Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 810
Opis przypadku
Case report
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przebieg zaburzeñ po leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C.
Przypadek. 52-letnia pacjentka leczona interferonem alfa oraz rybawiryn¹ z powodu przewlek³ego wirusowego zapalenia
w¹troby typu C. Po trzech miesi¹cach u pacjentki wyst¹pi³y przemijaj¹ce zaburzenia ruchu i mowy, a nastêpnie napady padaczkowe
i zespó³ otêpienny. Z tego powodu by³a diagnozowana w kierunku zaburzeñ dysocjacyjnych oraz choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Komentarz. Skutecznym leczeniem okaza³ siê prednizolon. Nie ustalono jednoznacznej przyczyny zaburzeñ.
SUMMARY
Objective. A case of mental disorders following the treatment of chronic hepatitis C virus is presented.
Case. A female patient aged 52 was treated for chronic hepatitis C virus with interferon alpha and ribavirine. After three months
transient motor and speech disorders were noted, with subsequent epileptic fits and dementia. For that reason the patient was
diagnosed to differentiate between dissociative disorder and the Creutzfeldt-Jakob disease.
Commentary. Prednisolone treatment turned out to be effective. No clear cause of the patients condition was found.
S³owa kluczowe: zapalenie mózgu / wirus zapalenia w¹troby typu C / powik³ania terapii interferonem
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Z pimiennictwa wynika, ¿e flaviwirusy, do których
nale¿y wirus HCV mog¹ powodowaæ zaburzenia o.u.n.
objawiaj¹ce siê w postaci zespo³ów: myelitis, encephalitis, encephalomyelitis oraz lymphoma. Neuropatia naczyniowa jest najpopularniejszym patomechanizmem
powstawania wymienionych objawów [1]. Autorzy japoñscy stwierdzili, ¿e infekcje wirusem HCV w obrêbie
o.u.n. s¹ zjawiskami rzadkimi [2]. Obserwowali oni
ostre wirusowe zapalenie mózgu o nieznanej etiologii
u chorego, u którego w póniejszym okresie stwierdzono
zapalenie w¹troby typu C.
W przedstawianym doniesieniu autorzy przedstawiaj¹ skomplikowan¹ drogê diagnostyczn¹ pacjentki leczonej interferonem alfa i rybawiryn¹ z powodu przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C. Ma³o charakterystyczne,
zmieniaj¹ce siê w czasie objawy wiadcz¹ce o patologii
o.u.n. spowodowa³y pobyt pacjentki na oddzia³ach: chorób zakanych, psychiatrycznym, intensywnej opieki
medycznej i neurologicznym. Wysuniêto nawet podejrzenie choroby Creutzfeldta-Jakoba. Jak dot¹d, w opisywanym przypadku nie ustalono ostatecznego rozpoznania
w sposób pewny.

OPIS PRZYPADKU
We wrzeniu 2002 r. 52-letnia chora zosta³a skierowana do Izby Przyjêæ Kliniki Psychiatrii PAM w Szczecinie przez adiunkta Kliniki Chorób Zakanych z prob¹
o konsultacjê i ewentualn¹ hospitalizacjê. W skierowaniu zawarto informacje, ¿e u pacjentki 3 miesi¹ce wczeniej przerwano leczenie interferonem alfa i rybawiryn¹
z powodu braku skutecznoci wirusologicznej w terapii
przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C. Wed³ug specjalisty chorób zakanych ujawniane przez chor¹ objawy
nie mia³y podstaw w badaniach klinicznych i laboratoryjnych. Wykonano badanie CT mózgowia  ¿adnych
odchyleñ w obrazie nie stwierdzono. Konsultacja neurologiczna nie ukaza³a wskazañ do dalszej diagnostyki
neurologicznej. Badaj¹cy chor¹ w oddziale chorób zakanych psychiatra rozpozna³ u pacjentki zaburzenie
lêkowe uogólnione i osobowoæ neurotyczn¹. Podczas
rozmowy stwierdzi³, ¿e od wielu lat wystêpuj¹ cechy
chwiejnoci afektywnej, a obecnie, od kilku tygodni,
nast¹pi³o nasilenie objawów lêkowych, co w ocenie lekarza by³o zwi¹zane z chorob¹ podstawow¹, przebytym

Magdalena Letkiewicz, Ma³gorzata miarowska, Waldemar Urbanowicz, Agata Lisiecka, Karolina Korwin-Piotrowska

leczeniem oraz sytuacj¹ rodzinn¹. Zaleci³ przyjmowanie
lorazepamu 3 mg/die.
