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Włóknienie wątroby (fibrosis he-
patis), zwane także zwyrodnieniem
kolagenowym, jest powszechnie my-
lone, a nawet utozsamiane z marsko-
ścią tego narządl (cirrhosis hepatis)
mimo, ze procesy te są zdecydowa-
nie rózne zwłaszcza w obrazie pato-
morfologic znym (tab. 1 ).

Włóknienie j est charakterystyczną
odpowiedzią na uszko dzęnie mecha-
nlcznę wątroby, względnie martwi-
cę tego narządu wywołaną rożnymi
czynnikami, takimi jak: uszkodzenia
toksyczne, zaburzęnta przepływu
krwi, zapalenia oraz schorzenia pa-
soĘtnicze ( 1 ). Do włóknienia wątro-
by przyczyniają się także choroby
spichrzeniowe (tezaury zmozy),będą-
ce wyrazem wrodzonych błędów
metab o licznych, takich j ak: zabur ze -
nia przemiany lipidów (choroba Gau-
chera), przemiany węglowodanów
(choroba van Gierkiego), niedobór
alfa 1 -anĘtrypsyny, spichrzanie sub-
stancji egzogęnnych (np. gromadze-
nie się żelaza w hemochromatozie,
miedzi w chorobie Wilsona), scho-
rzęnia powstałe przy kumulacji tok-
sycznych metabolitów (np. w galaktozemii, fruktoze-
ml| qlrozynemii) oraz schorzenia peroksysomów (3,
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8, 17, 19). Włóknienie wątroby
wać substancje chemiczne oraz

mogą także powodo-
leki, np. metotreksat,



chloropromazyną a u ludzi alkohol, zaburzenia wę-
wnątrz- i zewnątrzwątrobowego odpĘwu żółci oraz
prz ep ływu krw i pr zez ten nar ząd, np . zakr zeptc a ży Ę
wrotnej, czy przewlekła niewydolność l<rĘenia (4,6,
10, 20).

Włóknienie wątroby można wywołać doświadczal-
nie poprzez mechaniczne uszkodzenie narządu, stoso-
wanie diety ubogiej w białko a bogatej w tłlszcze, dzia-
łanie sub stancj i toksy czny ch (etionina, czterochlorek
węgla), podwiązanie przewodów żółciowych, a także
uszkodzenie na tle immunologicznym (I2, 14,16,2I).

Patogeneza i patomofiologia włóknienia wątroby

W substancji pozakomórkowej ECM (extracellu-
1 ar m atrix), otaczaj ąc ej h ep ato cyty i nac zy nta zatoko -

ne proteoglikany (siarczan heparanu, siarczan derma-
tanu, siarczan chondroiĘny, hialuroniany). Najb ardziej
rozpowszechnionym białkiem w organizmie jest ko-
lagen, który składa się z trzech spiralnie zwiniętych
wokół siebie łańcuchów polipeptydowych alfa, two-
rzących wspólnie superhelisę i zawierających ponad
1000 aminokwasów o długości 300 pm, połączonych
p oprzęcznymi wiązaniami. Głównymi aminokwasami
wchodzącymi w jego składjest glicyna (35%),prolina
(I2%) i hydroksyprolina (10%). Wykryto 9 rożnych
łańcuchów alfa wcho d zący ch w skład odmiennych ty-
pów kolagenu co wskazuje, ze są one zakodowane w
co najmniej 9 różnych genach (5), Rpv kolagenu róż-
nią się zawartością i kolejnością aminokwasów, licz-
bą i charakterem wiązań, grubością włókien i obec-
nością względnie brakiem poprzęcznego prążkowa-
ni a. C z ąste c zki r ożny ch łp ów ko la genu maj ą o dmi en-
ne determinanĘ antygenowe i Ęm samym mogąbyć
zrożntcowane za pomocą swoistych przeciwciał tech-
niką immunofluore s cencj i. Około 8 0% kolagenu w wą-
trobie to typ I, typ II występuje obok proteoglikanów,
stanowiących istotę włókien siateczkowych (kratko-
!vych), zaśĘp IV i V kolagenu zlokalizowany jest w
błonach podstawnych komórek (15).

