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REZUMAT
Boala hepatică alcoolică este cea mai frecventă afecţiune asociată consumului de etanol şi include trei forme
de afectare cu gravitate gradual crescândă: steatoza hepatică, hepatita alcoolică şi ciroza. Patogenia complexă a acestei boli cuprinde şi disfuncţia endotelială în care un factor central este oxidul nitric. Sinteza oxidul
nitric sub acţiunea a trei tipuri de sintetaze este modulată de numeroşi factori care au implicaţii patogenice şi
eventual terapeutice în boala hepatică alcoolică.
Cuvinte cheie: boală hepatică, ciroză, alcool, disfuncţie endotelială, oxid nitric

ABSTRACT
Alcoholic liver disease is the most common condition associated with ethanol consumption and includes
three forms of injury with gradually increasing severity: hepatic steatosis, alcoholic hepatitis and cirrhosis.
The complex pathogenesis of this disease includes endothelial dysfunction which comprises as central factor
nitric oxide. Synthesis of nitric oxide by the three types of nitric oxide synthases is modulated by many factors
with pathogenic and potentially therapeutic implications in alcoholic liver disease.
Keywords: liver disease, cirrhosis, alcohol, endothelial dysfunction, nitric oxide

INTRODUCERE
Boala hepatică alcoolică este o consecinţă a
consumului cronic sau acut de alcool, cu patogenie
multifactorială şi impact morfopatologic variabil
de la minime modificări de tip steatoză hepatică, la
inflamaţie şi leziune hepatocitară (hepatită alcoolică) sau fibroză progresivă până la ciroză alcoolică
(1).
Epidemiologia bolii hepatice alcoolice este legată de cea a consumului de alcool care este una
dintre cele mai importante cauze de afecţiuni hepatice. De asemenea, printre consumatorii de alcool,
boala hepatică este principala cauză de morbiditate
şi mortalitate. În România, consumul mediu de alcool este de 15,1 litri de alcool pur pe an (23,9 litri/
an la bărbaţi, 7,8 litri/an la femei) cu o rată de deces
prin ciroză hepatică standardizată în funcţie de vârstă de 48,7/100.000 la bărbaţi (din care 48% poate
fi atribuită consumului de alcool) şi 26,1/100.000

la femei (din care 74,2% legată de consumul de alcool) (2).
Alcoolul este metabolizat hepatic prin intermediul alcool dehidrogenazei (ADH), în cea mai mare
parte, şi prin sistemul de citocromi P450 numit
MEOS (sistemul de oxidare microzomală a etanolului) şi al catalazelor, într-o proporţie mult mai
mică. Indiferent de sistemul enzimatic prin care
este oxidat etanolul, produsul reacţiilor este acetaldehida, care este toxică, fie în mod direct, fie prin
interferenţa cu procese biocelulare, iar enzima capabilă de a neutraliza acest metabolit – aldehid dehidrogenaza – se găseşte în mitocondria hepatocitului. Astfel se explică efectul nociv al alcoolului
asupra ficatului, care se produce prin mai multe căi:
prin produşi de metabolism ai oxidării etanolului,
prin interferenţa cu procese biochimice şi metabolice la nivel celular şi prin inducţia pe care o realizează la nivelul citocromilor. Metabolizarea prin
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sistemul MEOS reduce NADP la NADPH şi creează radicali liberi – anion superoxid, peroxidul de
hidrogen, radicali hidroxietil, care duc la peroxidarea lipidelor. Etanolul produce creşterea activităţii
citocromului CYP2E1, din familia CYP450, care în
urma metabolizării alcoolului produce o cantitate
mai mare de radicali liberi decât alte căi de metabolism, ducând astfel la creşterea agresiunii asupra
hepatocitului (3). Studiile asupra şoarecilor cu supraexpresia CYP2E1 au demonstrat faptul că daunele induse de etanol asupra ficatului sunt mai severe la aceştia (4), iar inhibiţia CYP2E1 conduce la
scăderea producţiei radicalilor liberi şi peroxidării
lipidelor cu reducerea efectelor negative asupra hepatocitelor.
Steatoza hepatică alcoolică are un prognostic în
general bun, fiind reversibilă, cu condiţia întreruperii consumului de alcool. Hepatita alcoolică asociază leziuni mai severe: degenerare cu balonizarea
hepatocitelor, infiltrare cu neutrofile, prezenţa corpilor Mallory-Denk. Există, de asemenea, un grad
de fibroză care poate progresa către ciroză hepatică
chiar dacă pacienţii devin abstinenţi (5). Ciroza hepatică are mai multe caracteristici morfo-funcţionale între care cele mai importante sunt fibroza ireversibilă pentru ameliorarea căreia resursele
terapeutice actuale sunt foarte limitate şi disfuncţia
endotelială manifestată prin creşterea rezistenţei vasculare intrahepatice, caracteristică mult studiată în ultimii ani şi asupra căreia se preconizează că se poate
interveni terapeutic eficient. La o mare parte din pacienţi coexistă leziuni de steatoză, hepatită şi ciroză.
Prin înţelegerea şi studierea patogeniei bolii hepatice alcoolice pot fi identificate noi ţinte terapeutice sau tratamente care să intervină în cadrul proceselor celulare şi să oprească sau să încetinească
evoluţia distrucţiei hepatice. În acest moment, singura terapie eficientă este abstinenţa totală, despre
care se cunoaşte că este foarte greu de obţinut la un
procent mare de pacienţi.

