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Wiele dyskusji wzbudza obecnie hipoteza o neurotropowym charakterze zaka¿enia HCV i o zwi¹zanych z nim zaburzeniach psychicznych
obserwowanych u chorych z przewlek³ym zapaleniem w¹troby typu C
zarówno nie leczonych jak i w trakcie interferonoterapii. Praca jest przegl¹dem pimiennictwa na temat przyczyn obni¿onej jakoci ¿ycia w pzw
C, zarówno tego, które wspiera tezê o neurotropizmie HCV, jak i poddaj¹cego krytyce zwi¹zek pomiêdzy zaka¿eniem HCV a czêstszym wystêpowaniem depresji i innych zaburzeñ neuropsychiatrycznych.
S³owa kluczowe: przewlek³e zapalenie w¹troby typu C, zale¿na od zdrowia jakoæ ¿ycia,
depresja, neurotropizm
Key words: chronic hepatitis C, health related quality of life, depression, neurotropism
Dusza w rozumieniu filozoficznym oznacza pierwiastek niematerialny i niemiertelny
o¿ywiaj¹cy cia³o i opuszczaj¹cy je wraz ze mierci¹. Przez wieki tocz¹cy siê spór filozoficzny o to, co jest ród³em tego pierwiastka, pozosta³ nierozstrzygniêty i choæ najczêciej
rolê tê przypisywano sercu, w w¹trobie równie¿ upatrywano prawdopodobne siedlisko duszy.
lad po tych wierzeniach pozosta³ w jêzyku angielskim  wszak s³owo liver oznacza
one who lives, ród³o si³y witalnej, ród³o ¿ycia.
W tradycyjnym ujêciu psychologicznym przez duszê rozumie siê ród³o i podmiot
wszelkich zjawisk psychicznych. Dowody, ¿e w¹troba mo¿e byæ podmiotem zjawisk psychicznych znajdujemy chocia¿by w naszym jêzyku. Pewne cechy osobowoci cz³owieka
i jego stany emocjonalne, zw³aszcza te gwa³towne i negatywne, odnoszone by³y od wieków do w¹troby i jej funkcjonowania. ¯ó³æ w jêzyku potocznym jest synonimem zgorzknienia, irytacji, a nawet gniewu. Nie tylko pojêcie ¿ó³ci, ale w¹troba sama w sobie ³¹czona
jest z takimi uczuciami jak zaleganie afektu, z³oæ i agresja. Powiedzenie, ¿e co le¿y na
w¹trobie dobrze oddaje stan emocjonalny cz³owieka nêkanego jakim problemem na podobieñstwo nêkaj¹cego, têpego, ci¹g³ego bólu w prawym pod¿ebrzu, który chorzy opisuj¹
jako uczucie ciê¿aru albo ucisku.
Wiele schorzeñ hepatologicznych przebiega z mniej lub bardziej wyra¿onymi dolegliwociami somatycznymi jak i skargami natury psychicznej, jednak¿e zajmuj¹cy siê na co
dzieñ hepatologi¹ z dowiadczenia wiedz¹, ¿e w ¿adnej innej przewlek³ej chorobie w¹tro-
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by pacjenci nie zg³aszaj¹ tylu nieswoistych i trudnych do racjonalnej interpretacji skarg, co
w przewlek³ym wirusowym zapaleniu w¹troby typu C (pzw C). Z zastanawiaj¹c¹ czêstotliwoci¹ chorzy ci zg³aszaj¹ zmêczenie, ogólne z³e samopoczucie, bóle kostno-miêniowe,
pobolewania w prawym pod¿ebrzu, zniechêcenie czy wrêcz przygnêbienie, zaburzenia snu,
trudnoci w koncentracji uwagi, problemy z zapamiêtywaniem, sk³onnoæ do irytacji,
a nawet agresji. Maj¹ sk³onnoæ do drobiazgowego analizowania swoich dolegliwoci,
zdradzaj¹ du¿y poziom lêku, s¹ wyranie zaniepokojeni prognoz¹ i wynikami leczenia
(kilka procent chorych jest przekonana o miertelnej naturze zaka¿enia), czêsto niecierpliwi, w poczekalni wdaj¹ siê w spory z b³ahych powodów albo licytuj¹ na dolegliwoci.
