
(bachłards resistance teory) (5,25). W marskości wąt-
roby docho dzi również do zwiększenia frakcj i wyrzu-
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towej serca i spadku oporu w tętnicach obwodowych,
co prowadzi do wzro stu przepĘwu krw i w naczyniach
wątrobowy ch (forw ard fl ow theory) Q).

Ze względl na lokalizacje zmian zwiększających
opór w łozysku naczyniowym nadciśnienie wrotne
mozemy podzielic na przedwątrobowe, wątrobowe
i zawątrobowe (19). Nadciśnienie wrotne przedwątro-
bowe jest wywołane zmianami w budowie i strukfu-
rzeświatłagłównychnacnJhwątrobowych.Żyławtot-
na p owstaj e z p ołąc zenia 4ły ś ledzionow ej i ĘĘ kł ez-
kowej wspolnej. Wzrost ciśnienia wrotnego może by ć
wywołany zaktzepicą ĘĘ wrotnej lub śledzionowej,
naciekami nowotworowymi w okolicy wnęki wątroby
wywierającymi ucisk na pień naczyniowy, wrodzoną
artrezjąIubzwężeniemĘływrotnej, jakrównieżcho-
robami p asożlnic zymi - s chistosom atozą. P rzy nad-
ciśnieniu wrotnym przedwątrobowym w niektórych
ptzypadkach nie obserwuje się wzrostu aktywności
enzymów wątrobowych. Nadciśnienie wrotne wątro-
bowe wywołane jest głównie chorobami miĘszuwąt-
roby, marskością pozapalną wątroby, marskością na
tle ni edrożno ści zewn ątrzw ątr obowych dr ó g żóŁcio -
lvych lub torbieli dróg żółciowych, mukowiscydozą
może równ ież by ó skutki em przewl eĘch zap alefi w ąt-
roby. W marskości wątroby wzrost ciśnienia w żyle
wrotnej wlrvołany jest zmianami struktury anatomicz-
ne jnarządlihiperkine§cznyml<rĘeniemtrzewnyrrr.
Nadciśnienie wrotne zawątrobowe powstaje, gdy prze-
szkody w odpływie krwi występują w Ęle wątrobo-
wej |ub w żyle głównej doogonowej, w tym przypad-
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Summary
Liver cirrhosis is a disease common in veterinary gastroenterology. Advanced liver cirrhosis leads to

hemodynamic disorders and the onset of portal hypertension. The article presents the possibilities of using
non-selective adrenolitics that inhibit both beta l and beta 2 adrenergic receptors (propranolol) in the
treatment of portal hypertension in dogs with liver cirrhosis.
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ku objawy chorobowe pojawiają się gwahownie, ma-
nifesĘąc się szybko narastającym wodobrzuszem.
Nadciśnienie wrotne pozawątrobowe moze rownięż
byó wywołane prawokomorową niewydolnością serca,

Najbardziej wartościową diagnostycznie metodą
badanialcĘenia wrotnego j est splenoportografra ( 1 8).
Polega na wprowadzęniupoprzęz wkłucie w miĘsz
śledziony środka cieniującego i oceny WĘenta wrot-
nego, Powikłaniami metody mogąbyó krwawienia, co
wymaga dokładnego przygotowania pacjenta. Do in-
nych metod inwazyjnych zalicza się wenoportografia
śródoperacyj na i wenoporto gragia przezw ątr obowa;
wykonywane są one w trudnych diagnostyc znlę przy -
p adkach. D o meto d nieinwazyj n y ch należy ultras ono -
grafta metodą Dopplera pozwalająca ocenić kierunek
i szybkość przepĘv,rukrwi w ll<ładzię wrotnym oraz
średnic ę naczyh wątrob owych.

U zwierząt z marskościąwątroby dochodzi do u.y-
tw orzenia W Ęenla hiperkinety cznego, którego cha-
raktery styc zną c e chą je st zwi ęks z ony r zut s er c a ot az
w azo dllatacj a ło ży ska nac zyniow e go (I 2) . W p ato ge -

