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przepĘwu lłwtprzez wątrobę oraz zdolności hepato-
cytów do usuwania leków (tzw. stopień wychwytu).

Interakcje między lekami a wątrobą obejmują trzy
grupy zagadnień, tj. metabolizm leków w wątrobie,
uszkodzenie wątroby przez leki (hepatopatie poleko-
we) oraz wpĘ.w istniejących zmian patologicznych
wątroby na metabolizm leków (1).

W ątrob a ma zadziwi aj ąc e dużę mo żltw o ś c i re gene -

racji (mit o Prometeuszu), gdyż do utrzymanta pIzy
życiu zwterząt doświadczalnych vrystarczy 20%o tego
narządu. Hepatocyty regenerują się przez proste po-
dwojenie. Zabtlrzenia tego procesu w stosunku do in-
nych komórek, np, fibroblastów przy działaniu ttucizn,
mogą prowadzić do względnego zwiększenia liczby
tych komórek, nadmiernej produkcji włókien kolage-
nowych i rozwoju marskości wątroby.

Metabolizm leków w wąt]obie

Wątroba spełnia dominującą rolę w metabolizmie
rożnychleków, na ogół wymagających biotransformacji,
celem uzyskania aktywności farmakologtcznej Iub l i
wydalenia. Narząd ten wychwynĄe zkrwi zatok Ęl-
nych tylko. substancje niepolarne rv ich postaci wol-
nej, nie związanej z białkiem. Wnikająone do hepato-
cytów pTzez błonę komórkowąna zasadzie niejono-
wej dyfuzji i ponownie łączą się z białkamt cytopla-
zmy, Qo uniemożliwia ich powrotną dyfuzję do krwi
wrotnej. Istotnąrolę w takim wychwycie leków i sub-
stancj i niepolarnych endogennych odgrywaj ąbtałka Z
i Y. Białko Z przyjmuje od albuminy bilirubinę, nato-
miast białko Y (ligandyna) wiĘe się np. z bilirubiną
lub zielenią indocyjaninową tj. substancjami współ-
zawodniczącymi między sobąo wspólne miejsce wią-
zania z ligandyną (7, 13),
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Wątroba jest głównym natządem, w którym docho-
dzi do detoksykacjtrożnych substancji egzo- t endo-
gennych, w tym również i leków. Przyjmuje się, ze sub-
stancje o charakterze polarnym, d. łatwiej rozptlszczal-
ne w wodzie, sączęściej wydalane przezwątrobę w sta-
nie nie zmienionym, natomiast substancje spolaryzo-
wane, a więc lipof,rlne, wymagaj ą wcześniej szy ch prze -

mian metabolicznych w hepatocytach. Wynikiem tych
zmian j est zanik pierwotnej aktywności biologicznej
substancji lipofilnych lub teZ pierwotnie nieaktywny
zvvtązekjest metabolizowany na substancję aktywną i
toksycmą. Wątroba jest narządem, w który,T n zachodzą
pro c e sy metab o liczn e r o żny ch sub stancj i i p opr zez kto -

ry różne rwtązki toksyczne sąwydalane z ustroju.
Udowodniono, że już sama budowa anatomiczna

gronka wątrobowego wykazuj e rożnąwrażliwość na
toksyny. IJzalężnione jest to od gradientu prężności
tlenu, który jest największy w poblizu vena centra]is t

stopniowo maleje w kierunku przestrzeni wrotnożół-
ciowej. Wrażliwość wątroby na leki jest zjawiskiem
osobniczym i uwarunkowana jest genetycznie, a więc
jedni osobnicy metabolirąąleki bardzo szybko, inni
powoli. Faktten zmieniafarmakodynamikę leku i jego
toksycznośó (13). Zwraca się także uwagę na czaspo-
dania leku (zjawisko chronobiologii), np. u szczurów
fenobarbital podany w jednakowej dawce, a|e o róż-
nej porze doby, powoduje sen trwający albo 100, albo
§lko 40 minut, przy czym długość snu jest odwrotnie
proporcjonalna do aktywności oksydazy heksobarbi-
talu w hepatocytach (3).