Zanimnowo zsynteĘzowany kolagen stanie się czę-
ścią dojrzałe go po zakomórkowe go włókna kolageno -
we go, przechodzi w komórce skomplikowaną mody-
fi kacj ę potranslacyj ną(fazakomórkowa fi brogenezy),
Cząste c zkt proko l a genu p o opu szcz eniu komórk i (faza
pozakomórkowa fibrogenezy) tw orzą spontaniczne
agr e gaty dzi ęki o ddziaływ aniu el ektro statycznemu
pomiędzy cząsteczkami, z których każda może być
dipolem. Powstaje tropokolagen, który tworzy w ECM
mikrofibrylle, a te z kolei włókno kolagenowe. Poli-
mery zacjakolagenu zaleĘ m.tn od hydroksylazy pro-
Iiny, czynnej w obecnościjonów że\aza i oksydazy li-
zynowej stymulowanej jonami międzi (1). Dojrzały
kolagen powstaje przez połączenie włókien tropoko-
lagenu ,,bok do boku" i ,,koniec do końca" oraz W-

pełnienie struktury przez proteoglikany i glikoprote-
iny znajdujące się w ECM. Wszystkie typy kolage-
nów można także wytworzyc w hodowli in vitro(5).

F ibroblasty, obecne w przestr zeniach bramnożółcio -
lvych, są prototypem komórek odpowiedzialnych w
wątrobie za syntezękolagenu, glikoprotein i proteo gli-
kanów. Zdolnośc syntezy składników ECM majątak-
że, ale w znacznie mniejszym zakresie hepatocyty,
komórki śródbłonkowe, komórki Browicza - Kupffe-
ra (makrofag1) orazkomórki Ito (lipocyty, czyli fat sto-
ring cells). Komórki Ito, zlokalizowane pod śródbłon-
kięm w przestrzeniach Dissego, są morfologicznie
podobne do fibroblastów. W trakcie regeneracji wą-
troby komórki te przekształcająsię w miofibroblasty,
co prowadzi do zmiany produkcji kolagenu z domtna-
cjątypu III - alfa, (IID3 i IV, najczęściej obserwowa-
nego w marskości wątroby. Pewne zdolności wytwa-
tzanta kolagenu, zwłaszcza łpu IY majątakże ko-
mórki nabłonkowe przewodów i przewodników żół-
ciowych (cholangiocyĘ), U dział natomiast komórek
śródbłonkowych w fibroplazji jest niewielki, gdyż
sprowadza się on do utworzenia błony podstawnej w
ściani e zatok, czyli tzw. kapllary zacji, zw anej tęż ke -
ratynizacjązatok (ryc. 1). Włóknienie powstajć rów-
nież w syfuacji zmniejszonej degradacji istniejącego
już kolagenu, trp.przy dysfunkcji lizosomów w fibro-
blastach lub w zablrzeniach sekrecji kolagenazy w
makrofagach. Proce s r ozpo czyna kolagenaza. a kon-
tynuują peptydazy, przy czym degradacja białka jest
zarówno poza komórką jak i wewnątrzkomórkowo
(ry c, 2), Nadmierna de gradacj a kolagenu pobudza j ed-
nak syntezę nowego białka i powstaje błędne koło.
Należy także dodac, żekomorki produkujące kolagen
wydzielająponadto fibronektynę, która wtĘąc się z
agregującymi włóknami prokolagenu zmienia kinety-
kę formowania włókien w ECM. Oprocz niej z proko-
lagenem związane sąproteoglikany typu siarczanu he-
paryny i siarczanu chondroityny (23,24).

