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Summary: Chronic hepatic diseases are a local and systemic processes. Etiologic factors (viruses, toxins, autoimmunity), inducing liver failure, also influence other organs leading to consequences distant in time and localization. Changes in the liver depend on the kind and force of
the damaging stimulus. Homeostasis disturbances caused by hepatic diseases have many consequences as far as blood platelets are concerned. Blood platelets, due to their short lifetimes,
are sensitive cellular elements of the peripheral blood. Thus, severity of hepatic diseases can
be evaluated by observing platelets disturbances. Morphological tests of blood, as the directly accessible tissue, can indirectly assess the stage of chronic hepatic disease advancement.
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Wstęp

Kluczową rolę w regulacji produkcji plt odgrywa trombopoetyna (TPO) [3]. TPO produkowana jest głównie w wątrobie,
a jej poziom zmniejsza się w chorobach wątroby. Mniejsze
ilości TPO powstają w nerkach, śledzionie i szpiku. Istotną
rolę w trombocytopoezie odgrywa czynnik wzrostowy hepatocytów produkowany w dużych ilościach w ostrych chorobach infekcyjnych jak posocznica, grypa, zapalenie płuc
czy w ostrych zapaleniach wątroby [4]. Przewlekłym zapaleniom wątroby zwykle towarzyszą niskie stężenia HGF, nie
osiągając wartości jak u osób zdrowych. Obserwuje się zależność między stężeniem HGF a aktywnością trombocytopoezy i liczbą płytek krwi w przewlekłych chorobach wątroby. Megakariocytopoezę reguluje wiele czynników, które
wymieniono w Tabeli 1.
Czas przeżycia płytek krwi w krążeniu wynosi maksymalnie 10 dni i ulega skróceniu w przypadku zwiększonego
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Czynnik płytkowy 4 (PF 4)
TGF-β (Transforming Growth Factor beta)
PDGF (Platelet Derived Growth Factor)
TNF alfa (Tumor Necrosis Factor alfa)

zapotrzebowania organizmu na aktywność plt, zwiększonego zużycia. Nadciśnienie wrotne z zastojem w łożysku naczyniowym śledziony powoduje zwiększony i wydłużony kontakt plt z komórkami USŚ śledziony i sprawia, że znaczna
większość plt jest eliminowana z krążenia prowadząc trombocytopenii [6].
Najbardziej zauważalnymi następstwami niedoboru plt są zaburzenia hemostazy z krwotocznością do skóry i błon śluzowych, z przewodu pokarmowego, do jam ciała. Następstwa
immunologiczne wynikające z upośledzonej współpracy
z komórkami immunokompetentnymi są mniej zauważalne.
Opisano ponad 100 leków, witamin oraz produktów spożywczych wpływających uszkadzająco na plt. Większość z nich ma
umiarkowany wpływ na funkcje plt, jedynie aspiryna zwiększa
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Płytki krwi są elementami morfotycznymi krwi powstającymi
w wyniku trombocytopoezy i stanowią bezjądrzasty fragment
cytoplazmy megakariocytów. Trombocyty powstają w szpiku kostnym i łożysku naczyniowym płuc [1]. Plt odgrywają
rolę w transporcie, adhezji, wydzielaniu oraz aktywowaniu
osoczowych czynników krzepnięcia. W wyniku pobudzenia
plt uruchamiane są procesy degranulacji ziarnistości płytkowych z uwolnieniem do otoczenia substancji aktywnych.
Plt zużywane są w procesach hemostatycznych stosunkowo
w małych ilościach, większość ulega eliminacji w wyniku naturalnych procesów starzenia się [2].

