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Chronic liver disease evaluation is a very complicated process requiring complex assessement of numerous liver functions. In addition to standard methods of investigation we
perform biotransformation liver tests for evaluation of microsome enzyme system. Markers of fibrogenesis represent
modern noninvasive tests for fibrotic liver process detection
in different diseases.The key role in the process of fibrogenesis have the adsipose liver cells (ITO cells) producing collagen I, III, IV and lamilin. These cells may be transformed
into myofibroblasts-like cells under specific conditions. Kupffer cells and monocytes produce substances stimulating the
proliferation and transformation of liver ITO cells as also
proteoglycans and hyaluronic acid synthesis. Mediators of
this fibrogenetic activity are platelet derived growth factor
(PDGF), transforming growth factors α and ß, lymphokines
and monokines released by T-lymphocytes and macrophages,
α and interferon-ττ. Acetaldehyde and its metainterleukin 1-α
bolites are important stimulators of collagen production by
liver fibroblasts. The most often used markers of hepatic fibrogenesis are the following: procollagen III peptide, procollagen IV. type (one of its end carboxypeptide chains is determined-either with 7s collagen or NC1), hyaluronic acid, fibronectin, tenascine and unduline. As the most sensitive markers of fibrinogenesis are considered: hyaluronic acid,
laminine, procollagen IV. type. Less often used are enzymes
pa r t i c i pa t i ng in c o lla gen s y n th e s is : prolyl-4hydroxylase,lysyl-hydroxylase, galactosyl-hydroxylysyl-glucosyl-transferase, monoaminooxidase and N-acetyl-beta-Dglucoseaminidase. Breakdown of collagen is a multienzymatic process, catalysed by collagenases and other proteolytic
enzymes. Decreased activity of collagenase is a supporting
factor of cirrhosis development. Cirrhosis may be connected
also with the levels of inhibitors such as e.g.serum/tissue? inhibitor of metalloproteinase. Biochemical markers of fibrogenesis are useful in regular monitoring of disease development and treatment effectivness and should be an inseparab-

Posudzovanie chronického hepatálneho ochorenia je ve¾mi zložité a vyžaduje komplexné ohodnotenie viacerých funkcií peèene. Popri štandardných vyšetrovacích metódach využívame
urèenie proteosyntetickej funkcie peèene a biotransformaèné
testy na posúdenie mikrozómového enzýmového systému.
Markery fibrogenézy predstavujú moderné neinvazívne testy
na zhodnotenie závažnosti fibrotického procesu v peèeni pri
rôznych ochoreniach. K¾úèovú úlohu v procese fibrogenézy
majú tukové bunky peèene (ITO cells), ktoré tvoria kolagén I,
III, IV a laminín. Za urèitých podmienok sa tieto bunky transformujú na bunky podobné myofibroblastom. Kupfferove bunky a monocyty produkujú látky, ktoré stimulujú proliferáciu
a transformáciu peèeòových ITO buniek, ako aj syntézu proteoglykánov a kyseliny hyalurónovej. Mediátormi tejto fibrogenetickej aktivity sú trombocytový rastový faktor (PDGF),
transformujúce rastové faktory alfa a beta, ïalej lymfokíny
a monokíny, uvo¾òované T-lymfocytmi a makrofágmi, interleukín 1-alfa a interferón gama. Acetaldehyd a jeho metabolity sú
významným stimulátorom produkcie kolagénu v peèeòových
fibroblastoch. Najèastejšie používané markery hepatálnej fibrogenézy sú: prokolagén III peptid, prokolagén IV. typu (urèuje
sa jeden z jeho koncových karboxypeptidových re•azcov —
buï 7s kolagén alebo NC1), kyselina hyalurónová, fibronektín,
tenascín a undulín. Za najsenzitívnejšie markery fibrogenézy
sa považujú kyselina hyalurónová, laminín, prokolagén IV.
typu. Menej èasto sa používajú enzýmy zúèastòujúce sa na
syntéze kolagénu: prolyl-4-hydroxyláza, lyzyl-hydroxyláza,
galaktozyl-hydroxylyzyl-glukozyl-transferáza, monoaminooxidáza a N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza. Odbúravanie kolagénu je multienzýmový proces sprevádzaný kolagenázami a ïalšími proteolytickými enzýmami. Znížená aktivita kolagenázovej aktivity je podporným faktorom vývoja cirhózy a môže súvisie• s hladinami inhibítorov, akým je napr. sérový tkanivový
inhibítor metaloproteinázy (Li, 1994). Biochemické markery
fibrogenézy sú užitoèné pri pravidelnom monitorovaní vývoja
ochorenia a sledovaní efektu lieèby a mali by by• neoddelite¾-
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le part of progression assessment in all chronic hepatopathies. (Fig. 3, Ref. 49.)
Key words: liver fibrosis, liver fibrogenesis, markers of fibrogenesis.

nou súèas•ou hodnotenia progresie všetkých chronických hepatopatií. (Obr. 3, lit. 49.)
K¾úèové slová: fibróza peèene, fibrogenéza peèene, markery
fibrogenézy.