Mechanizm włóknienia wątroby nie jest jeszcze w
pełntpoznany i najprawdopdobniej sprowadza się do
interakcji komórek wchodzących w skład zatoknarzą-
du. Reakcja ta jest inicjowana przęz komórki Browi-
cza - Kupffera, które wydzielają mlędzy innymi wol-
ne rodniki tlenowe (WR-O), stymulujące produkcję
kolagenu w komórkach Ito. Komórki Browicza - Kupf-
fera pobud zają także wzrost fibroblastó w poprzez
wydzielani e interleukiny 1 (IL - 1 ), czynnlka martwicy
nowotworów - TNF alfa oraz czynntkawzrostu trom-
bocytów - PDGF (3). Ponadto komórki te produkują
leukotrieny, które maj ą właściwości chemotakĘ czne
w stosunku do komórek zapalnych, także mogących
pobldzac proces włóknienia. Niezależnie od wymie-
nionych czynników f,rbrogenezę komórek Ito stymu-
lują wysokie dawki witaminy A oraz transformujący
czynntk wzrostu TGF beta. Czynnik ten wydzielany
jest przez komórki hemopoetyczne l reguluje wielo-
kierunkowo proce s włóknienia, tzn. wpŁywa na wzro st
syntezy mRNA odpowiedzialnej za produkcję proko-
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nego zagęs zczanla istniejących już
włókien w wątfobie, np.w ogniskach
martwicy mtĘszu, tam, gdzie tkan-
ka wątrobowa zapada się jak w kra-
terze (fibrosis e collapsa). Jest to
włókni enie b ez udziałll fibrob lastów
i przebie ga ze w zględnym wzro stem
ilości kolagenu (3).

Przyrost masy włókien manifestu-
je się włóknieniem okołokomórko-
wyffi, upośledzającym odżywianie
hepatocytów i powodującym nastę-
powy tch zanlk, kumulację włókien
w przestrzeniach Dissego wokół si-
nusoidów, co utrudnia transport sub-
stancji zkrwt do komórekmtąższo-
wych, atakżę powoduje włóknienie
około żył wątrobowych i przestrzens,
br amnożółciowych, zabv zający ch
przeptyw krwi. W tym ostatnimpr7ry-
padku dochodzi do wzrostu oporów
żylnych w całym narządzie. Rozra-
stające się pasma tkanki włóknistej,
któr e łącząc pr z e str zente bramno ż ół-
ciowe z vena centralis, prowadzą do
powstania przetok naczyniowych i
wówczas krew omija hepatocyty i
ptzepływa do żył wątrobowych wy-
pr ow adzających. W efekcie następu-
je upośledzenie czynności wątroby i
uszkodzenie hepatocytów, ale pfoce-
sy te nie wiążąsię, jak ma to miejsce
w marsko ś c i, z przebudową narz ądu.
W związku ztymwątroba zwłóknia-
ła, w przeciwieństwie do marskości
tego narządu, jest jednolitąbryłą.

Włóknienie wątroby manifestuje
się wzrostem ilości kolagenu powy-
żej 2-3 g/100 g tkanki wysuszonej i
odtłuszczon ej, ptzy czym na\eży za-

Ryc. 2. Patomechanizm włóknienia wskutek upoś|edzenia deg 'łł#^t;Ś: *Hi }"#:llx'Ć3ill
lagenu i fibronektyny, ponadto sĘmuluje produkcję in- gen lokalizuje się w naczyniach krwionośnych wątro-
hi[itorów kolagenazy, atakże działachemotaktycznie by, w zrębie i w torebc e natządl. Włóknienie doĘczy
na fibroblasty (3, 5, 24). W wątrobi ę aż 80Yo nowo dróg bramnożółciowych lub miąższtl, co objawia się
syntetyzowanego kolagenu ulega rozkładowi przed bezwzględnym wzrostem ilości kolagenu. W przypad-
uwolnieniem go do ECM. ku zastoju krwi może dochodzić do kumulacjimiedz|

Włóknienie to następstwo aktywnej fibrogenezy il która ma zdolność pobudzania fibroplazji. Fibroplalji
lubupośledzonej degradacjikolagenuito zarównopra- sprzyja również pojawienie się w wątrobię makrofa-
widłówego jak i patolo gicznego, W procesie tym do- gów obładowanych żelazem,przy czym jony tego me-
minuje syntera ńad degladacją koląenu, a więc bi- talu aktywnie uczestnicząw generacji wolnych rodni-
lans metabo|tczny tkanki jest dodatni. Rola wyżej opi- ków tlenowych inicjujących, o czymjuż wspomnia-
sanych komórek, tj. komórek Browicza-Kupffera, ko- no, syntezę kolagenu w komórkach Ito (6,2I).
móiek Ito i komóiek śródbłonkowych sprowadza się Czasem włóknienie możę być zjawiskiem odwra-
zatem do degradacji kolagenu typu I, zwłaszcza zde- calnym, co manifestuje się zwrotnym wchłanianiem
naturowanego i prŻekształcenie go w inny typ, przy kolagenu, czylt jego dezintegracją lp. zanik kolage-
czymobszai i siia fibroplazjtuzależniona jest od ak- nowej torebki w ropniu wątroby. Obserwacje te po-
tywności tych komórek. istnĘe takżemożltwość wtór- twierdzono doświadczalnie u szcz|lrow, a mianowicie