Z obserwacji w³asnych wynika, ¿e ponad 75% (!) chorych zaka¿onych HCV korzysta ze
wiadczeñ rentowych, choæ u czêci z nich w istocie brak ku temu obiektywnej przyczyny.
Co czwarty ma k³opoty w relacjach z partnerem od momentu postawienia diagnozy albo
przyznaje siê do rozpadu zwi¹zku. Powszechnie opisywana jest klinicznie jawna depresja
nawet przed przyst¹pieniem do leczenia interferonem (1). Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e
w trakcie interferonoterapii w grupie chorych HCV-dodatnich notuje siê wiêcej prób samobójczych i znacznie wiêkszy odsetek pacjentów wymagaj¹cych leczenia przeciwdepresyjnego w porównaniu do pacjentów z innymi schorzeniami, na przyk³ad z przewlek³ym
wzw B. Wydaje siê wiêc, ¿e nie interferon ma tu istotny wp³yw na generowanie depresji,
ale u podstaw tych zjawisk le¿y samo zaka¿enie HCV. Jednym s³owem, z koniecznoci
uogólniaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e pacjent przewlekle zaka¿ony HCV to pacjent trudny,
a jego jakoæ ¿ycia nie jest najlepsza.
Pojêcie jakoci ¿ycia uwarunkowanej stanem zdrowia (health-related quality of life,
HRQL) zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoæ w medycynie. Jest ono definiowane jako funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia prze¿ywany przez pacjenta, jest to wiêc opinia w³asna cz³owieka chorego, ale podejmuje siê próby wymiernej oceny zmian w stanie psychofizycznym przy pomocy ró¿nych skal i kwestionariuszy jakoci ¿ycia. Mnogoæ tych narzêdzi wiadczy o tym, ¿e nie istnieje idealna metoda badawcza, a sposób badania nale¿y
dobieraæ do konkretnej sytuacji klinicznej. W badaniach HRQL u chorych z przewlek³ymi
chorobami w¹troby najchêtniej wykorzystywany jest kwestionariusz SF-36 (short-form 36),
badaj¹cy percepcjê zdrowia w zakresie omiu dyspozycji psychicznych i fizycznych, takich jak: ogólna sprawnoæ, ograniczenia fizyczne w pe³nieniu ról, ogólny stan zdrowia,
witalnoæ, ograniczenia emocjonalne w pe³nieniu ról, wystêpowanie i nasilenie bólu, poczucie zdrowia psychicznego, ocena zmiany stanu zdrowia w ci¹gu ostatniego roku.
Z badañ tych wynika, ¿e chorzy przewlekle zaka¿eni HCV uzyskuj¹ we wszystkich skalach
gorsze wyniki w porównaniu z populacj¹ ogóln¹ albo z chorymi na pzw B (2,3,4). Przy
ocenie wyników badañ trzeba pamiêtaæ, ¿e chorzy zaka¿eni HCV to czêsto ludzie uzale¿nieni od do¿ylnych rodków odurzaj¹cych, pacjenci przewlekle dializowani lub cierpi¹cy
na hemofiliê, chorzy wielokrotnie hospitalizowani z powodu ró¿nych problemów zdrowotnych pozaw¹trobowej natury, ludzie z silnym poczuciem stygmatyzacji, które towarzyszy zaka¿eniu, tak wiêc na obni¿on¹ jakoæ ¿ycia wp³yw ma wiele niezale¿nych od siebie
czynników niezwi¹zanych z sam¹ chorob¹ w¹troby (5). Nie mo¿e wiêc dziwiæ brak zale¿noci pomiêdzy wynikami uzyskiwanymi w kwestionariuszach HRQL a zaawansowaniem
zmian w w¹trobie czy aktywnoci¹ enzymów w¹trobowych (2,3,6,7). Z drugiej jednak
strony powtarza siê pogl¹d, ¿e po pomylnie zakoñczonym leczeniu przeciwwirusowym
poczucie zdrowia fizycznego i psychicznego zdecydowanie poprawia siê, co by oznacza³o,
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¿e przynajmniej po czêci uzyskiwane wyniki badañ nad jakoci¹ ¿ycia zale¿n¹ od zdrowia
mo¿na bezporednio odnieæ do przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C jako takiego (3,8).