Rastúci trend v prevalencii a incidencii peèeòových ochorení
v celosvetovom meradle a najmä etyltoxicky podmienených ochorení nevynímajúc Slovensko (Szántová, 1997) vedie k h¾adaniu
nových neinvazívnych diagnostických metód a postupov. Neinvazívne metódy sú metódou prvej vo¾by v diagnostickom algoritme
každého ochorenia, teda aj hepatálneho. Od 60. rokov sa zdokona¾ujú a vyvíjajú stále modernejšie metódy umožòujúce posúdenie proteosyntetickej funkcie peèene (albumín, faktory protrombínového komplexu, prealbumín, cholínesteráza, transferín) (Kupèová, 1987, 1989, 1996). Uvedené ukazovatele sa líšia svojím biologickým polèasom a sú odrazom hepatálnej lézie. Parametre
s kratším biologickým polèasom (cholínesteráza, transferín, prealbumín) sú citlivejším ukazovate¾om aktuálnej funkcie peèene ako
parametre s dlhším biologickým polèasom (Turecký, 1985, 1988;
Kupèová, 1996). Paleta neinvazívnych diagnostických postupov
v hepatológii sa rozšírila o testy biotransformaènej funkcie peèene. Tieto testy nás informujú o funkènej kapacite mikrozómového enzýmového systému peèene. Na posúdeniu funkènej kapacity
peèene používame rôzne modelové látky (napr. antipyrín, teofylín, aminopyrín, kofeín, galaktóza, lidokaín a ïalšie) (Kupèová,
1990, 1994, 1996). Indikátory funkcie biotransformaèného enzýmového systému peèene sa považujú vo svete za jeden z významných
prognostických ukazovate¾ov pri dispenzárnom sledovaní a èasto
sú súèas•ou predtransplantaèných vyšetrení (Kupèová, 1996).
Ve¾mi aktuálnou problematikou 80. a 90. rokov v neinvazívnej biochemickej diagnostike a prognóze peèeòových ochorení
sú markery fibrogenézy. Biochemické markery fibrózy peèene
majú snahu ohodnoti• stupeò fibrózy parenchýmu peèene na
podklade jednoduchého krvného testu. Jednoduchos•ou realizácie predstavujú pre pacienta znaènú výhodu v porovnaní s invazívnym morfologickým vyšetrením peèene. Fibróza peèene je
k¾úèový moment, od ktorého sa odvíja nielen patologickoanatomická definícia a klasifikácia ochorenia, ale aj modifikácia lieèebných postupov. Stupeò fibrózy predstavuje významný prognostický marker chronických hepatálnych ochorení. Väèšina hepatálnych ochorení rozliènej etiológie je spojená s patobiochemickou reakciou oznaèovanou pojmom f ibróza a tomu
zodpovedajúcim patologickoanatomickým mikroskopickým obrazom. Oznaèujeme tým nadmerné ukladanie spojivového väziva. Ide o aktívny proces, v ktorom tvorbu spojivového tkaniva
stimulujú mezenchýmové aj parenchýmové peèeòové bunky.
Z klinického poh¾adu ukladanie kolagénu do perivenóznych
štruktúr môže by• najvèasnejšou manifestáciou procesu, ktorý
v koneènom dôsledku vyústi do cirhózy. Fibrogenéza a fibrinolýza sú dva protikladné procesy, ktoré sú za fyziologických pomerov v rovnováhe, pri chronických ochoreniach peèene pôsobením rôznych vonkajších faktorov však môže dôjs• ku rôznemu
stupòu akcelerácie procesu fibrogenézy. Priebežné vyšetrovanie
biochemických markerov fibrogenézy v dynamike môže poukáza• na stacionárny, progredujúci, i regredujúci vývoj ochorenia.
Je dôležité, že takto možno zdokumentova• aj antifibrotický vplyv
lieèebných postupov na priebeh ochorenia.