Zdolność wątroby do usuwania leku z krwi Wraża
się wartością klirensu wątrobowego, czylt pojemno-
ścią oczy szczającąwątroby, i j est elementem kontro-
lującym biodostępnośc leków. Pojemność ta zależy od



Metabolizm leków odbywa się w dwóch etapach.
Etap pierws zy to faza I reakcji, w której w wyniku utle-
niania, redukcji lub hydrolizy powstająmetabolity le-
ków, etap drugi to faza II reakcji, w której powstają
produkty polarne, w wyniku połączenia leku lub jego
metabolitów z substancjami endogennymi, np. gluku-
ronianami czy siarczanami. Sąto substancje jńzdol-
ne do wydalania i nietoksyczne (I,3).

Mechanizmy chemicznej detoksykacji w wątrobie
obejmują rożne procesy, tj. detoksykację allfaĘczną
(np. pentobarbitalu), hydroksylacj ę aromaty czną (np.
ac etanilidu), N-deacylacj ę (np. aminopiryny), dezamt-
nacj ę oksydaĘwną (np. amfetaminy), N-oksydacj ę (np.
trimetylaminy), N-hydroksylacj ę (np. aniliny), O - dez-
alkilację (np. kodeiny), tworzenie połączeń siarczko-
\\ych (np. chloro pT omazyny), odsiarczanie, tworzenie
siarczków i inne (1).

Główny udział w metabolizmie leków w hepatocy-
tach spełnia układ cytochromu P -4 5 0, złożony z dwó ch
układów białek, tj. NADPH reduktazy cytochromu P-
450 i samego cytochromu P-450 i zlokalizowany jest
w siateczce środplazmaĘcznej g]adkiej - SER (smo-
oth endoplasmic reticulum) (ryc. 1). W SER hepato-
cytów stwierdzono co najmniej sześć blisko ze sobą
spokrewniony ch r odzajów cytochromu P-45 0 ( 1 2).
Wykryto także geny kodujące rodzaje cytochromu P-
450. Złożony mechanizm Ęch reakcji jest opisany w
podręcznikach farmakologii. W łm miejscu należy
natomiast zaznaczyó, że zespoł cy.tochromu P-450 nie
fylko bierze udział w metabolizmie leków, ale podle-
gateż indukcji przez te leki, np, fenobarbitalu szczll-
rów prowadzi już po 4-5 dniach stosowania do prze-
rostu SER i 3-4 krotnego wzrostu ilości tego cytochro-
mu. Mechanizm indukcji polega m.in. na wzroście
transkrypcji mRNA kodującego cfiochrom. Stąd leki,
indukując w hepatocy{ach wspomniany zespół, mogą
regulować tempo swego metabolizmu. Ponadto zja-
wisko indukcji jest istotnlłn elementem mechanizmów
interakcji jakie zachodząmiędzy różnymi lekami (18).

Zespoł cytochromu P-450 możę
zwiększac stężenie toksycznych kse-
nobiotyków, które przypadkowo lub
jako leki znalazĘ się w organizmię.
Np. czterochlorek węgla po zadzia-
łaniu cytochromu P-450 zmienia się
w wolny rodnik (CCl4 - *CCL.), ini-
cjujący powstanie nadtlenków lipi-
dów i uszkodzenie błony komórko-
we1 oraz organelli hepatocytów (5,
20). Ponadto cytochrom P-450 utle-
nia nienasycone pierścienie benzeno-
we leków, w wyniku czego powstają
toksyczne pochodne epoksydowe. W
SER hepatocytów sątakże oksydazy
amin, katalizĄące utlenianie II-go i
III rzędowych amin, bezudziŃu cy-
tochromu. Wśród pozostĄch reak-
cjilfazy naleĘ wymienić hydrolizę

58 (3)

estrów (np. prokainy), amidów (np. amidu nikotyny) i
redukcję ugrupowań azotowych (rrp. - NO,). U ludzi
niektóre alkohole są utleniane przeznieswóiste dehy-
drogenazy alkoholowe i aldehydowe (8).