Je¿eli tak faktycznie jest, to automatycznie rodzi siê wiele pytañ, na które ci¹gle nie
ma odpowiedzi (m.in. dlaczego chorzy zaka¿eni HCV skar¿¹ siê na zmêczenie i zaburzenia w sferze poznawczej równie¿ pomimo braku zmian w w¹trobie, dlaczego w pzw o innej
etiologii nie obserwuje siê tylu objawów neuropsychiatrycznych co w pzw typu C, dlaczego poprawia siê jakoæ ¿ycia po eradykacji zaka¿enia, pomimo nieodwracalnych zmian
marskich w w¹trobie?) i w sferze spekulacji pozostaje przyczyna, która tak naprawdê le¿y
u podstaw obni¿onej jakoci ¿ycia u chorych z pzw typu C. Aby to wyt³umaczyæ wielu
badaczy sk³ania siê ku pogl¹dowi, ¿e przyczyn¹ obni¿onego poczucia zdrowia psychofizycznego s¹ zaburzenia psychiczne zwi¹zane z pozaw¹trobow¹ lokalizacj¹ zaka¿enia HCV,
które s¹ niezale¿ne od choroby w¹troby i wystêpuj¹ce wskutek bezporedniego mechanizmu wirusowego. Badania wykazuj¹ bowiem, ¿e wród chorych z zaburzeniami psychicznymi jest wiêcej osób zaka¿onych HCV ni¿ niezaka¿onych (9). Z kolei wród chorych
z pzw C rozpoznaje siê wiêcej zaburzeñ psychicznych i wyczerpania emocjonalnego
w porównaniu z populacj¹ ogóln¹. Fontana i wsp. przeprowadzili badania w grupie przypadkowo dobranych 220 nieleczonych osób zaka¿onych HCV, wykorzystuj¹c do tego celu
tzw. krótki inwentarz objawowy (brief symptom inventory, BSI) badaj¹cy zaburzenia psychiczne w nastêpuj¹cych dziewiêciu osiach: somatyzacja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zdolnoæ wchodzenia w relacje z innymi osobami (empatia), zaburzenia depresyjne,
zaburzenia lêkowe uogólnione i fobiczne, odczuwanie wrogoci, interpretacje urojeniowe
i psychotycznoæ (10). Po zsumowaniu wyników w poszczególnych skalach BSI powstaje
ogólny wskanik ciê¿koci (global severity index, GSI), który po przekroczeniu wartoci
63 wskazuje na obecnoæ istotnych klinicznie zaburzeñ psychicznych. Analiza wyników
wykaza³a, ¿e u 35% pacjentów zaka¿onych HCV GSI by³ istotnie wy¿szy w porównaniu
z populacj¹ ogóln¹, gdzie nieprawid³owe wartoci wskanika stwierdzono jedynie u 10%
badanych. Chorzy zaka¿eni HCV wykazywali odchylenia we wszystkich badanych obszarach, ale najczêciej obserwowanymi zaburzeniami by³y: depresja, lêk uogólniony, somatyzacja, psychotycznoæ i natrêctwa, które zanotowano u 28-40% badanych. Nasuwa to
przypuszczenie, ¿e obserwowane odchylenia mog¹ byæ spowodowane subtelnym uszkodzeniem funkcji poznawczych mózgu, takich jak mylenie, uwaga, pamiêæ i sprawnoæ
intelektualna (11,12). Naturalnie wy¿sze wskaniki GSI notowano u chorych z aktywnymi
chorobami psychicznymi lub chorobami dodatkowymi innymi ni¿ pzw C, ale na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e w grupie chorych HCV-dodatnich bez wspó³istniej¹cych chorób dodatkowych podwy¿szony GSI dotyczy³ 20% badanych w porównaniu do 10% w populacji
ogólnej. Gorzej wród ankietowanych wypada³y osoby niezamê¿ne, ale nie obserwowano
zale¿noci wartoci GSI od nadu¿ywania w przesz³oci alkoholu czy przyjmowania do¿ylnych rodków odurzaj¹cych. Podobnie do wyników uzyskiwanych w badaniach jakoci
¿ycia, równie¿ wysokoæ wskanika GSI nie zale¿a³a od zaawansowania choroby w¹troby
ani od aktywnoci ALT. Obserwowano natomiast korelacjê pomiêdzy obni¿on¹ punktacj¹
SF-36 a wy¿szymi wartociami GSI, co sugerowa³oby, ¿e obni¿ona jakoæ ¿ycia
w pzw C jest pochodn¹ zaburzeñ psychicznych bezporednio zwi¹zanych z zaka¿eniem
HCV. Autorzy podkrelali, ¿e podobne wyniki obserwuje siê w populacji osób bezobjawowo zaka¿onych wirusem HIV i podnieli koniecznoæ pog³êbienia badañ nad etiopatogenez¹
obserwowanych zaburzeñ, a tak¿e leczenia przeciwdepresyjnego u osób zaka¿onych HCV.