Do izby przyjêæ chora zg³osi³a siê w towarzystwie
mê¿a. Nie nawi¹zywa³a kontaktu werbalnego, w zwi¹zku z tym wywiad uzyskano od mê¿a. Chora pracuje
w charakterze referenta na uczelni wy¿szej, od 30 lat
jest mê¿atk¹, ma troje doros³ych dzieci. Dotychczas nie
by³a leczona psychiatrycznie. Nikt w jej rodzinie nie
chorowa³ psychicznie. Ostatnio przebywa³a w Klinice
Chorób Zakanych z powodu pogorszenia stanu ogólnego. W czasie ostatnich 6 miesiêcy straci³a na wadze
ok. 20 kg. Nie uczestniczy³a w rozmowach i zaczê³a
siê zamylaæ. Dwa miesi¹ce temu podczas spacerów
z mê¿em dwukrotnie straci³a równowagê i przewróci³a
siê. W Klinice Chorób Zakanych PAM pozostawa³a
7 dni. Wed³ug mê¿a, po wdro¿eniu lorazepamu ¿ona
przesta³a samodzielnie poruszaæ siê, mówiæ i w³aciwie reagowaæ na otoczenie. Konsultant psychiatra
w oddziale chorób zakanych odnotowa³ prze¿ywanie
przez badan¹ problemów rodzinnych. M¹¿ stanowczo
zaprzeczy³ jakimkolwiek trudnociom w rodzinie, odpowiedzi towarzyszy³a jednak ¿ywa reakcja uk³adu wegetatywnego.
W izbie przyjêæ pacjentka by³a przytomna, sprawia³a
wra¿enie zorientowanej w sytuacji. Nie odpowiada³a na
pytania. Przys³uchiwa³a siê wypowiedziom mê¿a. Spe³nia³a drobne polecenia, np. zamyka³a oczy, otwiera³a
usta. Samodzielnie nie porusza³a siê. Podtrzymywana
pod rêkê chodzi³a drobnymi krokami, szuraj¹c stopami
po pod³odze. Stwierdzono dr¿enie spoczynkowe ca³ego
cia³a, najsilniejsze w obrêbie koñczyn górnych. By³a
spokojna, w nastroju obojêtnym, okresowo umiecha³a
siê nieadekwatnie do treci rozmowy. Nie ujawnia³a
urojeñ ani omamów.
Badaniem fizykalnym stwierdzono wychudzenie, na
skórze klatki piersiowej widoczne by³y paj¹czki naczyniowe. Poza dr¿eniem spoczynkowym cia³a, w badaniu
neurologicznym odchyleñ nie stwierdzono. Odruchy g³êbokie ¿ywe, symetryczne, napiêcie miêniowe prawid³owe. Objawów oponowych ani odruchów patologicznych
nie stwierdzano. Pacjentka zosta³a przyjêta do oddzia³u
ca³odobowego Kliniki Psychiatrii PAM z wstêpnym rozpoznaniem obserwacja stanu psychicznego w kierunku zaburzeñ dysocjacyjnych mowy i ruchu. Nastêpnego dnia chora upad³a w oddziale. Pojawi³y siê prê¿enia
koñczyn dolnych, rotacja ga³ek ocznych w kierunku
prawym. Wyst¹pi³ bezdech i sinica cia³a. Karetk¹ reanimacyjn¹ chor¹ przewieziono do Oddzia³u Intensywnej
Opieki Medycznej.