W detoksykacji, np, etanolu, formaldehydu czy
kwasu mrówkowe go, b iorą takżę udział peroksysomy
hep ato c5,.tó w zaw ier aj ąc e katalazę, która zużyw a nad -
tlenek wodoru do oksydacji Ęch związków.

W fazie II reakcji wiele leków ulega sprzęganiu z
nukleofilnym glutationem (GSH), która to reakcja ka-
talizowana jest przez S-transferazy glutationowe, ob-
ficie występujące w cytozolu hepatocytów. Gdyby nie
ta reakcja, to toksyczny lek mógłby się połączyc ko-
walencyjnie z DNA, RNA lub białkami komórki i spo-
wodować j ej uszkod zenie (zaburzenie fosforylacj i
oksydacyj nej, przepus zc zalno ś ci błon plazmaty cz-
nych). Jeżeli stężenie GSH w wątrobie spadnie, np.
p o p o daniu zvv tązkow w iĘący ch, to nar ząd wykazuj e

większąwrażliwość na toksycznę dziaŁanie lekórv nor-
malnie inaktywowanych przez GSH.

Reakcje I iII fazy mogą się uzupełniać w zakresie
detoksykacji danej substancji. I takhydroksylacja aro-
matyczna, która ma miejsce przy udziale cytochromu
P-450, umożliwia następową koniugację z kwasem
glukuronowyrrr lub siarkowym. Utlenienie, np. para-
eetamolu daje produkt toksyczny dla hepatocytów, ale
wcześniejsza jego koniugacja z kwasami zapobiega
temu, tworząc produkt nietoksyczny wydalany na ze-
wnątrz (2I),

Uszkodzenie wątloby plzez leki

Leki mo gą modyfikować skład dwuwarshły lipido -

wej, co prowadzi do zmian pĘnności błony komórko-
wej hepatocy.tów, za pośrednictwem reakcji z recepto-
rem, np. agonistąreceptora beta - adrenerglcznego lub
przez niespecyficzne wiązanie się z lipidami, np. bar-
biturany, etanol. Działanię leków na pĘmność błony
uzależntone j est od ilości w niej cholesterolu, czyli ten
sam lek może wlłvierać odmienny wpĘw na błony
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Ryc. 1. Metabolizm leków w organizmie prowadzący do uszkodzenia komórek
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Ryc. 2. Zmiany ultrastrukturalne błony komórkowej bieguna naczyniowego i bie-
guna kanalikowego hepatocytu wskutek toksycznego działania różnych leków
Objaśnienia: M - mitochondrium (wnikanie do przestrzeni Dissego, uszkodzęnie bło-
ny i grzebieni), E erytrocyt (wnikanie do cytoplazmy), SER siateczka śródplazma-
tyczna gładka (przerost, wakuolizacja), J jądro komórkowe (powiększenie, zmlana
kształtu, wzrost liczby komórek dwujądrzastych), Ia - jąderko komórkowe (powięk-
szenie), Wa-wodniczki autofagalne, Miw-pojawienie się mikrokosrnków,,wtórrrych",
Mi - mikrokosmki (zanik, spadek liczby, obrzęk), BK błona komórkowa (przerwanie
ciągłości), RER siateczka śródplazmatyczna szorstka (zanik), W wtręty jądrowe
(rózne organella komórki), l lipidy, AG - aparat Golgiego (poszerzenie), L lizoso-
my (fosfolipidy, sole żółciowe, bilirubina) mająmateriał spiralnie ułożony, B biliru-
bina, komórka Browicz-Kupffera (bilirubina, sole żółciowe, lipidy), Sż - skzepy żoł-
ciowe, P - peroksysomy (zanik lub przerost).

różnych komórek. Np. barbiturany
usztywniają błony synaptyczne, na-
tomiast upĘnniaj ąbłony erytroc}tar-
ne. Efektem zmian pĘnności błony
są zmiany dostępnoŚci receptorów
błonowych (ich ,,wynurzanię" Iub
,ZafiLrzanle) lub Zmiany akĘwno Ś ci
ęnzlmow,tj. Na* K* -zależnej ade-
nozynotrój fo sfatazy, cyklazy adeni-
lanowej, fosfolipazy A (7).