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Podobieñstwo wystêpowania zaburzeñ psychicznych w zaka¿eniu HCV do tych obserwowanych u osób ¿yj¹cych z HIV sk³oni³o do przypuszczeñ, ¿e za zjawiska te mo¿e byæ
odpowiedzialny neurotropizm wirusa C. Kramer i wsp. badaj¹c funkcje poznawcze mózgu
przy pomocy bardzo czu³ej metody neurofizjologicznej, jak¹ s¹ potencja³y wzbudzone
P300, stwierdzili, ¿e chorzy zaka¿eni HCV mieli istotnie obni¿on¹ amplitudê potencja³ów
P300 i deficyt hamowania reakcji w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Wartoci te nie by³y
zale¿ne od wieku, genotypu wirusa, wiremii, postaci histologicznej pzw C ani od aktywnoci aminotransferaz (13). Zalet¹ badania jest brak zale¿noci od poziomu wykszta³cenia,
uwarunkowañ socjo-ekonomicznych czy bariery jêzykowej. Autorzy wyci¹gnêli wniosek,
¿e uzyskane wyniki mog¹ wiadczyæ o niewielkim, ale istotnym klinicznie uszkodzeniu
funkcji poznawczych mózgu, wynikaj¹cym z pozaw¹trobowej lokalizacji zaka¿enia HCV.
Hipotezê o wp³ywie HCV na funkcjonowanie mózgu wysunêli po raz pierwszy Foster
i wsp., zauwa¿aj¹c u chorych z zaka¿eniem HCV czêstsze skargi na zmêczenie i gorsz¹
zale¿n¹ od zdrowia jakoæ ¿ycia w porównaniu z chorymi na pzw B czy z grup¹ kontroln¹
(2). Ten sam zespó³ doniós³ nastêpnie o uszkodzeniu funkcji poznawczych mózgu w pzw C
sugeruj¹c tym samym, ¿e za zjawiska te odpowiedzialny jest bezporedni mechanizm wirusowy, innymi s³owy, ¿e tkanka mózgowa mo¿e byæ miejscem replikacji HCV (14). Hipotezê tê wspiera kilka faktów:
 stwierdzenie materia³u genetycznego wirusa C (HCV-RNA) w tkance mózgowej,
 odkrycie mózgowo swoistych pseudoszczepów HCV,
 wykazanie replikacji HCV w komórkach astrogleju u chorych HIV-dodatnich,
 stwierdzenie zmian metabolicznych w j¹drach podstawy mózgu u chorych HCVdodatnich na podobieñstwo zmian obserwowanych w encefalopatii HIV-zale¿nej.