po 7 tygodniach podawania etioniny, mającej właści-
wo ś ci fibro genezy, zastąpiono j ą metioniną t zau-w ńo-
no pełnąregenerację wątroby w ciągu 2Ęgodni. Okres

nina) do 10
okres półtr-
włóknienia

wątroby (7). Przeciwnie, nieodwracalność zmian zale-

ch o langi omato si s h epa ti s), char akteryzuj ące się wy-
r aźną flbr oplazj ąw dro g ach br amno żółc i owych, roz -

ro stem prz ewodów t przew o dzików żółciowych, two -

rzeniem się guzków jak w marskości oraz spadkiem
Itczby gałązek żyły wrotnej. Następstwem tego stanu
jest nadciśnienie wrotne i żylaki przełyku.

Rozpoznanie histopatologicme włóknienia j est oparte
na wykrywaniu przyrosfu włókien przy zastosowaniu
takich metodbarwienia jakmet. van Gieson, met. Mas-
son - Trichrom, srebrzenia czy błękitu anilinowego,

P rzęciw działanlę fibroplazj i wątroby napotyka na
duże trudności i jest mało skuteczne. Aplikacja laty-
ro genów ma przeciw działać p owstaniu p opr zeczny ch
wtązańwielopeptydów kolagenu, a D - penicylamina
wiązaniu i usuwaniu międzizorgan:r,mu. Z kolei ana-
logi proliny, po inkorporacji do łańcucha kolagenu
mają takzmięnicjego właściwości, aby synteza tego
białka była niepełna,

Patogeneza i patomofiologia matskości wąttoby

Marskość to zaburzenie prawidłowej strukfury wą-
troby wskutek rozrostu guzków regeneracyjnych, oto-
czonych tkanką łączną włóknistą będące wyrazęm
nieskutecznej próby naprawy narządu. Guzki tę zbu-
dowane są z dwu- lub czterowarstwowych beleczek
wątrobowych miej scami poprzeplatanych żyłamt.
Wątroba marska charakteryzuje się zatem przebudo-
w ąmiĘszll i łożyska nac zyni ow e go pr zy czym miĘsz
narządljest podzielony, czylt ulega fragmentacji na
ntęzliczonę glzki oddzielone od siebie tkanką włók-
nistą która jednocześniełączy je ze sobą. Zmtany pa-
tologiczne w marskości wątroby prawie zawsze doĘ-
czącałegonarządl,przyczymuczłowteka jesttopro-
ces trwaĘ natomiast lzvvierzątmoże być odwracalny,
co potwierdzono doświadczalnie. Jednocześn ię trzeba
zaznaczyć, że ogniskowe pojawienie się guzków hy-
perplastycznych i ogniskowych zmian marskich nie
należy traktować jako prawdziwej marskości wątroby,
gdyż są one jedynie izolowanym polem regeneracji w
prawidłowej poza tym wątrobie. Marsko ść wątroby nie
jest synonimem włókntenta, gdyż charakteryzuje się
ona tworzeniem guzków regeneracyjnych z jednocze-
snym upośledzeniem czynno ści narządu (2, ]).

Marskość wątroby ma szczegóIne znaczenie u lu-
dzi, gdyż stanowi trzeciąpo chorobach układu ktąze-
nia i nowotworach, przyczynę ich śmierci. Głównym
powodem choroby jest przewlekły alkoholizm lub/i

zakażenięwirusem hepatitis Ępu C i B. W polietiolo-
gii marskości wątroby, i to zarówno u ludzi jak izwi1-
iząt, należy brać pod uwagę te same przyczyny jakte

togenica),
Marskośc wątroby rozpoczyna się włóknieniem na-

rządu, przy czym obraz morfologiczny jest bardziej
związany z rodzajem uszkodzenia i charakterem od-

ainaczejw ntęznacz-
(alkoholizm u ludzi),
ózaleĘ odrozciry]o-

ści uszkodzenia, dalszego działanta czynnikow pato-
gennych oraz od odpowiedzi wątroby na te czynniki.
jest to zatemproces dynamiczny uzależniony od eta-
pu choroby.