Uszkodzenie błony komórkowej
bieguna naczyniowego hepatocytu
manifestuje się w obrazie ultrastruk-
turalnym przerw aniem j ej ci{głości,
z przechodzeniem organelli lub sub-
stancj i zaw arty ch w cytoplazmie, np.
lipidów do przestrzeni Dissego lub
wciśnięcie do wnętrza komorki ery-
trocytów przez ciśnienie krwi
(ryc.2).W błonie komórkowej bie-
guna kanalikowego (wydzielniczego)
dochodzi do zupełnej utraty mikro-
kosmków, spadku ich liczby, albo tęż
zmniejszenia ich liczby i obrzęku. Na
płaszczy źnie styku sąsiaduj ących
komórek znów pojawiaj ąsię, rulłasz-
cza przy marskoŚci wątroby, mikro-
kosmki, które istniej ą flzjo|o gicznte
w życiu płodowym, a zantkająpo
urodzeniu. Obsenvuje się także po-
większenie jądra komórkowego i ją-
derka oraz wzTost Iiczby komórek
dwuj ądrzastych. W jądrze poj awiaj ą
się pozorne ciała wtrętowe, będące
organellami komórki wpuklaj ącymi
się w błonę jądrową. Uszkodzeniu
ulega błona i grzebienie mitochon-
drialne oraz zmniejsza się ilośó sia-
te czkt śr o dplazmaĘ cznej szorstkiej

- RER (rough endoplasmic reticu-
lum) z następowym upośledzeniem
syntezy białek, co manifestuje się
zwyrodnieniem kwasochłonnym ko-
mórki. Ponadto obsenłłrje się także
wakuolizację SER ijej rozrost zW-
tworzeniem cewek. Odpowiada to
zwyrodnieniu wodniczkowemu cyto-
plazmy hepatocytu (15). Dalej w cy-
toplazmie pojawiają się wodniczki
autofagalne otoczone pierścieniem
silnie osmofi lnej substancj i, odzwier-
ciedlające proces zvvany ogniskową
degradacją cytoplazmy. W cytopla-
zmie hepatocytu gromadzi się rów-
nież bilirubina. Lizosomy kumulują
spiralny matenaŁ o smofilny bo gaty w
fosfolipidy, sole żółciowe i bilirubi-
nę. Po pęknięciu lizosomów nastę-
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Ryc. 3. Typy uszkodzenia hepatocytów przez wybrane leki



puje liza struktur wewnątrzkomórkowych. Aparat
Golgiego ulega poszerzeniu, a peroksysomy - posze-
rzęniu lub zanikowi (ryc.2).

Zmiany p atomorfo l o gi czne w wątrob ie sp owo dowa-
ne działaniem leków dzieli się na trzy grupy:

- zmtany cytotoksyczne - z przewagą martwicy
hepatocytów, stfuszczenia i pojawienia się odczynu
zapalnego,

- zmtany cholestatyc zne - zastój żołci w kanalikach
żółciowych, marskość żółciow a,

- zmlany mi e s z ane (cytotoksyczno - cho le st aĘ czne)
(ryc, 3).