nezie nadciśnienia wrotnego główną rolę pełnią hu-
moralne czynniki wazoaktywne (13) - glukagon (2),
noradrenalina, prostacykliny (11, 2I),prostaglandyny
(11), endotelinal (14), tlenek azotu (NO) (8), leuko-
trieny (4) i tromboksan (20). Badania doświadczalnę
na zlv ier zętach w ykazaĘ, że w ażną ro l ę w p ow staniu
nadciśnienia wrotnego w marskości wątroby pełnią
komórki śródbłonka naczyhkrwionośnych. Ich strate-
giczne połozenie między pŁynącą krwią a tkankami
powoduje wzrost ichznaczęnia w hemodynamice na-
czyń krwionośnych poprzez lokalną produkcj ę media-
torów waso aktywnych (6, 2 3 ). Aktywacj a receptorów
śro dbłonka naczyh Wwi ono śnych p o d wpĘwe m cz! n-
ników fizycznych i hormonalnych wyzwala kaskadę
reakcj i biochemicznych, w wyniku cze go do cho dzi do
zwiększonej produkcj i prostacyklin (PGI2) (22), któ -
resąwasodilatatoremrozszerzającymnacz;Wiakrwio-
nośne poprzez aktywacj ę cyklazy adenylowej i wzrost
produkcji cAMP (3). Sama PGI2 ma słabe właści-
wości wasodilatacyjne, ale w wyniku współdziałanta
z tlenkiem azohl (NO), którego aktywność jest regu-
lowana przez te same czynniki humoralne, powoduje
s ilne rozsze r zenię naczy fi Wwi ono śnych i w zr o st pr ze -
pływu krwi w naczyniach wątrob owych, c o p ełni waz-
nąrolę w powstawaniu nadciśnienia wrotnego (3). Po-
twierdzeniem s ą badania przeprow adzone pt zez Sttz-
manna (22), które vłykazaĘ wzrost uwalniania PGI
w nadciśnieniu wrotnym. W marskości wątroby wy-
tworzenie krązenia hyp erdynamicznego i zmiany w he-
modynamice nerek są wywołane wzrostem trzewnej
cyrkulacj i substancj i wasoaktywnych, będącym kon-
s ekwencj ą upo śledzenia funkcj i hepatocytów i wytwo -

rzeniahĘenia wrotno-systemowego ( 1 3). W marskoś-
ci wątroby wyk azano wzrost produkcji PGE, PGF2 alfa
orazPGIZ (11). W wlmiku zablrzenrównowagi mię-
dzy produkcją substancji rczszerzających i mvęają-
cychnaczynia krwionośne dochodzi do wzrosfu bio-

syntezy tromboksanu (TxA2) powoduj ące go do datko -

wy efektwasokonstrukcyjny (4). Wzrost TxA2 w cho-
robach wątroby powoduje znacznę obnizenie poziomu
PGI2 (3). Dodatkowymi elementami regulującymi
przepływ Ł,rwiprzez wątrobę są komórki glviażdziste
(stellete cells) znajóljące się w strefie okołozrazlko-
wej. Ich aktywność regulowana jestprzez endotelinę,
tlenek azofJ, trombinę, angiotensynę 2, tromboksan,
wazopresynę i substancjęP (3). Badania wykazaĘ,że
endotelina 1 jest wazokonstruktorem wyłvierającym
s ilny wpĘrv na hł Ęenie wątrob owe, p owo duj ąc skurcz
komórek gwińdzistych i dodatkoo.ry wzrost ciśnienia
w łozysku naczyniowym (7,14), W zaawansowanej
marskości wątroby w wyniku kaskady przemian bio-
chemicznych dochodzi do stymulacji układu sympa-
Ę cznego, aktywacj i układu renina-angiotensyrra-aldo-
steron otaz wzroshr cyrkulacji wazopresyny i angio-
tensyny 1 (13). Licznębadaniawykazały, ze w wyrri-
kuzablrzeńhemodynamicznychineurohumoralnych
w marskości wątroby i nadciśnieniu wrotnym docho-
dzi do zablrzen w układzie sercowo-naczyniowym
orazzaburzeń retencji sodu i wody w organizmie (16).
Tak więc w patomechantzmtę nadciśnienia wrotnego
na|eĘ lwzględnić wzrost uwalniania substancji o cha-
rakterzewazodllatacyjnymiwasokonstlrrkcy jnymoraz
ich wzajemne korelacje. Opisany schemat jest Ęlko
zarysęmzmianzachodzącychwnadciśnieniuwrotrym.

W leczeniu nadciśnienia wrotnego w marskości
wątroby u psów zewzględl na jego złożony patome-
chanizm można zastosować nieselekĘwne beta-adre-
noli§ki blokujące receptory BI i B}-adrenergiczne, do
których należy propranolol. Wywołują one swoisty
wpĘw polegający na stabllizacji błony komórkowej.
Leki te zmniejszająpojemnośó wyrzutową i minuto-
wą serca orazhamują uwalnianie noradrenaliny wsku-
tek blokowania presynapĘcznych receptorów §, "ow konsekwencji prowadzi do zmniejszenia oporu na-
czyniowego, Niektóre B-adrenolityki powodują
zmntejszenie aktywności reninowej osocza. Komeichi
i wsp. (9) badający wpływ działania selektywnych blo-
kerow receptorów beta 1, beta 2 oraznieselekfinych
beta adrenolityków u szczurów z marskościąwątroby
vłykazalt, że proprano 1o 1 obni z a pr zepĘw Ww i pr zez
żyłęwrotnąo 37Yo, zmniejsza ciśnienie wrotne o I7%o,