Tabela 1. Czynniki wpływające na megakariocytopoezę [5].
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istotnie ryzyko wystąpienia krwawień z powodu nieodwracalnego blokowania cyklooksygenazy płytkowej.
Wzrasta ilość danych wykazujących wielofunkcyjność plt,
w tym udział w procesach zapalnych, autoimmunologicznych. Związane jest to z reakcją wydzielniczą plt, interakcją
z innymi komórkami aktywnie uczestniczącymi w reakcjach
zapalnych oraz ze zdolnościami fagocytarnymi plt. Procesy
zakrzepowe i zapalne mają wspólne ogniwa biochemiczne
i zaangażowane w nich są w większości te same elementy komórkowe, które tworzą układ odpornościowy organizmu [7].
Płytki zaangażowane w procesach zapalnych wydzielają substancje aktywne oddziałujące na inne komórki np.: PDGF,
histaminę, P-selektynę.

Rola płytek krwi w patogenezie chorób
wątroby

Płytki krwi ulegając aktywacji w procesach zapalnych, immunologicznych, w zaburzeniach hemostazy w wątrobie uwalniają z alfa ziarnistości płytkopochodny czynnik wzrostu (platelet derived growth factor – PDGF) [18]. Istota znaczenia
biologicznego tego związku tkwi w stymulującym wpływie na
fibrogenezę i mitogenezę komórek Ito w wątrobie. W zapaleniu wątroby źródłem PDGF obok zaktywowanych płytek krwi
są makrofagi oraz komórki Browicza-Kupffera. W wątrobie
nieuszkodzonej PDGF oraz receptory dla PGDF (PDGF-R)
występują na niewielkiej liczbie komórek mezenchymalnych
w przestrzeniach wrotnych. Wraz z nasileniem się stopnia
uszkodzenia wątroby wzrasta zawartość PDGF i PDGF-R.
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Badania ostatnich lat dowodzą, że plt odgrywają dużą rolę
w patogenezie uszkodzenia wątroby. Chorobom wątroby towarzyszą często ilościowe i jakościowe zaburzenia płytek krwi
[8,9]. Stopień uszkodzenia plt zależy od ciężkości przebiegu choroby wątroby, a uszkodzenia mogą być częściowo odwracalne wraz z poprawą wydolności wątroby. Wpływ przewlekłych chorób wątroby na plt jest bardzo złożony i często
trudny do interpretacji Za przyczynę trombocytopenii w zaawansowanych chorobach wątroby zwykle uznawano wybiórcze gromadzenie i/lub uszkadzanie plt w śledzionie [10].
Jednakże splenektomia nie wpływa znacząco na wzrost liczby plt we krwi obwodowej. W przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby obserwuje się odwrotną korelację między
liczbą plt a nadciśnieniem wrotnym i splenomegalią. Częściej trombocytopenia towarzyszy splenomegalii, natomiast
wielkość śledziony uzależniona jest od stopnia nadciśnienia
wrotnego. U chorych bez splenomegalii liczba plt odwrotnie
koreluje ze stopniem nasilenia włóknienia wątroby. Liczba
plt zmniejsza się istotnie statystycznie w stadium B oraz C
niewydolności wątroby wg Childa-Pugh,a [11]. W marskości wątroby rozważany jest hamujący wpływ toksycznych produktów przemiany materii na aktywność hematopoetyczną
szpiku [12]. Średni czas przeżycia płytek krwi ulega skróceniu <7 dni [13]. Plt są zużywane w wyniku subklinicznie
rozwijającego się DIC, a także ulegają wzmożonej eliminacji przez układ siateczkowo-śródbłonkowy śledziony, wątroby [14]. Krótszy czas życia plt jest wynikiem ciągłej aktywacji
przez cytokiny, których jest więcej w krążeniu (IL2, IL6, TNF
alfa) u osób z chorobami wątroby [15]. Możliwy bezpośredni wpływ na plt mogą mieć czynniki etiologiczne chorób wątroby takie jak alkohol, wirusy hepatotropowe (HBV, HCV)
czy też leki [16,17]. Powstające nadciśnienie wrotne sprawia,
że krążenie w dorzeczy żyły wrotnej jest hiperkinetyczne, co
wpływa aktywująco na płytki krwi i skraca czas ich przeżycia.
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Stwierdzono obecność PDGF-R w naciekach zapalnych oraz
wzdłuż naczyń rozproszonych w tkance łącznej wątroby oraz
na proliferujących komórkach Ito [19]. W przewlekłych zapaleniach wątroby wykazuje się wysoką korelację między ekspresją PDGF-R, aktywnością, zaawansowaniem zmian morfologicznych a odkładaniem się kolagenu. Zasadniczą rolę we
włóknieniu wątroby odgrywają komórki satelitarne Ito (fat-storing cells). W warunkach doświadczalnych cholestatycznego zapalenia wątroby wykazano, że proliferacja komórek
Ito ulegających przekształceniu w miofibroblasty jest regulowana głównie przez PDGF. Znaczącymi czynnikami wpływającymi na procesy włóknienia w wątrobie są cytokiny a ich
źródłem są limfocyty, hepatocyty, osiadłe makrofagi, komórki endotelialne, komórki nabłonkowe dróg żółciowych, komórki Ito oraz płytki krwi. Wyróżnia się cytokiny o działaniu
mitogennym – stymulującym proliferację komórek satelitarnych wątroby (TGF alfa, PDGF, IL-1, TNF alfa, ILGF) oraz fibrogennym – indukującym białka macierzy (TGF-beta, IL-6).
Jedną z przyczyn trombocytopenii w przewlekłych chorobach
wątroby jest powstawanie autoprzeciwciał przeciwpłytkowych
prowadzących do zwiększonej destrukcji plt [20].
Trombopoetyna jest cytokiną łączącą funkcję komórek wątrobowych z trombocytopoezą, a ilość cytokiny pozostaje
w ścisłym związku ze stopniem wydolności tych komórek.
Zmniejszenie masy wydolnych czynnościowo hepatocytów
w zaawansowanych chorobach wątroby prowadzi do zmniejszenia wytwarzania TPO [21]. W doświadczalnym uszkodzeniu wątroby lipopolisacharydami (LPS) obserwowano istotne zmniejszenie liczby plt i neutrofili we krwi obwodowej
a zwiększenie w wątrobie [22]. Pod wpływem endotoksemii
plt ulegają aktywacji i przemieszczają się z krwi do przestrzeni zatokowych i okołozatokowych (Dissego) umiejscowionych pomiędzy hepatocytami a komórkami endotelialnymi. Rozwijająca się zakrzepica oraz pobudzenie komórek
Browicza-Kupffera i makrofagów jest przyczyną ogniskowej
martwicy hepatocytów [23].