W 1996 r. pojawi³o siê doniesienie o izolacji HCV-RNA z tkanki mózgowej kobiety
zmar³ej na postêpuj¹cy encefalomielitis (15). Autorzy w dyskusji podnieli mo¿liwoæ etiopatogenetycznego zwi¹zku zaka¿enia HCV z chorob¹ mózgu i rdzenia krêgowego. Laskus
i wsp. wykazali obecnoæ ujemnej nici HCV-RNA, uwa¿anej za formê replikacyjn¹ wirusa, w komórkach astrogleju osób zmar³ych na AIDS (16). Przy u¿yciu protonowej spektrofotometrii magnetycznej, stosowanej do badania metabolizmu mózgu, Forton i wsp. wykazali, ¿e u chorych z potwierdzonym histologicznie ³agodnym pzw C obecne s¹ zaburzenia
metaboliczne w postaci zmienionego stosunku choliny do kreatyny w j¹drach podstawy
mózgu i substancji bia³ej, a ponadto zmiany te czêciej by³y obserwowane u chorych
z zaburzeniami poznawczymi, ni¿ w grupie chorych bez cech dysfunkcji mózgu (17). Ten
sam zespó³ badawczy wyizolowa³ z pomiertnie pobranej tkanki mózgowej osób zaka¿onych HCV unikalne sekwencje genomu dla regionu hiperzmiennego wirusa sugeruj¹c tym
samym istnienie takiej odmiany pseudoszczepów HCV, która jest swoista dla mózgu i replikuje w centralnym uk³adzie nerwowym niezale¿nie od replikacji w w¹trobie (18).
Koncepcja o tkankowo swoistych odmianach HCV nie jest zreszt¹ koncepcj¹ now¹.
Najwiêcej prac powiêconych jest replikacji wirusa w jednoj¹drzastych komórkach krwi
obwodowej. Wykazano, ¿e w tkance w¹trobowej i komórkach krwi obwodowej pobranych
od tych samych chorych wystêpuj¹ odmienne pseudoszczepy HCV, co wiadczy³oby
o kompartmentalizacji zaka¿enia i niezale¿nej replikacji wirusa w poszczególnych tkankach (19,20). To mog³oby t³umaczyæ wystêpowanie objawów neuropsychiatrycznych
u chorych zaka¿onych HCV przy sk¹pych lub nieobecnych zmianach w w¹trobie. Wiadomo, ¿e oko³onaczyniowe makrofagi i komórki mikrogleju podlegaj¹ nieustannemu obroto-
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wi i maj¹ wspóln¹ komórkê prekursorow¹ wywodz¹c¹ siê ze szpiku. Monocyty krwi obwodowej lub komórki prekursorowe mog¹ byæ swoistym koniem trojañskim, który podstêpnie wprowadza HCV do centralnego uk³adu nerwowego. Wg tej teorii replikuj¹cy
w komórkach mikrogleju wirus jest odpowiedzialny za ich pobudzenie, co wywo³uje szereg patogennych zjawisk prowadz¹cych do uszkodzenia mózgu i w konsekwencji do objawów neuropsychiatrycznych. Wiadomo, ¿e pobudzone komórki mikrogleju produkuj¹ neurotoksyny takie jak tlenek azotu, a tak¿e uwalniaj¹ cytokiny i chemokiny, które uruchamiaj¹ ca³¹ kaskadê zjawisk immunopatogennych, a ponadto jako chemoatraktanty przyci¹gaj¹ kolejne zaka¿one makrofagi czyni¹c ca³y proces samonapêdzaj¹cym siê. Aktywowane komórki mikrogleju produkuj¹ równie¿ aminokwasy, które w mechanizmie stresu oksydacyjnego i uwalniania wolnych rodników indukuj¹ apoptozê neuronów w procesie wzbudzania neuronów zwanym excitotoxicity (21). Uwa¿a siê, ¿e ta forma neurotoksycznoci
wystêpuje w wielu ostrych i przewlek³ych schorzeniach neurologicznych, takich jak udar
niedokrwienny, padaczka, pl¹sawica Huntingtona, choroba Alzheimera czy AIDS-zale¿na
demencja.
Istniej¹cy pozaw¹trobowy rezerwuar wirusa w centralnym uk³adzie nerwowym by³by
dobrym wyt³umaczeniem nie tylko dla tak czêstych objawów neuropsychiatrycznych
w zaka¿eniu HCV, ale równie¿ dla sk³onnoci zaka¿enia HCV do przechodzenia w postaæ
przewlek³¹, jak równie¿ dla du¿ego odsetka niepowodzeñ b¹d wznowy zaka¿enia po
zastosowanej terapii przeciwwirusowej niedostatecznie penetruj¹cej do OUN.
