Niedotlenienie wątroby
Hypoxic liver injury
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Summary: Hypoxic liver injury (HLI), also known as hypoxic hepatitis, is due to inadequate
oxygen uptake by the centrilobular hepatocytes, resulting in apoposis or necrosis. The pathophysiology of hepatic ischemia includes a decrease in ATP production and increase in activity of intra- and extracellular proteases. Hypoxia inducible factor (HIF-1) adapts liver cells to
hypoxia by increase in expression of glycolytic enzymes, glucose transporters and proteins
responsible for long life span of the liver cells. HIF-1 also increases expression of factors stimulating maturation of erythrocytes and angiogenesis. Hypoxia influence on many organs,
including heart muscle and skin.
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Niedotlenienie powoduje uszkodzenie wątroby określane
jako hypoxic liver injury (HLI), ischemic liver, lub shock liver [1]. Brak tlenu w hepatocytach może być spowodowany: niedokrwieniem, przekrwieniem (zwolnieniem szybkości
przepływu krwi wskutek utrudnionego odpływu krwi z wątroby), zmniejszeniem ilości tlenu w przepływającej krwi,
zmniejszonym wychwytem lub zwiększonym zużyciem tlenu
przez hepatocyty [2]. Niedokrwienie wątroby może być spowodowane zmniejszeniem podaży krwi z krążenia ogólnego,
z tętnicy wątrobowej lub żyły wrotnej. Niewydolność krążenia
ogólnego towarzyszy zawałom mięśnia sercowego i udarom
cieplnym [3]. Zator tętnicy wątrobowej jest rzadki [4], częściej występuje zator żyły wrotnej, czyli zespół Budd-Chiari
[5]. Zwolnienie szybkości krwi przepływającej przez wątrobę następuje podczas zastoju krwi w czasie przekrwienia wątroby, wskutek utrudnionego odpływu [1]. Niedotlenienie

-

-

-

-

-

Etiologia niedokrwiennego uszkodzenia
wątroby

44

wątroby może być spowodowane zmniejszeniem ilości tlenu
w przepływającej krwi wskutek: niewydolności oddechowej
[6], bezdechów sennych [7], anemii [8], zatrucia tlenkiem
węgla [9] lub ksenobiotykami [10]. W czasie sepsy zwiększa się zapotrzebowanie wątroby na tlen [11], przy zmniejszeniu pobierania tlenu z krwi wskutek tworzenia się mikro
zakrzepów [12].

Tlen w wątrobie
Tlen jest potrzebny w wątrobie głównie do spalania pokarmów, hydroksylacji pierścieni węglowodorowych substancji
endogennych i ksenobiotyków, syntezy prostaglandyn i tromboksanów, oraz produkcji wolnych rodników.
Cukry, tłuszcze, białka i inne składniki pokarmu (np. etanol) wchłonięte w przewodzie pokarmowym, dostają się
do wątroby z krwią żyły wrotnej. Wątroba częściowo rozkłada i wstępnie przetwarza składniki pokarmowe do prost-
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Rycina 1. Rola tlenu w spalaniu pokarmu.
szych związków. Cukry proste (głównie glukoza) są rozkładane w cytoplazmie hepatocyta do kwasu pirogronowego
(Rycina 1). Kwas pirogronowy przechodzi do mitochondrium gdzie jest dekarboksylowany, utleniany do acetylokoenzymu A i spalany w cyklu kwasów trikarboksylowych
do ditlenku węgla i wody. Do spalenia 1 mola glukozy
w wątrobie, potrzeba 6 moli tlenu [1 mol 02 (glikoliza) +
2×½ mola 02 (oksydacyjna dekarboksylacja dwu moli kwasu kwasu pirogronowego) + 2×2 mole 02 (utlenienie dwu
moli acetylokoenzymu A w cyklu Krebsa)]. W czasie spalania 1 mola glukozy powstaje 36 moli ATP [6 moli ATP
(glikoliza) + 2×3 moli ATP (oksydacyjna dekarboksylacja
dwu moli kwasu kwasu pirogronowego) + 12×2 moli ATP
(utlenienie dwu moli acetylokoenzymu A w cyklu Krebsa)].
Spalenie 1 mola kwasu stearynowego (Rycina 1) wymaga 26
moli tlenu [8 moli 02 (8 powtórzeń b-oksydacji) + 9×2 moli
02 (utlenienie 9 moli acetylokoenzymu A w cyklu Krebsa)]
i dostarcza 146 moli ATP [-2 mole ATP (aktywacja = tworzenie stearylokoenzymu A) + 8×5 moli ATP (8 powtórzeń
b-oksydacji) + 9×12 moli ATP (utlenienie 9 moli acetylokoenzymu A w cyklu Krebsa)]. Tlen jest niezbędny do hy-