Powodem śródwątrobowej cholestazy polekowej
(cholestasis postmedicamentosa) mogą być steroidy
anaboliczne, steroidy alkilowane, leki przeciwdepre-
syjne, leki przeciwtarczycow e, fenotiazyna. Konse-
kwencją cholestazy w hepatocytach jest zastój kwa-
sów żółciolvych i nie zesĘfikowanej bilirubiny. Ta
ostatnia zmntejsza zuĘcie tlenu w mitochondriach i
r ozkojarza proces fo sforylacj i oksydatywnej . S ole
kwasów żółciowych, jako detergeny, deformują grze-
bienie mitochondrialne i dezintegrują mikrosomy, co
prowadzi do zmniejszenia akĘwności cytochromu P-
450 i jego reduktazy. Powstaje nieakĘwny cytochrom
P-450 i następuje uszkodzenie SER. W RER nasila
się synteza lipoprotein i pojawia się patologiczna li-
poproteina o małej gęstości (LDL LPX), bogata w
cholesterol. Detergentowe działanie kwasów żołcio-
wych prow adzi w końcu do uszkodzenia błony komór-
kowej i rozpadu komórek. Fragmen§ błon pojawiają
się we krwi.

Kanaliki żółciowe i przewody żółciowe w centrum
zrazika ulegają poszerzeniu i pojawiają się skrzepy
zółciowe, a także powstają hepatocy§ dwujądrzaste.
W mikroskopie elektronowym widaó obumieranie,
skrócenie lub zupełny zanik mikrokosmków błony
komórkowej orazprzerost SER. Aparat Golgiego ule-
ga poszęrzeniu ze zgrubieniem mikrokosmków w li-
zosomach zgromadzony jest materiał osmofilny, a w
komórkach Browicza-Kupffera - złogi bilirubiny, żółć
i krople lipidów (9).

Naj cięższą postacią cholestazy śródwątrobowej sta-
nowi tzw. pierwotna marskość żółciowa (citrhosis bi-
liaris pimaria). Proces tenrozpoczyna się zapaleniem
przewodów żółciowych średniego kalibru, poj awieniem
się nacieków komórkowych w przestrzeniach wrotno-
żółciowych oraz Bxlorzeniem się ziaminiakow zapal-
nych, zbudowanych głównie z limfocytów i makrofa-
gów. Przestrzenię wrotnożółciowe poszerzają się, na-
ciekzapalnyprzechodzinaotaczającymiĘszwątroby,
drogi żółciowe proliferuj ąi rozpoczyna się włóknienie
okołowrohe. Z czasęm nasila się włóknienie i blizno-
wacenie, narasta cholestaza irorwlja się marskośó.

Tetracykliny mogązahamować syntezę apolipopro-
tein i w następstwie upośledzenia produkcji lipopro-
teiny o bardzo małej gęstości VLDL (very low den-
siĘ lipoprotein), zmniejszenia dostawy fosfolipidów
lub redukcji ATĘ w hepatocytach gromadzą się trój-

glicerydy, prowadząc do stłuszczenia komórek wątro-
bowych (18). Proces ten moze przebiegac taWe bez
pierwotrrego uszkodzenia hepatoclów i ma miejsce
wówczas, gdy rośnie stęzenie kwasów tŁuszczowych
we krwi, np.przry stosowaniu duĘch dawek koĘko-
steroidów. Zablrzenia metabolizmu lipoprotein towa-
rzy sząm.in cholestazie śródwątrobowej i są połączo-
ne zę wzrostem stężenia cholesterolu we krwi, zwa-
nego wówczas lipoproteinąX. Czasem zmiany te koń-
czą się marskością wątroby.