Historický poh¾ad na fibrózu peèene
Zaèiatkom 50. rokov Hartroft predpokladal, že hlavným faktorom v rozvoji fibrózy je kolaps preexistujúcej hepatálnej strómy. Zaèiatkom 60. rokov Hans Popper predpokladal, že najvýznamnejšou úlohou vo fibrogenéze je proliferácia fibroblastov
s tvorbou nového kolagénu. Roku 1965 Richard Stenger z Clevelandu potvrdil tento predpoklad štúdiami s použitím elektrónového mikroskopu. Detegoval novovytvorené vlákna fibrínu v Disseho priestoroch na modeli experimentálne indukovanej hepatálnej fibrózy (Meyer zum Buschenfelde, 1992). Ïalším dôležitým
krokom bolo urèenie novej populácie buniek, tzv. perisínusoidových peèeòových buniek (Wake, 1980).
Súèasný poh¾ad na patofyziológiu fibrózy peèene
Za fyziologických okolností obsahuje peèeòové tkanivo 5—8
mg kolagénu na gram hmotnosti. Typické bielkoviny spojivového
tkaniva (kolagény, štruktúrne glykoproteíny a preoteoglykány) sa
nenachádzajú len v cievnej stene, perivaskulárne a v kapsule, ale
v malom množstve aj v parenchýme, najmä v Disseho priestoroch pozdåž stien sínusoidov.
Jedineèná povaha hepatálnej extracelulárnej matrix je daná šppecifickým zložením Disseho priestorov. Kým iné epitelové orgány
majú dve bazálne membrány a extracelulárna matrix je interponovaná medzi endotelové a epitelové bunky, peèeòové lalôèiky nemajú
bazálnu membránu a sú obkolesené extracelulárnou matrix, ktorá
pozostáva predovšetkým z f ibronektínu, kolagénu I. typu
a v menšom množstve je zastúpený kolagén III., IV., V. a VI. typu
(Martinez, 1993). Táto konfigurácia spolu s fenestráciami a otvormi
sínusoidových buniek predstavuje ideálny priestor pre rýchlu obojstrannú výmenu makromolekúl medzi plazmou a hepatocytmi.
Zdá sa, že spomedzi stálych buniek v zdravej peèeni syntetizujú kolagén hepatocyty, sínusoidové endotelové bunky a peèeòové tukové bunky (ITO cells, fat storage cells, stellate cells). Tukové bunky peèene tvoria kolagén I, III, IV a tiež laminín. Za urèitých podmienok sa tieto bunky transformujú na bunky podobné
myofibroblastom (Bachem, 1979). Dokázalo sa, že sekréty produkované aktivovanými Kupfferovými bunkami a monocytmi stimulujú proliferáciu a transformáciu ITO buniek, ako aj syntézu
proteoglykánov a kyseliny hyalurónovej. Mediátormi tejto fibrogenetickej aktivity sú trombocytový rastový faktor (PDGF) a transformujúce rastové faktory alfa a beta. Ïalšími stimulátormi fibrogenézy sú interleukín-1α, ktorý je najsilnejším stimulátorom
kolagénu produkovaného fibroblastmi, a interferón gama. Aj ïalšie lymfokíny a monokíny tvorené T-lymfocytmi a makrofágmi
majú úlohu v tvorbe kolagénu.
Acetaldehyd a iné metabolity oxidácie etanolu výrazne stimulujú produkciu kolagénu v peèeòových fibroblastoch. Patogenézu alkoholom indukovanej fibrózy — s úèas•ou jednotlivých buniek a mediátorov znázoròuje obrázok 1 (Schuppan, 1988). Fibrogenéza je teda dôsledkom poškodenia hepatocytov. Na tomto
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Obr. 1. Cytokínmi sprostredkovaná interakcia medzi leukocytmi, neparenchýmovými bunkami a parenchýmovými bunkami peèene v patogenéze alkoholom indukovanej fibrózy. ITO bb. – bunky zhromažujúce tuk, PDGF – trombocytový rastový faktor, FN – fibronektín,
MDGF – makrofágový rastový faktor, FCF – fibroblasty chemoatraktívny faktor, IL-1 – interleukín 1, NCF – neutrofilný chemoatraktívny faktor, CSF – kolónie stimulujúci faktor, LFGF – od lymfocytov
odvodený fibroblastový rastový faktor (pod¾a Schuppana, 1988).