ciśnienie tętnicze o 9Yo oraz indeks sercowy o 30Yo
(9). Tak więc działanie hipotensyjne jest składowąod-
dziabywania na cĄ układ krwionośny. We wstępnych
własnych obserwacjach lek ten doświadczalnie włą-
czoflo do terapii dwóch psów zpodejrzeniem nadciś-
nienia wrotnego wywołanego marskością wątroby
w dawce 0,5 mglkg m.c. Po kilkudniowej terapii na-
stąp ił a znaczna p oprawa i zmniej szeni e obj awow cho -

robowych,
Terapia marskości wątroby powinna być ustalana

indywidualnie w zalężności od stanu pacjenta i wyni-
kow badań dodatkowy ch. Lęczenie marsko ści wątro,
by lza|eżnione jest od stopnia zaawansowania choro-
by i funkcji mechanizmów wyrównawczych, W cho-



robie tej dochodzi do znacznęgo upośledzenia czyn-
ności detoksykacyjnej wątroby iw zależności od jej
stopnia wymagany jest odpowiedni dobór zarówno
lekóq jak i ich dawek. Opiera się na podawaniu le-
ków hepatoprotekcyjnych, w stanach ciężkich stosuje
się sterydowe leki przeciwzapalnę oraz leki obnizają-
ce nadciśnienie wrotne.

Nadciśnienie wrotne jest następstwem marskości
wątroby wywołanym utrudnionym przepĘwem krwi
pr zez wątrob ę. Długotrwałe nadciśnienie wrotne pro-
wadzi do powikłań wywołanych utrudnieniem dopĘ-
wu krwi wrotnej do hepatocytów oraz zmtan o cha-
rakterze ogolnoustroj owym: wodobrzusze, splenome-
galia, krwotocznę zapalente żołądka i jelit (I8). Za-
stosowanie w terapii.propranololu ma na celu zmniej-
szenie oporu naczyniowego i napĘwu krwi do kłąrę-
nia wrotnego wywołanego skurczem tętnic trzewnych
pod wpływem stymulacji baroreceptorów, co w kon-
sekwencji powoduje spadek ciśnienia w żyle wrotnej.
Propranololjest z powodzeniem od wielu lat stosowa-
ny w medycynie ludzkiej w długoterminowej terapii
nadciśnienia wrotnego jako lek z wyboru (18). Należy
sądzić, ze stosowanie nieselektywnych beta-adrenoli-
Ęków w praktyce weterynaryjnej zarówno w prewen-
cji, jak i leczeniu nadciśnienia wrotnego podnosi kom-
fort i przedłuza okres Ęciapacjenta, opóźnlając poja-
wienie się poważnych powikłań wywołanych chorobą
podstawową. W dostępnej literafur ze nie spotkaliśmy
szczegółowego opisu badań nad leczeniem nadciśnie-
nia wrotnego u psów. Dokładne poznanie patomecha-
nizmu nadciśnienia wrotnego w marskości wątroby
i wstępne badania nad jego leczeniem upowazniajądo
zastosowania w terapii leku, jakim jest propranolol.
Przypuszczenia te powinny być potwierdzone dalszy-
mi badaniami.
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CALVETE C., ESTRADA R., LUCIENTES J.,
OSACAR J. J., VILLAFUERTE R.: WpĘw szcze-
pienia przeciwko wirusowi choroby krwotocznej
królików i myksomatozie na śmiertelność w dłuż-
§zym czasie dzikich królików europejskich. (Effects
of vaccination against viral haemorrhagic disease
and myxomato§is in long-term mortaliĘ rate of
European wild rabbits). Vet. Rec. 155, 388-392,2004
(1 3)

Dziki królik europejski (Oryctol agus cuniculus) zasiedlający powierzchnię
250 ha w centraln},rn odcinku rzeki Ebro był obiektem badań w okesie od listo-
pada 1992 r. do czer-wca 1996 r. Krew odłowionych królików badano testem

ELISA na obecnośó przeciwciał dla wirusa myksomatozy i wirusa choroby kr-wo-
tocznej (VHD) Losowo wybrane króliki szczepiono podskórnie przeciwko myk-
somatozie (POX-LAP Ovejero) i przeciwko VHD (CYLAP-VHD). Padłe sztuki
badano sekcyjnie, głównie na obecnośó zmian charakterystycznych dla VHD
i myksomatozy. Wykorzystano też test HA w celu stwierdzenia obecności anty-
genu wir-usa VHD w wątrobie królików. Masa ciała nieszczepionych młodych
kólikóww}rrrosiła 180-600 g, a śmierlelność była 13,6 razy wyższaaniżeliuzwie-
rzątszczeptonych. W gnrpie dorosĘchlaólików szczepienie niewpĄłvało w istot-

ny sposób na spadek śmierlelności, głównie dlatego, że dlży odsetek zwierząt
stykał się uprzednio z wirusem VHD i myksomatozy. W porównaniu z królikami
dorosł}łni, których surowic e zawieraĘ przeciwciała dla VHD, śmierlelnośó kró-
lików seronegatywnych była około 5,2-krotnie wyższa na VHD w corocznych
epidemiach tej choroby. 
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