Wzrost wychwyfu FFA (free fatty acids wolne
kwasy tłuszczowe) i obniżone utlenianie ich przez
wątrobę jest prawdopodobnie spowodowane takimi
lekami jak czterochlorek węgla czy izopropanol (16).
Z kolęi acetylokoenzrym A wzmagając syntezę FFA
ptzyczynla się do stłuszczenia wątroby przy leczeniu
np. fenobarbitalem. Ponadto toksyczna blokada syn-
tezy białka może prowadzió do stłuszczenia tego na-
rządu p oprzez zahamowanie syntezy mRNA (np. dwu-
metylonitro zo amina), syntezy amino - ac etylo -tRNA,
połączeń z rybosomami (np. tetracyklina), translacji
mRNA (np. cykloheksamid) oraz samej syntezy bia-
łek (czterochlorek węgla). Dochodzi do zaburzenia
procesów oksydacyjnych w mitochondriach i nastę-
powego gromadzenia się kwasów tłuszczowych. Mor-
fologicznie stłuszczenie wątroby ma charakter grubo-
kropelkowy (głównie gromadzone s ą trój glicerydy) lub
drobnokropelkowy (kumulacja głównie FFA). W
pierwszym przypadlu krople tŁuszcz\L mają tendencję
do zlewania się i spychania jądra komórkowego na
obwód (komórka sygnetowa) lub następuje dezinte-
gracjajądra i śmierć hepatocytu. Przy stłuszczeniu
drobnokropelkowym lipidy gromadzą się w lizoso-
mach wtórnych, bez tendencji do zlęwania się, przy
czym cytoplazma ma charakter piankowaĘ i zacho-
wane jest jądro komórkowe w centralnym położeniu.
W przypadku działania hepatotoksyn pierwotnie upo-
śledzających syntezę białka lub gdy istnieją ęgzogen-
ne niedobory białek, lipidy gromadzą się w komór-
kach streĄz I zrazlka.Inne typy toksyn, przy obecno_
ści aminokwasów, prowadządo kumulowania się li-
pidów głównie w hepatocytach streĄl3. Zwyrodnienie
iłtlszczowe oraz marfwica hepatocytów może prowa-
dzicdoprzewlekłego,lipidowegozapaleniawątroby(9).

Encefalopatia wątrobowa jest wynikiem toksyczne-
go, synergisĘcznego działania amoniaku, krótkołań-
cuchowych kwas ów tłuszczowych, merkap tanu, zabu-
rzeńw składzie aminokwasów i tzw. faŁsrywychprze-
kaźnlkow nerwowych w mózgu. Przyczyniają się do
tego niektóre leki, np. pochodne tiazydowe, powodu-
jące zasadowicę hipokaliemiczną i wzrost poziomu
amoniaku, leki uspokajające i zniecn1,Iające (11).

Martwicę toksyczną wątroby powoduje np. czteto-
chlorek węgla, co manifestuje się zmtanamt w hepa-
tocytach wokół vena centra]is i ich stłuszczeniem. Z
kolei paracetamol jest powodem martwicy hepatocy-
tów w centrum nazlka wątrobowego. Martwicamożę
obejmować Ęlko pojedyncze hepatocył, pewne ob-



szary wątroby (martwica ogniskowa) lub jest rozle-
gła, o typie martwicy skrzepowej lub/k rozpĘwnej.
Jednocześnienależyzaznaczyć,żęuszkodzenlenarzą-
du często przęz okres 2-5 dni jest niezauważalne od
spozycia toksycznego leku, az do momentu pojawie-
nia się oshej niewydolności wątroby. Uszkodzenie tok-
syczne może czasem prowadzió do pomarhviczej mar-
skości wątroby (cithosis hepatis postnecrotica) Iub
marsko ś c i p ozap alnej ( c i rrh o s i s p o s ti n fl amm a to ri a) .

Martwica nietoksyczna wątroby ma prawdopodob-
nte związek z odczynami alergicznymi lub idiosyn-
l<razjąna lek. Powstaje ostra martwica miĘszunarzą-
du, podobna biochemicznte i histologicznie do wiru-
sowego zapalenia wątroby (6). Zapalenie wątroby
moze więc być następstwem uczulenia na lek, którego
to procesu często nie udaje się potwierdzic u zvvierząt
do świadczalnych. Nalezy takz e zaznac zy ć, że leki aler -
gizuj ąc e p owo duj ą zmlany morfo 1o gi c znę w wątrob i e
dopiero po powtómym ich podaniu. Zapalenie tego
typu dzieli się na zrazlkowe, zprzęwagązmianmię-
szowych, zapalenie wrotne (nacieki w drogach bram-
nozółciowych) i zapalenie okołowrotne (naciek wni-
ka w głąb miĘszu w miejscach martwicy - tz,w. kęs
po kęsie). Z czasęm dochodzi do przewlel<łego, prze-
trwałego zapalenta wątroby (hepatitis chronica persi-
stens). Proces mogą wyrvołać inhibitory MAO, izo-
ntazyd GNH), indometazyna, propylotiouracyl, halo-
tan (13).

