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Streszczenie 
U osób z marskością wątroby występują zaburzenia snu, co zwykle wiąże się 
ze zmianą rytmu wydzielania melatoniny i jej metabolizmu. Zespół opóźnionej 
fazy snu nie zawsze koreluje ze stopniem uszkodzenia wątroby, co wskazuje na 
udział innych czynników w jego patogenezie. Celem badania było określenie 
zależności między nocnym wydzielaniem serotoniny i melatoniny a stopniem 
zaburzeń snu. Do badań włączono 60 osób z marskością wątroby (grupa 
badana) i 30 osób zdrowych (grupa kontrolna). W porównaniu do grupy 
kontrolnej, u chorych z pierwszym stopniem encefalopatii wątrobowej (wg skali 
West Haven) o godzinie 2:00 stwierdzono niższe stężenie melatoniny 
w surowicy (odpowiednio 57,5±10,2 pg/mL i 41,2±9,4 pg/mL, p<0,05), zaś 
u osób z drugim stopniem encefalopatii - niższe stężenie serotoniny 
(odpowiednio 171,2±45,0 i 108,4±29,3 µg/mL, p<0,01). Stężenia hormonów 
ujemnie korelowały ze stopniem zaburzeń snu. Uzyskane wyniki wskazują, że 
u chorych z marskością wątroby występują zmiany homeostazy zarówno 
melatoniny, jak i serotoniny, które mogą być przyczyną zaburzeń snu. 
 

Słowa kluczowe: marskość wątroby, encefalopatia, serotonina, melatonina, 
zaburzenia snu 
 
 

Abstract 
Sleep disorders occur in people who suffer from liver cirrhosis, this usually 
involves a change in the rhythm of melatonin secretion and its metabolism. 
Delayed sleep phase syndrome does not always correlate with the degree of liver 
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damage, indicating the involvement of other factors in its pathogenesis. The aim 
of the study was to estimate the correlation between the night secretion of 
the serotonin and melatonin and the degree of sleep disorders. There were 
60 patients  with liver cirrhosis and 30 healthy subjects (control group) included 
in the study. Compared to the control group, in the first stage of hepatic 
encephalopathy (according to West Haven Scale) at 2 o’clock a.m. a low serum 
melatonin level was observed (57.5±10.2 pg/mL and 41.2±9.4 pg/mL, p<0.05) 
and even lower concentration of serotonin (171.2±45.0 and 108.4±29.3 µg/mL, 
p<0.01). These results negatively correlated with the degree of sleep disorders. 
The obtained results indicate that in patients with liver cirrhosis the changes 
in the homeostasis of both serotonin and melatonin occur, which can cause sleep 
disorders. 
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Wstęp 
 

U osób z marskością wątroby, szczególnie w okresie jej niewydolności 

czynnościowej, występują nie tylko zmiany somatyczne, ale także zaburzenia 

nastroju i snu. W zaawansowanych stadiach choroby rozwija się encefalopatia 

wątrobowa, do objawów której należą m. in. bezsenność nocna oraz znużenie 

i apatia w ciągu dnia. Dokładne przyczyny encefalopatii nie zostały poznane, ale 

ważną rolę w jej patogenezie odgrywa niewydolność komórek wątrobowych, 

które nie są w stanie metabolizować licznych związków powstających 

w organizmie w przebiegu różnych procesów metabolicznych [1]. W tych 

warunkach substancje toksyczne transportowane są do różnych narządów, w tym 

do mózgu, zaburzając jego funkcjonowanie. Wśród substancji odgrywających 

istotną rolę w patogenezie encefalopatii najczęściej wymienia się amoniak, który 

zaburza procesy enzymatyczne tkanki mózgowej, hamuje aktywność 

acetylocholiny i dopaminy oraz nasila powstawanie fałszywych 

neuroprzekaźników [2]. Wśród innych czynników wymienia się nadmiar 

metioniny i jej pochodnych oraz innych aminokwasów aromatycznych 

(fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan). Pod ich wpływem w tkance mózgowej 

zmniejsza się synteza fizjologicznych neuroprzekaźników a gromadzą się tzw. 

fałszywe neuroprzekaźniki, które w synapsach nerwowych podstawiane są 

w miejsce np. noradrenaliny i dopaminy, wyzwalając różnorodne objawy 
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psychosomatyczne [3]. Do czynników mających duży wpływ na struktury 

mózgu i ich funkcje zalicza się także serotoninę i melatoninę. 