droksylacji: pierścieni węglowodorowych cholesterolu (np.
podczas syntezy kwasów żółciowych [13]) (Tabela 1) i hormonów sterydowych, ksenobiotyków (węglowodory aromatyczne, leki np. kofeina, ibuprofen, po hydroksylacji
łączą się z kwasem glukuronowym i są łatwiej rozpuszczalne w wodzie oraz usuwane z organizmu). Synteza prostaglandyn [14] także wymaga dostarczenia tlenu (Tabela 1).
Synteza wolnych rodników, potrzebnych do zabijania przez
fagocyty wchłoniętych bakterii, zużywa 3–10% dostarczonego tlenu do wątroby [15]. Głównymi procesami zużywającymi tlen w wątrobie są: synteza mocznika (35%), bezwartościowe krążenie substratów (22%), glukoneogeneza
(19%) [16], synteza białka (11%), Na+/K+ ATP-aza (6%)
i ketogeneza (4%)[17].
Przez zdrową wątrobę, która stanowi ok. 4% wagi ciała
przepływa ok. 30% krwi wyrzucanej z serca, z której wątroba pobiera ok. 20% tlenu zużywanego przez cały organizm [18]. Prawdopodobnie około 90% pobieranego
przez wątrobę tlenu zużywają mitochondria, a resztę siateczka plazmatyczna i peroksyzomy [19,20]. Mitochondria
wątroby zużywają tlen głównie do b-oksydacji kwasów tłuszczowych, a znacznie mniej do utleniania pirogronianu,
gdyż glukoza, aminokwasy (i ciała ketonowe) są utleniane głównie poza wątrobą [21,22]. Do wątroby człowieka
35% krwi i ok. 50% tlenu dostarcza tętnica wątrobowa,
a pozostałe 65% krwi i 50% tlenu, żyła wrotna [23]. Krew
i tlen dostarczane przez tętnicę wątrobową w pierwszym
rzędzie utrzymują na stałym poziomie stężenie we krwi
składników pokarmowych i hormonów, a w drugiej kolejności zapewniają potrzeby energetyczne komórek wątrobowych. Ilość krwi przepływającej przez tętnicę wątrobową
wzrasta w marskości (w zależności od stopnia utrudnienia
przepływu krwi przez żyłę wrotną) oraz przy spadku ogólnego ciśnienia krwi [24].

Patogeneza uszkodzenia wątroby wskutek
niedotlenienia
Pomimo przeprowadzenia licznych doświadczeń, mechanizmy zachodzące w niedotlenionej wątrobie nie zostały w pełni
poznane. Wiadomo, że niedobór tlenu w hepatocycie zmniejsza ilość ATP produkowanego w mitochondrium w wyniku
oksydacyjnej fosforylacji. Niedobór ATP osłabia procesy zużywające energię, np. utrudnia pracę pompy sodowo/potasowej [25], co powoduje zmniejszenie stężenia Na+ poza
komórką, a zwiększenie w komórce [26,27]. Niedobór ATP
utrudnia wypompowywanie Ca++ z cytoplazmy do siateczki
endoplazmatycznej i mitochondriów i powoduje zwiększenie
stężenia Ca++ w cytoplazmie [28]. Zwiększenie stężenia Ca++

7 O2
a) cholesterolpkwas cholowy
O2
b) RH + O2 + NADPH + H+p
ROH + H2O + NADP+
R-barbitan, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, kofeina, ibuprofen
O2
2 O2
c) fenyloalanina p
tyrozyna p
acetoctan + fumaran
2 O2
d) kwas arachidonowy p
prostaglandyna G2 (PGG2), tromboksan (TXA2)

-

-

-

-

-

Tabela 1. Tlen w metabolizmie wątroby.
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w cytoplazmie aktywuje pozakomórkowe metaloproteinazy
[29], szczególnie żelatynazy [25,30,31], oraz pozalizosomalne wewnątrzkomórkowe proteinazy [32]. Zwiększone aktywności pozakomórkowych metaloproteinaz powodują uwolnienie sinusoidalnych komórek śródbłonkowych z połączeń
z substancją pozakomórkową [30]. Uwolnienie komórek śródbłonka jest krytycznym (zasadniczym) powodem uszkodzenia
wątroby w czasie hipoksji i częściowo określa żywotność całego narządu [33]. Zwiększenie aktywności wewnątrzkomórkowych pozalizosomalnych proteaz cysteinowych zwiększa degradację białek cytoszkieletu (np. spektryny) [34] i białek
biorących udział w przenoszeniu sygnału (np. kinazy białkowej C) [35]. Uszkodzenie komórek wątrobowych powoduje
wyrzut transaminaz [36] do surowicy krwi.
Na niedotlenienie w temperaturze ciała najbardziej wrażliwe są hepatocyty, natomiast „zimne” niedotlenienie (np.
podczas transplantacji) powoduje większe uszkodzenie komórek śródbłonka naczyń i dróg żółciowych, aniżeli hepatocytów [32]. “ Zimne “ niedotlenienie poważnie uszkadza
komórki śródbłonka, ale pozostają one żywe, i zabija je dopiero reperfuzja [37,38].