DISFUNCŢIA ENDOTELIALĂ ÎN BOALA
HEPATICĂ ALCOOLICĂ –
ROLUL OXIDULUI NITRIC
O componentă a patogeniei complexe a afectării
hepatice etanolice este disfuncţia endotelială. Endoteliul vascular deţine multe roluri importante: în
reglarea tonusului vascular, a permeabilităţii vasculare, în adeziunea şi agregarea celulelor sangvine,
în trombogeneză, în inflamaţie etc. Alterarea funcţiei endoteliale este implicată în patogeneza unor
boli precum ateroscleroza, ciroza hepatică, diabetul

zaharat, hipertensiunea arterială, boala cronică de
rinichi. Disfuncţia endotelială se manifestă prin
dezechilibrul funcţiilor antagonice ale endoteliului,
funcţia vasomotorie fiind cea mai studiată şi cu importante implicaţii etiopatogenice (6, 7).
Mediatorul endotelial principal pentru vasodilataţie este oxidul nitric (8) (NO), care este sintetizat
prin intermediul nitric oxid sintetazei endoteliale
(eNOS), din substratul L-arginină, în prezenţa oxigenului şi a NADPH (nicotinamid adenin dinucleotid fosfat), în mod continuu şi în cantităţi mici la
acest nivel (9). Enzima eNOS se găseşte în celulele
endoteliale la nivelul caveolelor şi este activată de
calmodulină în prezenţa calciului (10). NO sintetizat difuzează local şi determină vasodilataţie prin
activarea guanilil ciclazei şi creşterea GMP ciclic.
GMP ciclic induce vasodilataţie prin trei căi:
• scăderea concentraţiei de calciu intracelular;
• activarea canalelor de potasiu;
• defosforilarea lanţurilor grele de miozină prin
intermediul unei protein-kinaze (11).
Oxidul nitric produce vasodilataţie şi prin mecanisme independente de cGMP, inclusiv activarea
canalelor de potasiu calciu-dependente din celulele
musculare netede vasculare (12).
O2
ă

FIGURA 1. Generarea oxidului nitric
(FMN: flavin mononucleotid, FAD: flavin adenin
dinucleotid, BH4: tetrahidrobiopterina,
CaM: calmodulina, NADP: nicotinamid adenin
dinucleotid fosfat, NO: oxid nitric, eNOS: izoenzima NO
sintetazei de tip endotelial, iNOS: izoenzima NO
sintetazei de tip inductibil, nNOS: izoenzima NO
sintetazei de tip neuronal)