Synteza serotoniny zachodzi w przewodzie pokarmowym, ośrodkowym 

i obwodowym układzie nerwowym oraz w komórkach układu immuno-

logicznego [4]. Największym jej źródłem są komórki enterochromatofilne 

w przewodzie pokarmowym (około 90%). Serotonina po przejściu do 

przestrzeni pozakomórkowej ulega wychwytowi zwrotnemu i w enterocytach 

jest metabolizowana, głównie do kwasu 5-hydroksyindolooctowego. Część 

serotoniny jest metabolizowana w wątrobie i w ośrodkowym układzie 

nerwowym [5, 6].  

Melatonina wydzielana jest przez komórki szyszynki, a także przez 

komórki enetrochromatofilne przewodu pokarmowego. Obie frakcje metabolizo-

wane są przede wszystkim w wątrobie, a ich głównym metabolitem jest siarczan 

6-hydroksymelatoniny [7]. Melatonina w szyszynce wydzielana jest w rytmie 

dobowym a szczyt jej sekrecji przypada na godziny nocne (godz. 2:00-3:00). 

Wysokie stężenie melatoniny w nocy, u osób zdrowych, zapewnia spokojny, 

fizjologiczny sen. Z tych powodów melatoninę zaleca się głównie w celu 

pogłębienia snu [8-11]. Nie jest jasne dlaczego u osób z niewydolnością wątroby 

występują zaburzenia snu i jaka jest rola obu neuromodulatorów w tym zakresie.  

Celem pracy była ocena jakości snu u osób z niewydolnością wątroby oraz 

związku pomiędzy zaburzeniami snu a stężeniem serotoniny i melatoniny we 

krwi w godzinach nocnych. 

 

Materiał i metody  
 

Do badań włączono 60 chorych z alkoholową marskością wątroby 

w stopniu niewydolności B i C wg klasyfikacji Child-Pough [12] oraz 30 osób 

zdrowych (grupa I - kontrolna). Wśród chorych wyodrębniono dwie 30-to 

osobowe grupy, tj. z encefalopatią pierwszego stopnia wg klasyfikacji West 

Haven i aktualnie bez objawów nadciśnienia wrotnego (grupa II) oraz 

z encefalopatią drugiego stopnia, wodobrzuszem, żylakami przełyku II-IV° 

(grupa III). Rozpoznanie oparto na badaniach środowiskowych, 

endoskopowych, obrazowych i laboratoryjnych. W tym celu wielokrotnie 

wykonywano badania rutynowe - morfologię krwi i oznaczano stężenie we krwi 

następujących parametrów biochemicznych: bilirubiny, aminotransferazy 
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asparaginianowej i alaninowej, fosfatazy zasadowej, gamma-glutamylo-

transpeptydazy, glukozy, cholesterolu, mocznika, kreatyniny, amoniaku, 

protrombiny oraz wykonywano proteinogram. Z badań wykluczono osoby 

z innymi chorobami organicznymi i metabolicznymi oraz zakażonych wirusami 

HBV i HCV.  

U wszystkich badanych oceniano jakość snu wg ISI (ang. Insomnia Severity 

Index) w modyfikacji własnej, tj. punkty dotyczące oceny jakości życia (0-4) 

zastąpiono 4-punktową oceną czasu trwania snu. Na 3 dni przed badaniami 

wszystkim chorym zalecono jednakową dietę lekkostrawną, a w dniu badania 

posiłek standardowy, tj. 3x400 mL Nutridrink (Nutricia) i 1500 mL wody 

mineralnej oraz pozostawanie w łóżku w godzinach 22:00-2:00 przy zgaszonym 

świetle. Krew do badania pobierano z żyły odłokciowej o godzinie 2:00 i po 

odwirowaniu surowicę przechowywano w temperaturze -70°C. Stężenie 

serotoniny i melatoniny w surowicy oznaczano metodą immunoenzymatyczną 

przy użyciu zestawu przeciwciał firmy LBL (Hamburg, Germany) - numer 

katalogowy odpowiednio RE 59121 i RE 59021.  