Mechanizmy obronne organizmu przed
niedotlenieniem

Zmniejszenie perfuzji tlenu nie jest jedynym czynnikiem na
podstawie, którego diagnozowane jest HLI. Powszechnie akceptowane kryterium rozpoznania HLI jest trójstopniowe:
1° występowanie typowych klinicznych objawów niedotlenienia mięśnia sercowego, 2° masywny, ale szybko ustępujący
wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy krwi oraz 3°,
wykluczenie innych przyczyn uszkodzenia wątroby. Aktywność
transaminaz wzrasta ponad 20-krotnie w stosunku do wartości prawidłowych. W odniesieniu do innych przyczyn uszkodzenia wątroby, należy stwierdzić, że wielu pacjentów ma
uszkodzenie wątroby o nieznanej etiologii, przez co można
podejrzewać istniejące HLI [1]. Henrion i wsp. uważają, że
w przypadku pacjentów z niskim poziomem aminotransferaz, HLI może zostać zdiagnozowane wyłączne przez wykonanie biopsji, co w przypadku pacjentów będących w stanie
krytycznym, może okazać się zbyt ryzykowne [56].
HLI dotyczy przeważnie pacjentów starszych (>60 lat) z licznymi schorzeniami współistniejącymi. W ponad 80% przypadków
obserwujemy dodatkowo chorobę serca, u większości niewydolność prawo komorową oraz nadciśnienie tętnicze [56].
Objawami klinicznymi HLI jest osłabienie, płytki oddech, prawostronny ból brzucha z powiększoną niewydolną wątrobą [1].
W badaniach laboratoryjnych, obok zwiększonych aktywności aminotransferaz w surowicy, można zaobserwować zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i kwasu
mlekowego w surowicy krwi, spowodowane niewystarczającym usuwaniem krążącego mleczanu przez uszkodzoną i źle
ukrwioną wątrobę.
Może dochodzić do wydłużenia czasu protrombinowego
(INR), prawdopodobnie wskutek zmniejszonej produkcji
protrombiny. Poziom kreatyniny jest często podwyższony.
Bilirubina może być nieco podwyższona [56], chociaż zażółcenie skóry zazwyczaj nie występuje [1].

Podsumowanie
Mechanizm zmian zachodzących w niedokrwionej wątrobie
nie jest w pełni poznany. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych, antagonistów receptora adenozynowego, egzogennej bądź endogennej adenozyny, bosentanu, zwiększenie dostępności tlenku azotu poprzez zastosowanie donorów
(L-arginina), i prekursorów (Fk409) tlenku azotu może korzystnie wpływać na stopień ukrwienia wątroby. Istnieją również próby farmakologicznej ochrony przed niedokrwieniem wątroby z wykorzystaniem doksyrubicyny [57] oraz
natriuretycznego peptydu przedsionkowego (ANP) [58].
Niedotlenienie działa szkodliwie na wszystkie narządy ze
skórą włącznie. Zejście niedotlenienia wątroby zależy głównie od choroby podstawowej, która je wywołała.

-

Na obniżoną podaż tlenu organizm reaguje aktywacją dróg
metabolicznych, które nie wymagają tlenu cząsteczkowego,
zwiększeniem ilości erytrocytów i angiogenezą. Dostosowanie
organizmu i poszczególnych komórek do obniżonej podaży
tlenu następuje na poziomie transkrypcji i jest regulowane
przez czynnik indukowany przez niedotlenienie (hypoxiainducible factor, HIF-1) [39]. HIF-1 w pierwszym rzędzie indukuje transkrypcję enzymów glikolitycznych: heksokinazy,
aldolazy, fosfofruktokinazy, aldolazy, kinazy pirogronianowej, enolazy [40,41], dehydrogenazy aldehydu 3 fosfoglicerynowego [41,42] i transporterów glukozy [43,44], oraz
zwiększa produkcję białek odpowiedzialnych za opóźnienie śmierci i wydłużenie przeżycia komórek takich jak: p21
(które zatrzymują cykl komórkowy) [45], białko Bcl2/EIB
interacting protein 3 (hamujące apoptozę poprzez blokowanie uwalniania cytochromu C z mitochiondrów i hamowanie aktywacji kaspaz) [46], czy insulinopodobnych
czynników wzrostu [47]. W drugim rzędzie HIF-1 indukuje produkcję białek zwiększających podaż tlenu do tkanek
takich jak erytropoetyna (przyspieszająca dojrzewanie erytrocytów) [48], transferyna [49] i jej receptor [50] oraz ceruloplazmina [51] (zwiększające podaż żelaza i miedzi potrzebnych do dojrzewania erytrocytów). HIF-1 indukuje
produkcję czynników stymulujących angiogenezę takich jak
czynnik wzrostowy śródbłonka (vascular endothelial growth
factor –VEGF) [52] oraz jego receptor [53] i czynnik transformujący wzrostu (TGF-b) [54]. HIF-1 stymuluje także produkcję anhydrazy węglanowej, która bierze udział w regulacji pH wewnątrz komórek wątrobowych [55].
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