Oksydaz a lizylow a, kluc z owy enzym b i o r ący udział
w biosyntezie kolagenu, działa w obecności jonów
miedzi i tlenu cząsteczkowego, natomiast hamowana

'łŁ,
po-

wstania bardzo stabilnego kolagenu, najpierw III, a

stawnych pod p o stac tą przestrzennej s ieci przyp omi-
nającej plaster miodu. W łańcuchu pro-alfa 1 i pro-
alfa2, obok odcinków z superhelisą sąnieregularnie
rozmięszczone odcinki pozbawione glicyny i nie ule-
gające skręceniu, co powoduj e, żę białko to jest bar-
dziej wr ażliwe na działante pr oteaz, np, p ep syny ( 1 5 ).
Być może powstaj ą tak że p atolo gtczne formy kolage -
nu typu FLS (fibers long spacing) lub SLS (segment
long spacing), w których brak jest nałożenia się po-
szcze gólny ch cząste czek na s i eb i e o dp owie dnimi koń-
cami. Takie formy w ECM modyfikują proces f,rbro-

genęzy i powstaje tkanka łącznao małej wytrzymało-
ści, co np. spotyka się w bliznach pozawałowych w
Sercu.



W marskości wątroby następuje
ragmentacja jej miĘszu na niezli-
zone guzki. które mająróżnąbudo-
ię. Mogą one stanowić fragment
yłego zrazlkawątrobowego i wów-
zas są drobne, pozbawione vena
entra]is oraz osi w postaci drogi
ramnożółciowej. Gęnęza ich po-
lstania polega na rozwarstwieniu
zęści starych zrazlków przezbuja-
1c ą tkankę łączną or az włókna krat-
owe lub są to nowo utworzone w
,akcie odnowy zespoły komórek,
zęsto zbudowanę z,jasnych" hepa-
lcytów. Guzki te nazywa się bez-
siowymi Iub zrazlkami rzekomymi
lseudolobuli). Powstaj ą także tzw.
rzewody rzekome (pseudotubuli)
budowane z podwójnych szeregów
iemnych, uciśniętych hepatocytów,
legających zanikowi, zamykających między sobą powstała błona podstawna naczyń zatokowych (tzw.
,łosowate kanaliki żółciowe. Największe znaczęnie kaptlaryzacja,czylikeratynizacjazatok). Zjawisko to
ta rozrost tkanki łącznej śtodzrazlkowej, rozpoczy- ma zasadntcze znaczęnie w patomechanlzmie induk-
ający się z komórek ściany naczynta krwionośnego, cji marskości, gdyż jakwiadomo w zdrowej wątrobie
mniejsze ztkarkimiędzyzrazikowej izprzestrzeni naczyntawłosowate zatoknie posiadajątakiej błony,
ramnożółciowej. Drugirodzaj guzków to guzki osio- a jedynie między komórkami śródbłonka znajdują się
,e, czyli duże twory zawierające zarówno żyły cen- pory (ryc. 3).
alne jak i jedną lub kilka dróg bramnożółciowych, Guzki osiowe są jak wspomniano, powodem nad-
iuzki te rozrastająsię jako wytazpatologicznej rege- ciśnienia wrotnego, ale dzięki powstaniu w miĘszu
eracji,czemunietowarzyszyprzyrvrócenieprawidło- wątroby dróg bramnożółciowych, do hepatocytów
'ej budowy i czynności wątroby. Tak powiększone dopływa zarówno kręw z tętnicy wątrobowej , jak i z
uzki wyłvieraj ą natomiast ucisk na żyĘ podzrazlko- 4ły wrotnej . W tej sytuacji hepatocyĘ są stosunkowo
'e, co prowadzi do utrudnionego krążenia i wzrosfu dobrze odżyr,viane. Rozrostowi ulegajątakżeprzewo-
iśnienia krwi. Dotyczy to głównie żyły wrotnej oraz dzikiżółctowe, dawniej zwaflę,,kanalikami rŻekomy-
j odgałęzień, manifestuje się nadciśnieniem wrotnym, mi" (pseudotubuli), nabłonki których biorą prawdo-
Lk również powstaniem l<rĘenia obocznego. Jest to podobnie równiężudziałw syntezie kolagenu.