Na badania uzyskano pisemną zgodę wszystkich osób oraz akceptację 

Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nr RNN/180/14/KB). 

Badania przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i zasadami dobrej 

praktyki klinicznej (GCP). 

Do porównania stężeń serotoniny i melatoniny między grupami 

zastosowano testy Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya, zaś współzależność 

badanych parametrów oceniano określając współczynnik korelacji (r) Pearsona. 

Weryfikację istotności różnic przeprowadzono na poziomie p=0,05, p=0,01, 

p=0,001. Do obliczeń wykorzystano pakiet Statistica 9.1. 
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Wyniki  
 

Ogólną charakterystykę badanych osób przedstawiono w Tabeli 1.  

 
Tabela 1. Charakterystyka ogólna pacjentów włączonych do badań. 
Table 1. General characteristics of patients enrolled in the study. 
 

Parametr Grupa I 

(x±SD) 

Grupa II Grupa III 

Wiek (lata) 43,4 ± 6,9 43,2 ± 7,9 48,4 ± 10,6 

Płeć (F, M) F-11, M-19 F-12, M-18 F-9, M-21 

Bilirubina (mg/dL) 0,7 ± 0,2 9,1 ± 7,0 8,9 ± 7,3 

Amoniak (mg/dL) 30,6 ± 8,7 86,9 ± 23,5 92,0 ± 19,8 

Albuminy (g/dL) 5,45 ± 0,69 3,3 ± 1,80 3,2 ± 1,63 

AST (U/L) 20,4 ± 4,9 69,5 ± 61,3 70,3 ± 60,6 

ALT (U/L) 23,0 ± 5,4 112,3 ± 88,4 99,1 ± 82,3 

GGTP (U/L) 26,3 ± 6,3 104,8 ± 85,3 123,0 ± 94,5 

ALP (U/L) 36,8 ± 9,9 55,3 ± 29,2 61,4 ± 36,3 
 

grupa I - osoby klinicznie zdrowe (ang. healthy subjects) 
grupa II - osoby z marskością wątroby bez nadciśnienia wrotnego (ang. subjects with 
liver cirrhosis without portal hypertension) 
grupa III - osoby z marskością wątroby i z nadciśnieniem wrotnym (ang. subjects with 
liver cirrhosis and portal hypertension) 
AST – aminotransferaza asparaginianowa; ALT – aminotransferaza alaninowa; GGTP – 
gamma-glutamylotranspeptydaza; ALP – fosfataza zasadowa  

 

W grupach II i III, tj. u osób z marskością wątroby, średnie nocne 

stężenie serotoniny w surowicy było niższe niż w grupie kontrolnej 

i wynosiło odpowiednio: 171,2±45,0 µg/mL, 138,6±38,5 µg/mL (p<0,05) 

i 108,4±29,3 µg/mL (p<0,01). Różnice występowały również w stężeniu 

melatoniny, a wyniki wynosiły odpowiednio w grupie I, II, III: 

57,5±10,2 pg/mL, 41,2 ±9,4 pg/mL (p<0,05) i 83,4 ±21,6 pg/mL (p<0,01).  
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Ryc.1. Zależność między stężeniem serotoniny w surowicy i stopniem zaburzenia snu 
u pacjentów z encefalopatią wątrobową Io; p>0,05. 
Fig. 1. Dependency between the serum level of serotonin and the degree of sleep 
disturbances in patients with hepatic encephalopathy Io; p> 0.05. 
 