Podczas intubacji chorej w oddziale reanimacyjnym
stwierdzono czynnociowe zamykanie g³oni. Stan pacjentki poprawi³ siê po podaniu jej 10 mg haloperidolu
 ponownie planowano przekazanie chorej do Kliniki
Psychiatrii PAM uznaj¹c, ¿e by³ to napad o pod³o¿u
psychogennym. Na wyrane ¿yczenie psychiatry przeprowadzono przedtem dok³adniejsz¹ diagnostykê. Wykonano EEG i badanie p³ynu mózgowo-rdzeniowego.
W badaniu p³ynu nieprawid³owoci nie stwierdzono,

EEG wykaza³o uogólnion¹ czynnoæ napadow¹. Po piêciu dniach pobytu w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej konsultuj¹cy neurolog stwierdzi³ postêpuj¹cy
proces otêpienny, okresowo zaburzenia psychotyczne
oraz objawy zespo³u pozapiramidowego i uogólnione
synchroniczne mioklonie. Bior¹c pod uwagê stan pacjentki oraz wynik badania EEG wysun¹³ podejrzenie
choroby Creutzfeldta-Jakoba. Z tego powodu chor¹
hospitalizowano w oddziale neurologii. Stan pacjentki
pogorszy³ siê. Kilkakrotnie wyst¹pi³y uogólnione napady padaczkowe. Ró¿nicowano chorobê CreutzfeldtaJakoba, chorobê Wilsona, wirusowe zapalenie mózgu.
Przeprowadzono szereg badañ diagnostycznych: w kierunku obecnoci autoprzeciwcia³ przeciwj¹drowych
w surowicy krwi, przeciwko Borrelia burgdorferi w p³ynie mózgowo-rdzeniowym, kolejne EEG, CT i MR. Po
leczeniu Encortonem w dawkach do 40 mg/die chor¹
wypisano w stanie ogólnym dobrym z niewielkimi
objawami zespo³u pozapiramidowego pod postaci¹
dr¿enia cia³a i wzmo¿onego napiêcia miêniowego. Nie
postawiono jednoznacznego rozpoznania. Chor¹ wypisano z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgu
powik³anego zespo³em pozapiramidowym, otêpiennym
i padaczk¹. Rozpoznania nie potwierdzono badaniami
serologicznymi.
Przez siedem miesiêcy pacjentka pozostawa³a pod
ambulatoryjn¹ opiek¹ poradni hepatologicznej. By³a leczona Encortonem w dawce 20 mg/die, karbamazepin¹
600 mg/die i piracetamem 1,2/die. Przez ca³y ten okres
utrzymywa³y siê objawy zespo³u otêpiennego i pozapiramidowego. Trzykrotnie wyst¹pi³y uogólnione napady
padaczkowe. W maju bie¿¹cego roku straci³a apetyt,
by³a os³abiona, przesta³a reagowaæ na otoczenie. Przez
trzy tygodnie leczono j¹ w Klinice Chorób Zakanych
PAM. Nadal nie podejmowa³a kontaktu werbalnego
z otoczeniem, by³a zdezorientowana i zupe³nie bezradna. Nie by³a w stanie samodzielnie poruszaæ siê,
ani wykonaæ nawet prostych czynnoci. W wykonanych
badaniach nie stwierdzono cech niewydolnoci w¹troby. Poza tym, z odchyleñ w badaniach dodatkowych
stwierdzono hipergammaglobulinemiê, obecnoæ autoprzeciwcia³ (ANA, przeciw natywnemu DNA, antykardiolipinowych, czynnika reumatoidalnego), obni¿one
wartoci wszystkich frakcji dope³niacza. Wobec tego
podwy¿szono dawkê Encortonu i w³¹czono azatioprynê.
Pacjentka zosta³a wypisana do domu w stanie poprawy,
przytomna, by³a w stanie nawi¹zaæ logiczny kontakt.
Postawiono rozpoznanie: Zapalenie mózgu prawdopodobnie autoimmunologiczne (zespó³ otêpienny, padaczka), autoimmunologiczna marskoæ w¹troby.