Există trei izoforme de NO sintetază (13), codificate prin gene diferite şi care au secvenţa de aminoacizi comună în proporţie de 50-55% (nomenclatura oficială este dată de ordinea izolării, în paranteze este trecută nomenclatura în funcţie de locul izolării originare):
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• NOS-1 (nNOS): de tip neuronal, prezentă în
neuroni centrali şi periferici, endometru,
muşchi scheletici şi altele;
• NOS-2 (iNOS): de tip inductibil, prezentă în
macrofage, ficat, muşchi neted, endoteliu,
cord şi alte zone;
• NOS-3 (eNOS): de tip endotelial, prezentă în
endoteliu, creier, inimă şi altele.
Reglarea eNOS se face prin mai multe căi:
• prin intermediul modulării expresiei genei
eNOS;
• prin modificări co-translaţionale şi posttranslaţionale: myristoilare, palmitoilare, localizare în caveole – principalul mecanism.
• homodimerizare;
• prin intermediul disponibilităţii cofactorilor
(BH4, NADPH, FAD);
• modularea activităţii enzimatice;
• translocare subcelulară.
Aşadar, activitatea optimă a eNOS este influenţată de foarte mulţi factori, formarea adecvată de NO
depinzând de localizarea enzimei şi de procesele ce
duc la activarea ei – myristoilare, cistein-palmitoilare a enzimei, localizare în caveole – zone plasmalemale căptuşite cu proteine implicate în semnalizarea
celulară, precum caveolina-1 şi care formează vezicule de transport intracelular. Legarea eNOS de caveolina-1 duce la inhibarea activităţii enzimei prin
scăderea legării de calmodulină, sugerând că cele
două proteine concurează în ceea ce priveşte interacţiunea cu eNOS (14). Pe model experimental de ciroză hepatică a fost demonstrat că reducerea activităţii eNOS este asociată cu interacţiunea crescută cu
caveolina-1, în defavoarea calmodulinei (15), precum şi că în ficatul cirotic caveolina-1 este intens
exprimată, astfel caveolina-1 fiind plasată în centrul
reglării activităţii eNOS şi disponibilităţii NO în ciroza hepatică. Pe de altă parte, caveolina-1 scade generarea de iNOS prin inhibarea receptorului factorului de creştere epidermal (EGFR) şi a cascadei
semnalizării activatorului de transcripţie-3 (STAT-3)
şi reduce astfel formarea de specii reactive de nitrogen şi implicit scade injuria asupra ţesutului hepatic,
ceea ce face din această proteină una cu dublu rol în
patogenia bolii hepatice (16,17).
Un cofactor important al eNOS este molecula
numită tetrahidrobiopterină (BH4), a cărei administrare în cazul cirozei hepatice duce la creşterea
activităţii eNOS şi implicit a nivelurilor de NO şi
cGMP şi determină astfel ameliorarea disfuncţiei
endoteliale şi a presiunii portale (18,19). În condiţii
de deficienţă de BH4 sau în cazul oxidării acesteia,
calea de formare a NO din L-arginină prin intermediul eNOS este perturbată şi în loc să genereze NO,