Płytki krwi – interferon
W przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C interferon alfa stosowany jest jako lek przeciwwirusowy, doprowadza bezpośrednio lub pośrednio (poprzez mechanizmy
immunologiczne) do eliminacji wirusa. Jednym z powikłań
tej terapii jest postępujące obniżenie liczby plt. Stosowany w dawkach terapeutycznych wywołuje po kilku dniach
zmniejszenie liczby plt [24]. Przyczyny tego zjawiska nie są
do końca poznane. Obserwacje Wadenvika i wsp. [25] wykazują, że jest to efektem głównie zmniejszenia produkcji plt
przez megakariocyty, a w mniejszym stopniu skrócenia czasu
życia plt. Średni czas życia plt u chorych z trombocytopenią
leczonych IFN alfa wynosi około 8 dni [26]. Nie obserwuje
się zmniejszenia liczby megakariocytów w szpiku pod wpływem interferonu alfa. Interferon alfa zmniejsza stopień aktywacji plt, hamuje reakcje uwalniania oraz powoduje upośledzenie procesów agregacji. U chorych z nadpłytkowością
leczonych IFN alfa obserwowano znaczne zmniejszenie się
stężenia bTG w surowicy, nie zmienia się jednak stosunek
ilości bTG w surowicy do całkowitej zawartości w płytkach
krwi. Trombocytopenia w następstwie I FN-terapii może być
wynikiem zwiększonej eliminacji plt przez osiadłe makrofagi.
Scheithauer i wsp. [27] wykazali zwiększoną ekspresję receptora Fc na plt co może sprzyjać łączeniu z immunoglobulinami IgG i wychwytowi przez układ usś. U chorych leczonych interferonem alfa analiza kinetyki plt znakowanych