Fig. 1. Cytokine-mediated interactions between white blood cells, nonparenchymatous and parenchymatous liver cells in the pathogenesis
of alcohol-induced fibrosis. ITO cell – fat storing cell, PDGF – platelet-derived growth factor, FN – fibronectin, MDGF – macrophagederived growth factor, FCF – fibroblast-chemoattractant factor, IL-1
– interleukin 1, NCF – neutrophil-chemoattractant factor, CSF – colony stimulating factor, LFGF – lymphocyte-derived fibroblast growth
factor.

Obr. 2. Aktivácia myofibroblastov, Kupfferových buniek a granulocytov vo¾nými kyslíkovými radikálmi a ich úèas• na fibrogenéze peèene (pod¾a De Groota, 1992). TGF – transformujúci rastový faktor,
TNF- tumor nekrotizujúci faktor, VKR – vo¾né kyslíkové radikály.

Fig. 2. Activation of myofibroblasts, Kupffer cells and granulocytes
by reactive oxygen radicals and its possible involvement in fibrogenesis of the liver. TNF alpha – tumor necrosis factor, TGF beta – transforming growth factor.

procese sa zúèastòujú parenchýmové, ako aj neparenchýmové bunky peèene. Nekróza hepatocytov vedie k aktivácii Kupfferových
buniek a imigrácii makrofágov. Neutrofily pri•ahované chemotaxiou zvyšujú poškodenie hepatocytov. Aj T-lymfocyty sa zúèastòujú na tomto deji a stimulujú cytokíny, napr. interleukín 1. Fibroblasty sú aktivované bunkami ITO a transformujú sa na myofibroblasty (Scholmerich, 1990). Tieto bunky zodpovedajú za zvýšenú syntézu kolagénu a ïalších zložiek extracelulárnej matrix,
hypersekréciu tenascínu a vytváranie nodulov, s ktorými sa stretávame pri fibróze a cirhóze peèene (Schuppan, 1988; Tsukamoto, 1992; Lissoos, 1992). Dôležitú úlohu majú biochemické reak-

cie, ktoré indukujú nahromadenie cytoskeletových proteínov (napr.
aktín, tubulín, vimentín, cytokeratín a ïalšie) potrebných pre morfologickú transformáciu hepatocytov. Predmetom intenzívneho
štúdia mnohých autorov je úèas• vo¾ných kyslíkových radikálov
na procese fibrogenézy. Obrázok 2 znázoròuje možný mechanizmus aktivácie myofibroblastov, Kupfferových buniek a granulocytov vo¾nými kyslíkovými radikálmi. Fibróza peèene je dynamický proces. To znamená, že existujú rôzne stupne progresie, ale
aj regresie fibrózy peèene u pacientov s chronickým hepatálnym
ochorením. Regresia fibrózy sa dokázala jednak v experimentálnych štúdiách, ale aj u ¾udí.
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Obr. 3. Funkcia proteoglykánov v tkanivách a bunkách (pod¾a Gressnera, 1992). ECM – extracelulárna matrix, bb. hlad. sval. – bunky
hladkej svaloviny, endotel. bunky – endotelové bunky, PHS – proteoheparansulfát.

Fig. 3. Compartment-related functions of proteoglycans in tissues and
cells. PHS – proteoheparan sulphate, EC – endothelial cells, GF –
growth factors, SMC – smooth muscle cells, ECM – extracellular
matrix.

Kolagén

ja. V zdravej peèeni sa nachádza pozdåž steny sínusoidov a cievnej steny. Pri fibróze peèene bol detegovaný aj medzi peèeòovým
parenchýmom a portálnymi traktmi v mieste fibróznych premostení a tzv. „piecemeal“ nekróz. Vychádzajúc z imunoelektrónovomikroskopických štúdií peèeòového tkaniva sa predpokladá, že
tenascín sa syntetizuje v bunkách ITO, odkia¾ sa vyluèuje do Disseho priestorov (Hirota, 1992).