Wyniki badañ nad neurotropizmem HCV wydaj¹ siê przekonywaj¹ce. Wyjaniaj¹ z³o¿on¹ symptomatologiê towarzysz¹c¹ przewlek³emu zapaleniu w¹troby typu C, któr¹ w inny
sposób trudno by³oby wyt³umaczyæ. Pozwalaj¹ zrozumieæ nieustanne znu¿enie chorych,
ogólne gorsze samopoczucie, napiêcie emocjonalne, poczucie dolegliwoci natury fizycznej, i w efekcie ogóln¹ gorsz¹ jakoæ ¿ycia. Choroba jest zatem bardziej obecna w g³owie ni¿ w w¹trobie. Z drugiej strony wiele wyników badañ nasuwa uzasadnione w¹tpliwoci co do organicznego pod³o¿a zg³aszanych dolegliwoci. Nie sposób na ich podstawie
nie odnieæ wra¿enia, ¿e choroba jest obecna w g³owie w sensie przenonym, innymi s³owy
wiele objawów ma pod³o¿e psychogenne, wyp³ywaj¹ce z lêku przed konsekwencjami zaka¿enia i pojawia siê po postawieniu czêsto przypadkowej diagnozy.
Klasycznym przyk³adem s¹ badania Elizabeth Kenny-Walsh i Irish Hepatology Research Group przeprowadzone w grupie kilkuset kobiet, które w latach 1974-78 otrzyma³y
zaka¿on¹ immunoglobulinê anty-D pochodz¹c¹ od jednego HCV-dodatniego dawcy (22).
Z regu³y kobiety te, do czasu otrzymania zaproszenia do badania, nie mia³y pojêcia o zaka¿eniu ani poczucia choroby. W chwili badania okaza³o siê, ¿e a¿ 81% ankietowanych kobiet zg³osi³o jedn¹ lub kilka dolegliwoci. Najczêciej by³o to zmêczenie  66% badanych,
bóle stawów lub miêni  38%, niepokój lub obni¿ony nastrój  16%, bóle w prawym
pod¿ebrzu  6%. Co ciekawe, nie stwierdzono istotnych ró¿nic w zg³aszanych dolegliwociach pomiêdzy kobietami, które w toku dalszych badañ okaza³y siê HCV-RNA(-), czyli
samoistnie wyzdrowia³y z zaka¿enia, a kobietami HCV-RNA(+). Autorzy artyku³u podkrelaj¹, ¿e program badawczy prowadzony by³ w momencie nag³onienia sprawy i zwi¹zanego z tym wzburzenia spo³ecznego, st¹d nie wykluczaj¹, ¿e przynajmniej czêciowo na
zg³aszane dolegliwoci wp³yw mia³y nagle uwiadomione mo¿liwe konsekwencje przewlek³ego zaka¿enia HCV (22,23). Ten scenariusz powtarza siê w praktyce stosunkowo
czêsto. Aktywna zawodowo kobieta udaje siê do ginekologa, bo zaczyna odczuwaæ dole-
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gliwoci menopauzalne. Przed otrzymaniem leków hormonalnych wykonuje zalecone badania, w tym próby w¹trobowe. Okazuje siê, ¿e aktywnoæ ALT nieznacznie odbiega od
normy. W toku dalszej diagnostyki zostaj¹ stwierdzone w surowicy krwi przeciwcia³a antyHCV, a pacjentce przypomina siê, ¿e przed laty mia³a przetaczan¹ krew. Dochodzi do
rozpoznania pzw C i zaczyna siê nag³e poczucie choroby, co w konsekwencji prowadzi do
uzyskania wiadczeñ rentowych, izolacji spo³ecznej, niekiedy nieomal¿e histerycznego
zabiegania o leczenie i nierzadko kryzysu ma³¿eñskiego.
Autorzy Wessely i Pariante przeanalizowali dostêpn¹ literaturê medyczn¹ badaj¹c¹
zwi¹zek pomiêdzy niepowik³anym pzw C a takimi dolegliwociami jak zmêczenie czy
objawy depresyjne. Doszli do wniosku, ¿e zale¿noæ taka wystêpuje tylko w szczególnych
okolicznociach: u pacjentów wiadomych zaka¿enia, w przypadku zaawansowanej choroby w¹troby, co jest oczywiste i u chorych przyjmowanych przez specjalistów w orodkach o najwy¿szym stopniu referencyjnoci. Wykazali, ¿e jest niewiele badañ, w których
znajomoæ statusu HCV i stwierdzenie depresji lub zmêczenia s¹ od siebie ca³kowicie
niezale¿ne. Ich zdaniem wiêkszoæ badañ nie potwierdza zale¿noci pomiêdzy zaka¿eniem HCV a depresj¹ czy zmêczeniem, poniewa¿ nie bierze siê pod uwagê, ¿e zaburzenia
te, a zw³aszcza zmêczenie, s¹ równie czêste w populacji ludzi wolnych od zaka¿enia HCV.