Wed³ug specjalistów chorób zakanych otwart¹ kwesti¹ pozostaje nadal zagadnienie czy w etiopatogenezie
zapalenia mózgu u chorej odegra³y rolê samoistne zaburzenia autoimmunologiczne  byæ mo¿e jest to powik³anie stosowanej kuracji interferonem, wzglêdnie efekt
ponownej (3 miesi¹ce po przerwaniu kuracji interferonem i rybawiryn¹) replikacji wirusa HCV, który jest
wirusem neurotropowym.
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Pacjentkê odwiedzono w domu w padzierniku 2003 r.
Obecnie pozostaje ona pod opiek¹ poradni hepatologicznej. Przyjmuje Encorton w dawce 5 mg/die. Bez
problemów porusza siê sama. Wykonuje proste czynnoci domowe. Chodzi z mê¿em na spacery. W Mini-Mental
State Examination uzyska³a 27 pkt.  wynik prawid³owy.
Bez trudu nawi¹zuje logiczny kontakt. Jest prawid³owo
zorientowana auto- i allopsychicznie. Stwierdzono wyrównany nastrój i zaznaczon¹ chwiejnoæ afektywn¹.
Napêd psychomotoryczny nieco spowolnia³y. Wypowiada siê obszernie, w p³aszczynie pytañ. Jest spokojna
i spontaniczna w zachowaniu. Zaburzeñ toku mylenia
nie stwierdza siê. Objawów psychotycznych w sensie
omamów czy urojeñ nie zaobserwowano. W badaniu
orientacyjnym  funkcje uwagi, pamiêci w granicach
normy. Zaburzeñ rytmów biologicznych nie stwierdzono. Pacjentka czuje siê pewniej, kiedy obok jest kto
z domowników. Nie odzyska³a jeszcze w pe³ni zaufania
do w³asnych si³. Z dnia na dzieñ czuje siê sprawniejsza.
KOMENTARZ
U opisywanej przez nas pacjentki nie uda³o siê jednoznacznie stwierdziæ czynnika etiologicznego choroby.
Objawy neurologiczne pojawi³y siê trzy miesi¹ce po
przerwaniu terapii interferonem alfa i rybawiryn¹. Na tej
podstawie mo¿na wysnuæ hipotezê, ¿e po nieudanej kuracji dosz³o do reaktywacji wirusa HCV i pojawienia siê
objawów neurologicznych oraz zespo³u psychoorganicznego. Pocz¹tkowy przebieg choroby, z pojawiaj¹cymi siê
okresowo objawami patologii o.u.n. o zmiennym nasileniu, móg³ wynikaæ z przejciowych stanów niedokrwiennych, co zdaniem Filippini i wsp. jest podstawowym patomechanizmem neuroinfekcji wirusem HCV [3].
Autorzy belgijscy stwierdzili, na modelu zwierzêcym,
ustêpowanie objawów zapalenia mózgu w przebiegu in-

fekcji flaviwirusem pod wp³ywem leczenia interferonem, a tak¿e interferonem i rybawiryn¹ [4]. Poprawê
stanu klinicznego uzyskano w trakcie sterydoterapii.
Fakt ten mo¿e przemawiaæ za autoimmunologicznym
t³em zaburzeñ, bêd¹cych przyczyn¹ procesu chorobowego w opisywanym przypadku. Przemawiaj¹ za tym
równie¿ wyniki badañ dodatkowych: wystepowanie autoprzeciwcia³, hipergammaglobulinemia oraz obni¿one
wartoci sk³adników dope³niacza. Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ wp³ywu stosowanej wczeniej terapii interferonem alfa na procesy autoimmunologiczne, do których
dosz³o póniej w organizmie pacjentki.
W jednej z postaci zespo³u nak³adania (tzw. overlap
syndrome AIH/Hep C) dochodzi do wspó³wystêpowania
przewlek³ego autoimmunologicznego zapalenia w¹troby
oraz infekcji wirusowej HCV [5]. Mo¿liwym jest, ¿e
taki w³anie mieszany patomechanizm by³ przyczyn¹
zaburzeñ u opisywanej pacjentki.
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