111In wykazała, że w pierwszej dobie kumulują się one głównie w śledzionie, a w wątrobie maksymalna kumulacja występuje w 7 dobie [26].
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Wpływ IFN alfa na zjawiska immunologiczne powoduje, że
u około 70% chorych powstają immunoglobuliny (platelet –
associated immunoglobulins) PAIg klasy IgM i u około 30%
chorych IgG [28]. Nie wykazano korelacji statystycznej między stężeniem PAIg a liczbą plt. Inkubacja PAIg pobranych
od chorych leczonych IFN alfa z płytkami osób zdrowych
nie wpłynęła w istotny sposób na niszczenie plt. Nie stwierdza się również we frakcji PAIgM i PAIgG autoprzeciwciał
przeciwpłytkowych. Istnieją doniesienia o pojawianiu się autoprzeciwciał przeciwpłytkowych w czasie długo stosowanej
IFN terapii [29,30]. Pod wpływem IFN alfa wzrasta ekspresja receptorów glikoproteinowych na plt (GPIV), trombospondyny oraz agregacja plt. Stosowanie interferonu alfa
powoduje zmniejszenie liczby płytek krwi, wpływa stabilizująco na płytki, zmniejsza ich aktywację, wzmacnia aktywność
bakteriobójczą oraz cytotoksyczną [31].
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Rycina 1. Eltrombopag w leczeniu pwzw C z trombocytopenią [32].
skuteczności leczenia i uzyskanie SVR w większej populacji
chorych z hepatitis C i trombocytopenią (Rycina 1) [32].

Wystąpienie trombocytopenii w trakcie terapii interferonem
jest powodem do rozważenia redukcji dawki, wprowadzenia przerwy w leczeniu a nawet przerwania stosowania leku.

U chorych z pzw C z trombocytopenią w trakcie leczenia nie
ma wskazań do transfuzji płytek ze względu na krótki czas
przeżycia przetoczonych płytek krwi (ok. 4 godzin). Dlatego
celowość przetaczania masy płytkowej poza pilnym przygotowaniem do zabiegów chirurgicznych jest kontrowersyjna.

Postępowanie w trombocytopenii

Wnioski

Leki pobudzające megatrombocytopoezę są w trakcie badań
klinicznych. Obecnie brak jest dostępnych na rynku czynników wzrostowych i/lub leków stymulujących produkcję płytek. Zostały wycofane z badań klinicznych postacie rekombinowane i pegylowane trombopoetyny z powodu działań
niepożądanych. Zaawansowane badania kliniczne III fazy
(ENABLE 1,2; ELEVATE) nad eltrombopagiem, niepeptydowym mimetykiem receptora TPO wykazały, że może być
skutecznym lekiem zwiększającym liczbę plt w trakcie terapii
interferonem. Preparat ten stosowany codziennie w formie
doustnej zwiększa liczbę plt już od 5. dnia terapii pozwalając kontynuować terapię interferonem u chorych z tormbocytopenią. Eltrobmopag stwarza nadzieje na zwiększenie

Płytki krwi są wrażliwym elementem komórkowym w przewlekłych schorzeniach wątroby. Często, przy prawidłowych
markerach niewydolności wątroby są one jedynym wskaźnikiem wskazującym na zaawansowaną chorobę wątroby. Liczba płytek krwi koreluje ze stopniem uszkodzenia wątroby,
dlatego może ona stanowić czynnik predykcyjny skuteczności leczenia chorób wątroby. Niekiedy wskazana jest modyfikacja postępowania terapeutycznego ze względu na liczbę plt. U znacznej części chorych po przeszczepie wątroby
(OLT) magakariocytopoeza staje się efektywna i normalizuje się liczba plt [33]. U części osób po OLT utrzymuje się
trombocytopenia, a przyczyną jest włóknienie szpiku spowodowane czynnikiem toksycznym (np. alkohol).
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