W konkluzji stwierdzaj¹, ¿e pomimo ró¿nych teoretycznych mechanizmów, które przekonywaj¹co t³umacz¹ przyczyny dolegliwoci, nie ma obecnie dowodu, aby zaka¿enie HCV
per se powodowa³o zaburzenia depresyjne lub inne objawy psychiczne (24).
W innym badaniu Dalgard i wsp. oceniali zale¿n¹ od zdrowia jakoæ ¿ycia przy pomocy kwestionariusza SF-36, u osób przyjmuj¹cych do¿ylne rodki odurzaj¹ce jeszcze
przed wykonaniem u nich badania HCV-RNA (25). Badanych podzielili nastêpnie na podgrupy: w zale¿noci od wyniku oznaczenia HCV-RNA na zaka¿onych i niezaka¿onych
oraz na tych co uwa¿ali, ¿e s¹ zaka¿eni HCV i tych co byli przekonani, ¿e s¹ od tego
zaka¿enia wolni. Wskaniki jakoci ¿ycia porównali nastêpnie pomiêdzy populacj¹ badan¹ i grup¹ kontroln¹, któr¹ stanowi³y osoby zdrowe i wród badanych w poszczególnych
podgrupach. Zgodnie z oczekiwaniami gorsze wyniki uzyskali pacjenci uzale¿nieni od
do¿ylnych rodków odurzaj¹cych w porównaniu z grup¹ kontroln¹, ale nie zaobserwowano ró¿nic pomiêdzy osobami HCV-RNA(+) i HCV-RNA(-). Osoby HCV-RNA(+) przewiadczone o zaka¿eniu wypada³y gorzej w czterech skalach (ogólne poczucie zdrowia,
funkcje fizyczne, rola psychiczna i witalnoæ) w porównaniu z osobami zaka¿onymi ale
niewiadomymi zaka¿enia. Ponadto osoby HCV-RNA(-) przekonane o zaka¿eniu mia³y
ni¿sz¹ punktacjê oceniaj¹c¹ ogólny stan zdrowia w porównaniu z osobami niezaka¿onymi,
które uwa¿a³y, ¿e zaka¿enie ich nie dotyczy. W ten sposób badacze udowodnili, jak istotny
jest wp³yw psychiki i poczucia zagro¿enia na rozmaite parametry oceniaj¹ce ogólne odczuwanie zdrowia psychicznego i fizycznego.
Z dowiadczeñ w³asnych wiadomo, ¿e interpretacja odpowiedzi udzielanych w kwestionariuszach jakoci ¿ycia jest trudna do obiektywizacji. Odpowiedzi, jakich udzielaj¹
chorzy, s¹ nieobiektywne, nieprzewidywalne i niekiedy sprzeczne ze sob¹. Dla przyk³adu:
chory uzna³ swój ogólny stan zdrowia za z³y, witalnoæ oceni³ bardzo nisko, a jednoczenie
stwierdzi³, ¿e jest szczêliwy. Generalnie jednak z badañ nad jakoci¹ ¿ycia u chorych
zaka¿onych HCV wy³ania siê obraz cz³owieka zgorzknia³ego, wyalienowanego, zmêczonego i obola³ego. Obraz cz³owieka z chor¹ dusz¹.