W grupie osób zdrowych nie występowały istotne zaburzenia snu - średnio 
4,83±0,6 pkt. Natomiast w grupie 2 i 3 wskaźnik ten był wyraźnie wyższy 
i wynosił odpowiednio 20,2 ±4,3 pkt i 20,4 ±4,1 pkt (p<0,001). W grupie II 
stwierdzono ujemną korelację tylko między stężeniem melatoniny a stopniem 
zaburzenia snu (r = - 0,6272; p<0,05, ryc. 1 i ryc. 2), a w grupie III ujemna 
korelacja zachodziła tylko między nasileniem zaburzeń snu a stężeniem 
serotoniny (r = - 0,7717; p<0,01; ryc. 3 i ryc. 4). 
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Ryc. 2. Zależność między stężeniem melatoniny w surowicy i stopniem zaburzenia snu 
u pacjentów z encefalopatią wątrobową Io; p<0,05. 
Fig. 2. Correlation between the serum melatonin level and the degree of sleep 
disturbances in patients with hepatic encephalopathy Io; p< 0,05. 
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Ryc. 3. Zależność między stężeniem serotoniny w surowicy i stopniem zaburzenia snu  
u pacjentów z encefalopatią wątrobową IIo; p<0,01. 
Fig. 3. Correlation between the serum serotonin level and the degree of sleep 
disturbances in patients with hepatic encephalopathy IIo; p< 0,01. 
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Ryc. 4. Zależność między stężeniem melatoniny w surowicy i stopniem zaburzenia snu  
u pacjentów z encefalopatią wątrobową IIo; p>0,05. 
Fig. 4. Dependency between the serum level of melatonin and the degree of sleep 
disturbances in patients with hepatic encephalopathy IIo; p> 0,05. 
 

Dyskusja  
 

Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno stężenie serotoniny, jak 

i melatoniny we krwi obwodowej zależy od zaawansowania niewydolności 

wątroby. W wielu doniesieniach wskazywano na zmianę rytmu dobowego 

wydzielania melatoniny przez szyszynkę u osób z marskością wątroby, 

charakteryzującą się przesunięciem jej wydzielania z godzin nocnych na ranne 

[13-15]. Wysunięto wniosek, że wyższe stężenie amoniaku we krwi działa 

toksycznie na struktury OUN, w tym na szyszynkę, zmieniając rytm wydzielania 

melatoniny [17-18]. Opinię tę potwierdzają wyniki badań doświadczalnych, 

w których zmianę wydzielania melatoniny wyzwalano poprzez wytworzenie 

zespolenia wrotno-wątrobowego [20, 21], a także doświadczenia kliniczne 

wskazujące na poprawę rytmu wydzielania tego hormonu po transplantacji 

wątroby [22]. W badaniach własnych nie stwierdzono istotnych różnic 
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w nocnym wydzielaniu melatoniny w grupie osób zdrowych i w grupie osób 

z zaawansowaną niewydolnością wątroby [23, 24]. Ponadto u chorych 

z nadciśnieniem wrotnym stężenia te u wielu były wyższe niż u osób zdrowych. 

Może to wynikać z niewydolności metabolicznej wątroby, ale także z przecieku 

melatoniny enteralnej z krążenia wrotnego do systemowego. Wobec niskiego 

stężenia melatoniny w godzinach nocnych, przyczyn zaburzeń snu należy 

upatrywać także wśród innych czynników [25]. Jednym z nich może być 

zaburzona homeostaza serotoniny, odmienna w różnych stadiach niewydolności 

wątroby [26, 27]. We wstępnym okresie choroby jej stężenie we krwi nie uległo 

istotnej zmianie, natomiast było obniżone w skrajnej niewydolności wątroby 

z nadciśnieniem wrotnym. Zaburzeniom tym towarzyszyło pogorszenie nastroju, 

co może być wynikiem niedoboru tego neuroprzekaźnika w organizmie.  

Serotonina posiada wiele właściwości: działa jako neuroprzekaźnik oraz 

jako hormon endokrynny i parakrynny [30]. Niedobór serotoniny występuje 

w wielu stanach chorobowych, ale przyczyny tego zjawiska nie są dokładnie 

poznane. Przypuszcza się m. in., że podwyższone stężenie glikokortyko-

steroidów, będące następstwem przewlekłego stresu psychicznego lub 

biologicznego, aktywuje pirolazę wątrobową, która zamiast metabolizować 

tryptofan do serotoniny powoduje powstawanie z niego kinureininy i jej 

pochodnych [31, 32], Proces taki zachodzi również w ośrodkowym układzie 

nerwowym, co może być jedną z przyczyn zaburzeń procesów regulacji snu 

i nastroju u chorych z marskością wątroby [33, 34] 

Te złożone zaburzenia homeostazy serotoniny i melatoniny mogą wpływać 

na obraz kliniczny marskości wątroby, w tym na zaburzenia snu i nastroju. 
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