Niektóre leki, np. PAS, sulfonamidy, pewne anty-
bioĘki, allopurynol, kwas aceĘlosalicylołrry sąprzy-
czyną form mieszanych uszkodzenia wątroby, poj awie-
nia się ziarntniaków zapalnych, drobnych nacieków w
drogach bramnożółciowych, zastojl żółci i innych form
hepatopatii, często trudnych do jednoznacznej klasy-
fikacj i morfolo gic znej. Zmtany morfolo giczne wielo -

kierunkowe powoduj ą zwłaszcza leki przeciwnowo-
tworowe.

Włóknienie wątroby, aIę bęz cech marskości narzą-
du, jest wywołane przez pochodne arsenu oraz nad-
miar witaminy A. Z kolei jodowe środki cieniujące
doprowadzają do uszkodzenia hepatocytów na pozio-
mie mikrokosmków przez kompetycję, zaś dikumarol
hamuje syntezę białek nieodzownych do krzepnięcia
krwi. Steroidy, m.in. w postaci doustnych środków
anĘkoncepcyj nych, mo gą wywołać por§rię wątrob o -
wą nabytą (9). Synteza porfiryn pobudzona jest wów-
czas przęz indukcję syntetazy kwasu a-aminolewuli-
nowego. U ludzi doustne środki antykoncepcyjne są
sporadycznte przyczyną pojawienia się w wątrobie
gruczolaków, raków lub ogniskowej guzowatej hiper-
plazji o Ępie hamartoma (17). Ponadto leki te mogą
pr ow adzić do zakr zepicy żyŁ w ątrob owych, a p o dv,ry ż-
szając litogenność żółci, wiodą do wzrostu zachoro-
wań na kamicę żółciową. Niektóre steroidy anaboli-
zuj ąc e mo gą wyłvołaó torb i e lowate r o zszer zenię pr ze -
p ełni onych krw ią naczyń z atokowych wątroby Ql e l i o -
sis hepatis s. teleangiectasia hepatis disseminata).
ACTH i kortyzon bywają powodem stfuszczenia wą-

troby, a progesteron przerostu SER i wzrostu akĘw-
ności cytochromu P-450 (2, 10).

Reaktywne postacie leków, powstałe w wyniku ich
przęmtany, mogą wiązac się, o czym już wspomnia-
no, kowalencyjnie z makrocząsteczkami komórki
(DNA, RNA, białka), co prowadzi do uszkodzenia stra-
tegicznych funkcji zyciowych komórki (ryc. 3). Lek
wląząc się z białkamt może zmięniac ich strukturę i
antygenowość i wówczas zachowuje się jak hapten. A
więc sam lek nie stymuĘe powstania przeciwciał, ale
mogąbyć one wytworzonę dzięki połączeniu się leku
zbtałkamt i wówczas Łącząsię one z anĘgenem. Pro-
wadzi to do immunologicznego uszkodzenia komó-
rek.

Zdolności detoksykacyjne wątroby, w tym detoksy-
kacji leków, obniża tnwazja pasożytóq np. prz}Tvr,
powodując wzrost ilości wolnych rodników (WR),
które uszka dzająm.in. DNA hepatocytu i przy czynia-
ją się do zablrzeń w układzie immunologicznym. To-
warzyszy im zwiększony efekt cytotoksyczny oraz
naciek neutrofili i eozynofili. Ponadto przywry powo-
dują wzrost wrażliwości wątroby na aflatoksynę B,,
wykazującą działanię muta- i kancerogenne.