Jakiekolwiek by³yby przyczyny gorszej jakoci ¿ycia w pzw C  jedno wydaje siê
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niekwestionowane. To mianowicie, ¿e przez wiêkszoæ czasu trwania zaka¿enia nale¿y
leczyæ duszê chorego energiczniej ni¿ jego w¹trobê. Osi¹gn¹æ to mo¿na w rozmaity sposób  poprzez nieustaj¹c¹ edukacjê o naturalnym przebiegu choroby, drogach zaka¿enia
i zakanoci, propagowanie obiektywnej, opartej na wynikach badañ literatury popularnonaukowej, a nie rozpowszechnianie gronie brzmi¹cych i stresogennych publikacji w stylu
Wirus C: 600 tysiêcy Polaków zara¿onych miertelnym wirusem (Newsweek 20/2002),
poprzez zachêcanie do aktywnoci ruchowej i zalecanie chorym æwiczeñ fizycznych (wbrew
panuj¹cemu do niedawna przekonaniu o koniecznoci leczenia spoczynkowego w chorobach w¹troby), poprzez leczenie przeciwdepresyjne i psychoterapiê, a tak¿e zachêcanie do
stosowania smacznej, zbilansowanej diety, nieró¿ni¹cej siê od diety pozosta³ych cz³onków
rodziny. Istotnym elementem mo¿e te¿ okazaæ siê leczenie zaka¿enia jako takiego, je¿eli
nie ma ku temu przeciwwskazañ zdrowotnych, nawet pomimo braku zmian w w¹trobie.
Zgodnie z przyjêtym stanowiskiem National Institute of Health (NIH) w przypadku zaka¿eñ o ³agodnym przebiegu, bez zmian w w¹trobie albo ze zmianami ³agodnymi, wskazania
do leczenia powinny byæ rozpatrywane indywidualnie a ostateczna decyzja mo¿e opieraæ
siê na motywacji chorego i silnej woli leczenia (26). Niejednokrotnie tylko pozbycie siê
zaka¿enia pozwala chorym wróciæ do równowagi psychicznej. Czêsto obserwujemy to
u osób w trakcie interferonoterapii. Wiadomoæ o ujemnym wyniku HCV-RNA i normalizacja ALT podczas leczenia powoduje zwykle odprê¿enie i pozwala chorym lepiej znosiæ
upoledzaj¹ce nastrój dzia³anie interferonu, przywraca witalnoæ i chêæ do ¿ycia. Z kolei
nawrót zaka¿enia w zwi¹zku z rozczarowaniem, jakiego doznaje pacjent, powoduje gwa³towne pogorszenie stanu ogólnego, czasami w stopniu wiêkszym ni¿ przed leczeniem.
Parafrazuj¹c powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch mo¿na powiedzieæ, ¿e
w zdrowej w¹trobie zdrowy duch. Dlatego o w¹trobê trzeba dbaæ szczególnie, oszczêdzaæ
j¹, nie zatruwaæ jej i nie nara¿aæ na zaka¿enia. Tylko wtedy w¹troba, ród³o przêdzy ¿ycia,
nie zdradzi nas i nie przerwie naszej pieni (Pablo Neruda Oda do w¹troby).
M Wawrzynowicz-Syczewska
CHRONIC HCV INFECTION  DISEASE OF BODY OR DISEASE OF SOUL?
SUMMARY
In chronic hepatitis type C fatigue, depression and neuropsychiatric complications of interferon treatment are more frequently reported than in the other parenchymal liver diseases. It contributes to a significant reduction of health related quality of life (HRQL) in those patients. It is believed
that psychiatric disorders are the result of brain dysfunction caused by the virus. The hypothesis of
neurotropic character of HCV infection is supported by the detection of HCV-RNA in brain tissue,
identification of brain-specific quasispecies variants of hepatitis C virus, specific detection of negative-strand viral RNA in the astroglia of patients with acquired-immunodeficiency syndrome and
demonstration of metabolic changes resembling HIV-1 encephalopathy in the basal ganglia of patients with chronic hepatitis C. On the other hand there is good evidence that decreased HRQL is
directly related to the consciousness of infection and hence, is not of the organic nature. Some
authors suggest that patients worry and anxiety, aggravated by some mass-media and the lack of
knowledge, may be a strong determinant of psychological status. Given the complex nature of symptoms in chronic hepatitis C therapy should include education on the natural history of HCV infec-
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tion and results of treatment, psychotherapy and medical treatment of depression and anxiety. Moreover, antiviral therapy should be considered in highly motivated patients despite lack of clear
clinical indications for treatment.
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