'ystarczającv powód, aby substancje niesione do wą- Marskość wątroby dzieli się na następuj ące rodzaje:
oby, zarówno służące do syntezy jak i rwiązki tok- 1 - marsko śc pozapalną(cithosis postinźlammato-
,lczne,wktórej powinnybycrozkładane, omijałyten ria),będącązejściem zapaleniawątroby spowodowa-
:rząd i działaĘ szkodliwie na inne organy, np . mozg nego wirusem hepatitis typu C i B u ludzi, a także wi-
:ncefalopatiawrotna).Wprzypadkuistnieniaguzków rusowego zapalenia wątroby (choroby Rubartha) u
;zosiowych krew tętnic za wpływa do nich pod wy- psów. Stan ostry przechodzitu w przewlekłe, agresyw-
lkim ciśnieniemnie dopuszczając krwi ĘĘwrotnej. ne zapalenie z ftagmentacjąmiĘsza na róznój wiel-
iezależnie od tego niektóre zbyłychnaczyńzatoko- kości guzki osiowe i bezosiowe. Z regały przeważają
ych w ptzegrodach łącznotkankowych marskiej wą- glzki duze, stąd marskość tąnazywa się wielkoguŻ-
oby, przeobrażająsię w połączenia między gałązka- kową (cithosis macronodularis):
riżyły wrotnej abyłymi Ęłamicentralnymi.Tworzą 2-marskośćpomartwiczą(c.postnecrotica),wktó-
ę wewnątrzwątrobowe przetoki Ecka, następstwem rej dochodzi do rozpĘnięcia się hepatoclów izapad-
lego krew wrotna omija hepatocyty. Taką przetokę nięcia miąższu wątrobowego. Tworzą siggłównie guz-
ożnatakżę wykonać doświadczalnie i wówczas po- ki osiowe, w mniejszym stopniu bezosiowe. Podob-
slaje bezpośrednie połączenie żyĘ wrotnej z żyłą nie jak w marskoś ci pozapaliej dominują duże guki
Ówną zpominięciemwątroby. Eksperymentkończy (c. macronodularis). Ten typ marskości odpowiada
ę jednak śmiercią zwierzęcia. spowodowanązabv dawnej nazwie marskości zanikowej, opisanej przez
;eniami w przemianie pośredniej w wątrobte i zatru- Laenneca (c. atrophicans);
emproduktami wchłanianymi zprzewodupokarmo- 3 - marskośó na tle stłuszczenia hepatocytów (c. li-
ego. W końcu substancje odżywcze dla komórek pomatosa). Na początku procesu tworząsię bezosio-
ątrobowych dostają się do nichprzez tętnicę wątro- we, stfuszczałe glzki o jednakowej wielkości, a tkan-
lwą ale kontakt tch zhepatocytami utrudnia nowo ka włóknista łączy ze sobą sąsiadujące przestrzente

tzw. ka p i laryzacia zalok

komórka śródbłonka
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Browicza-Kupllera
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Ryc. 3. Patomechanizm marskości wątroby



br amno żołc i ow e z żyłamt c entralnymi. P o w staj e m ar-

skośc drobnoguzkowa, czyli wrotna (c. micronodula-
ńs s. portalis). Z czasem tworzą się guzki Tegenera-

cy jne bez stłuszczenia;- 
4 - marskośc żółciow ą(c. biliaris) powstającąwów-

gowiu tzw. gleju wątrobowego;" 
5 - marskośĆ na tle hemochromatozy (nadmiar he-

bardzo rzadko przy długotrwałej niewydolności pra-

wokomorowej serca;
8 - marskoŚć ksantomaĘ czną (c. xanthomatodes),

spotykanąu psów i kotów charakteryzujacl się gro-

ńadŹeniem cholesterolu w komórkach piankowatych

syczne uszkodzenie mózgu, czyli powstaje encefalo-
pbtia wątrobowa, z,wal7awrotną często kończąca się

owiu dochodzi do rozplemu
wątrobowy). Wśród innych
arskością wątroby ob serwu-

je się pojawienie ze
społu wewnątrznac
wskutek uwalniania
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