Wpływ chotób wątloby na metabolizm leków

Hepatopatie i stniej ące przed zasto s owaniem terapii
farmakologicznej, mogą mieć złożony wpĘw na wy-
chwyt, biotransformację i farmakokinetykę leków.
Wśród czynników patogeneĘ czny ch wymienia się :

wchłanianie leków w o soczowych białkach w tĘący ch,
klirens i stopień wychwytu w wątrobie, przepĘłv krwi
przezwątrobę i twqrzenie się naczyń obocznych,zmta-
ny w wydzielaniu żołct, I<rĘeniu j elitowo-wątrobo-
Wm oraz klirens nerek. Dlatego tęż zachowanie da-
nego leku w uszkodzonej wątrobie jest często trudne,
a nawet niemozliwe do przewidzenia (13). Silne obni-
żenie metabolizmu leków występuje w marskości wą-
troby ( 1 ). Spo§ka się także zmiany farmakodynamicz-
ne, np. w hepatopatiach rośnie wrażliwość mózgl na
narkotyki i środki uspokajające, co w przypadku mar-
skości wątroby, nawet przy maĘch dawkach, może
powodowac encefalopatię (3).

podsumowanie

Poznanie przemiany leków w organizmie stanowi
istotę farmakologii, toksykologii, badań nad etiopato-
genęzą indukcji nowotworów, a także uzalężniei od
leków. Większośó leków ulega przemianie. tj. trans-
formacjom chemicznym w wątrobie, a Ęlko niektóre
z nich wydalane sąz ustroju w formie niezmienionej.
Hepatotoksycznę działanię leków (drug-induced hepa-
tic injury) może byó powodem uszkodzenia funkcjo-
nalnego i mordologiaznęgo tego narządu, co prowadzi
do ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby.

W schyłkowej niewydolności wątroby stosuje się
ostatnio próby przeszczepiania prekursorów hepato-
cytów, tzw. komórek owalnych, pochodzących zeszpi-
ku kostnego, a nie całego narządu (19). Brak dawców



wątroby jest bowiem poważnym czynnikiem ograni-

kodującego syntezę komponentu RNA telomerazy,
może zahamowaó rozwój marskości wątroby wyvvo-
łanej doświadczalnie u myszy pozbawionych tego genu
(14).
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STAN ZIAKAŹNYCH CHO 6e ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w grudniu 2001 r.-)

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 7 województwach, a mianowicie: kujawsko-

pomorskim (1-1), lubelskim (3-5), małopolskim (1-1), podkarpackim (1-1), podlaskim ,(1-1),

warmińsko-mazurskim (4-4), wielkopolskim (a-a). WŚciekliznę stwierdzono u 2 psÓw, 13 ko-

tow, 2 szt. bydła.
2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 1O województwach: kujawsko-pomorskim (3-3),

lubelskim (16-42), małopolskim (4-5), mazowieckim (2-2), podkarpackim (7-16), podlaskim (7-

8), pomorskim (1-1), świętokrzyskim (1-2), warmińsko-mazurskim (5-6), wielkopolskim (15-

15). Zanotowano ją u 140 lisow, 12 jenotow, 4 kun, 1 |chórza i 2 saren.

3) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-6).

4)Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (otręt bydła) - wystąpiło w wojewodztwie kujawsko-
pomorskim (1-1) i podkarpackim (1-1).

5) Choroba Gumboro - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1).

6) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 8 województwach: dolnośląskim (1-1), kujawsko-pomor-
skim (2-2), lubuskim (4-4), podkarpackim (1-1), podlaskim (1-1), Śląskim (3-4), Świętokrzyskim
(1 -1 ), wielkopolskim (6-1 4).

*)w nawiasach podano liczbę por.r,iatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprarł'ozdawczym.