formează radicali liberi de oxigen, anion superoxid
(O2-), agravând disfuncţia endotelială. Studiile au
demonstrat că administrarea de BH4 la şoarecii cu
ciroză hepatică indusă a ameliorat presiunea portală prin vasodilataţie intrahepatică, astfel încât această moleculă poate fi o nouă ţintă terapeutică.
Reglarea iNOS are ca mecanism principal modularea expresiei genei prin intermediul factorilor de
transcripţie (NF-κβ – nuclear factor-kappa β, STAT1α – signal transducer and activator of transcription1α, IRF-1 – interferon regulatory factor-1 etc.); reglarea activităţii enzimatice se face prin disponibilitatea substratului şi a cofactorilor (20).
La nivelul ficatului, din punct de vedere fiziologic şi patogenic, este importantă activitatea eNOS şi
iNOS. În general, oxidul nitric produs de eNOS în
celulele endoteliale sinusoidale din ficat este protectiv, pe când cel derivat din iNOS este promotor al
procesului patologic (21). Diferenţa aceasta între
efectele celor două izoenzime are mai multe cauze.
eNOS este exprimată constitutiv la suprafaţa celulelor endoteliale sinusoidale şi celulelor endoteliale
din arterele hepatice, vena portă, vena centrală şi
limfatice, şi produce NO în cantităţi mici ca răspuns
la stres mecanic (shear stress), VEGF (vascular endothelial growth factor), bradikinină etc. Prin comparaţie, iNOS este absentă în condiţii normale, sinteza ei fiind indusă de stimuli imuni, este localizată în
citosolul celulelor Kupffer, al celulelor sinusoidale,
hepatocitelor, al celulelor stelate, şi poate produce în
condiţii patologice cantităţi mari de NO cu efect toxic, acesta fiind sursă de radicali liberi.
Radicalii liberi sau speciile reactive de oxigen şi
azot (nitrogen) (SRO/SRN) sunt substanţe apărute în
urma reacţiilor de oxidare la nivel celular şi sunt necesare fiind folosite în diverse procese precum respiraţia celulară, creşterea şi apoptoza celulară. Atunci
când nivelul speciilor reactive devine superior sistemelor antioxidante celulare intervine dezechilibrul,
stresul oxidativ, SRO/SRN devenind nocive prin
promovarea inflamaţiei, apoptozei, fibrozei, modificarea proteinelor şi chiar a ADN-ului.
În urma interacţiunii oxidului nitric cu speciile
reactive de oxigen (SRO) se formează specii reactive de nitrogen (SRN), una dintre cele mai toxice
pentru celulă fiind peroxinitritul (ONOO-) care inhibă fosforilarea oxidativă în mitocondrie, oxidează bazele ADN, lipidele membranare şi substanţele
cu efect antioxidant ce conţin gruparea tiol – glutationul şi cistein-tiolul (22,23). Depleţia glutationului din hepatocite face parte din patogeneza bolii
hepatice alcoolice şi este determinată de alterarea
oxidativă a lipidelor membranei mitocondriale (24).
De asemenea, stresul oxidativ scade nivelul cofac-
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torului principal al eNOS – BH4, ceea ce duce la
perturbarea funcţionării eNOS care formează anioni superoxizi şi exacerbează astfel stresul oxidativ
celular (25,26).
În boala hepatică alcoolică, distrugerea hepatocitelor se realizează în mare parte prin stresul oxidativ, principalii furnizori celulari de radicali liberi
fiind citocromii CYP2E1 asupra cărora alcoolul are
rol de inductor, NADPH oxidază şi mitocondria.
Activarea NADPH oxidazei prin agenţi hepatotoxici duce la acumularea de specii pro-oxidante in
hepatocite urmate de inflamaţie şi fibroză (27).
Agresiunea hepatică produsă de alcool duce la apariţia unor anomalii mitocondriale precum megamitocondria şi la creşterea activităţii citocromului
CYP2E1 (3), iar aceste modificări duc la rândul lor
la creşterea nivelului de stres oxidativ, astfel că se
creează un cerc vicios generat de efectul alcoolului,
care este centrul tuturor modificărilor patogenetice
în boala hepatică alcoolică.
Nitric oxid sintetaza endotelială joacă un rol
foarte important în homeostazia vasculară, activitatea ei fiind redusă în insuficienţa hepatică de orice
cauză. Consecinţa acestui fapt este scăderea producţiei de NO ce duce la dezechilibrul între factorii
vasoconstrictori şi vasodilatatori şi implicit la evoluţia bolii cu apariţia hipertensiunii portale (28).
eNOS este în mod fiziologic activată de stresul parietal vascular, astfel că orice creştere a presiunii
intravasculare duce la o augmentare a producţiei de
NO care să limiteze această creştere. În ficatul cirotic, răspunsul vasodilatator este mult scăzut la agoniştii nitric oxid sintetazei, variind în funcţie de
severitatea afectării (7,15).
În ciroza hepatică există pe de o parte vasodilataţie splanhnică şi sistemică datorată excesului de
producţie de NO (29,30), iar, pe de altă parte, rezistenţa vasculară este crescută în patul vascular hepatic, cauzată în parte de nivelul redus de NO, ducând
la hipertensiune portală. Aşadar, disfuncţia endotelială joacă rol central în patogenia cirozei hepatice
şi hipertensiunii portale, nu numai datorită alterării
producţiei de NO, ci şi prin intermediul unor factori
vasoconstrictori precum endotelina-1, agenţi prostanoizi şi tromboxan A2 (31). În susţinerea rolului
central al oxidului nitric în ciroza hepatică şi hipertensiunea portală vin diverse studii care au demonstrat faptul că tratamentul cu inhibitori ai sintezei
de NO în ciroza hepatică, la animale, creşte tensiunea arterială şi scade hipervolemia în tratamentul
cronic (32,33) şi, de asemenea, a fost demonstrat
faptul că în ciroză producţia de NO în endoteliul
mezenteric este crescută înainte de a se instala circulaţia hiperdinamică (34). De asemenea, cercetă-

rile în domeniu au arătat că prin inhibarea sintezei
de NO creşte presiunea portală şi răspunsul la substanţe vasoconstrictoare, NO devenind astfel oponentul principal al creşterii presiunii intravasculare
hepatice (35).

STRATEGII TERAPEUTICE ÎN CURS DE
DEZVOLTARE
Studii recente relevă faptul că relaxina, un hormon peptidic care face parte din familia peptidelor
relaxin (relaxin family peptide), creşte nivelul de
oxid nitric intrahepatic, fără a modifica nivelul
acestuia în circulaţia sistemică, se pare că prin creşterea numărului de receptori pentru relaxină la nivelul celulelor stelate hepatice (36).
De asemenea, a fost cercetat efectul nanoparticulelor polimerice cuplate cu vitamina A şi încărcate cu un donor de NO asupra presiunii portale, demonstrându-se că ameliorează hipertensiunea portală, dar fără a se putea demonstra dacă această
ameliorare se datorează legării nanoparticulelor strict
de receptorii celulelor stelate sau prin alte căi (37).
Unele substanţe folosite cu rol de medicament
în tratarea diverselor afecţiuni influenţează procesele fiziopatologice la nivelul ficatului, intervenind
chiar în procesele ce reglează biodisponibilitatea
oxidului nitric. De exemplu, statinele, inhibitoare
ale HMGCoA reductazei, au efect benefic la pacienţii cirotici, simvastatina ameliorează disfuncţia
endotelială prin creşterea nivelului de NO şi implicit scade presiunea portală (38), iar atorvastatina
scade inflamaţia şi activitatea celulelor stelate hepatice responsabile de depunerea de colagen în matrixul extracelular şi fibroză (39). De asemenea,
substanţe cu rol antiinflamator precum N-acetil cisteina şi pentoxifilina au rol benefic în ciroza hepatică decompensată, prin reducerea translocării bacteriene şi apariţiei peritonitei spontane bacteriene la
şoarecii cu ciroză decompensată şi ascită (40).
Deşi rolul beta-blocantelor în ciroza hepatică de
orice etiologie necesită probabil a fi studiat mai în
detaliu, totuşi sunt anumite lucruri deja demonstrate. Carvedilolul, un beta blocant neselectiv, are acţiune antioxidantă scăzând stresul oxidativ şi inflamaţia mediată de NF-κβ în cadrul afecţiunilor hepatice cronice (41). Pe de altă parte, nebivololul, un
beta blocant selectiv, ce creşte biosinteza NO, a fost
demonstrat că determină vasodilataţie splahnică şi
creşte presiunea portală, independent de efectele
benefice asupra sistemului cardiovascular (42).
În concluzie, deşi a fost studiat rolul multor substanţe în progresia şi consecinţele bolii hepatice
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cronice, nu a fost identificată până acum aceea care
să aibă beneficiile scontate şi care să poată fi folo-

sită pe scară largă în reducerea progresiei bolii sau
ameliorarea prognosticului.
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