Kolagén (odvodený z gréckeho slova v preklade tvori• glej)
predstavuje heterogénnu skupinu extracelulárnych proteínov (Rauterberg, 1981) charakterizovaných jednotným zložením aminokyselín (asi 30 % glycínu, 20 % prolínu+hydroxyprolínu a rôzne
množstvo hydroxylyzínu). Obsah glycínu v molekulách kolagénu
je nezvyèajne vysoký pre bielkoviny — kolagén obsahuje dve aminokyseliny, ktoré sa vyskytujú ve¾mi zriedkavo v iných bielkovinách, a to 4-hydroxyprolín a 5-hydroxylyzín. Následnos• aminokyselín v kolagéne je pozoruhodne pravidelná — takmer každú
tretiu tvorí glycín. Ve¾mi èasto sa vyskytuje aj sekvencia glycínprolín-hydroxyprolín.
Kolagén rozde¾ujeme do dvoch podskupín pod¾a miesta lokalizácie kolagénu. Ak sú kolagénové vlákna zastúpené v extracelulárnom priestore, oznaèujeme ho pojmom intersticiálny typ kolagénu (tu patrí kolagén I, II, III). Druhý typ kolagénu oznaèujeme
pojmom kolagén bazálnych membrán. Pri fibróze peèene zis•ujeme vzostup všetkých typov kolagénu, aj keï je v prevahe zvýšená
produkcia kolagénu III. typu (Rauterberg, 1981).
Glykoproteíny
Glykoproteíny predstavujú stabilnú zložku extracelulárnej
matrix spojivového tkaniva. Ide o heterogénnu skupinu z h¾adiska chemického zloženia aj fyziologických funkcií. V poslednom
èase sa zdôrazòuje úloha dvoch špecifických glykoproteínov: fibronektínu a laminínu. Funkcia fibronektínu súvisí s jeho väzbou
na poèetné a rozdielne biologické štruktúry napr. kolagén, heparín, fibrín a zložky povrchu buniek. Laminín je hlavnou nekolagénovou štruktúrnou zložkou bazálnych membrán. Dokáže prilepi• epitelové bunky ku spojivovému tkanivu. Má vysokú afinitu
ku kolagénu IV. typu.
Tenascín je oligomerický glykoproteín extracelulárnej matrix,
ktorý sa fyziologicky syntetizuje v období embryonálneho vývo-

Proteoglykány
Spojivové tkanivo peèene je bohaté na proteoglykány, ktoré
pozostávajú z polysacharidov (asi 95 %) a bielkovín (asi 5 %).
Tieto obrovské polyanióny viažu vodu a katióny a tvoria extracelulárne médium spojivového tkaniva. Patrí sem kyselina hyalurónová, chondroitínsulfát, keratansulfát, heparansulfát a heparín.
Dermatansulfát a chondroitínsulfát sa èastejšie vyskytujú pri fibróze peèene ako v zdravej peèeni. Funkcie proteoglykánov na procese fibrogenézy znázoròuje obrázok 3.
Enzýmy syntézy a odbúravania kolagénu
Syntéza kolagénu zahàòa poèetné reakcie, ktoré sú katalyzované špecifickými enzýmami: prolyl-4-hydroxylázou, prolyl-3hydroxylázou, lyzyl-hydroxylázou, galaktozylhydroxylyzylglukozyl-transferázou a prokolagén-galaktozyltransferázou. Ïalšie enzýmy katalyzujú premenu prokolagénu na kolagén. Kolagenázy
prispievajú k degradácii kolagénu.
Biochemické markery peèeòovej fibrózy
Prokolagény
Kolagén III. typu je predominantným kolagénom pri fibróze
peèene a len pri pokroèilej cirhóze je predominantným kolagén I.
typu (Murata, 1984). Rádioimunologické (RIA) štúdie dokazujú,
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že kompletná molekula prokolagén-III-peptidu (P-III-P) sa vyluèuje žlèou. Degradaèný produkt prokolagén-peptidu — kolagén 1
sa vyluè uje moèom (Raedesch, 1982).
Hladiny prokolagén-III-peptidu sa líšia u zdravých osôb v závislosti od rastu — najvyššie hodnoty sa zistili v období rýchleho
rastu a najnižšie hodnoty v dospelom veku sa zistili v neskorej
adolescencii po ukonèení rastu. V detskom veku hladiny P-III-P
v sére nekorelujú so stupòom fibrózy aktívneho peèeòového ochorenia (Plebani, 1991). Dospelí s peèeòovým ochorením majú signifikantne vyššie hladiny P-III-P.
Zvýšené hladiny P-III-P sa pozorovali u pacientov s akútnou
vírusovou hepatitídou a vzostup koreloval so stupòom aktivity aminotransferáz pod¾a údajov niektorých autorov (Annoni, 1988). Iní
autori nepozorovali vz•ah medzi týmito parametrami, ale zistili
zvýšenú hladinu P-III-P pri každom akútnom ochorení s následnou normalizáciou do 6 mesiacov v prípade nekomplikovanej hepatitídy. V ïalšom sledovaní pacientov, u ktorých nedošlo k normalizácii hladín P-III-P, pretrvávali signifikantne vyššie hladiny
u tých, u ktorých sa rozvinulo chronické ochorenie peèene na rozdiel od pacientov s nekomplikovaným priebehom (Change, 1989).
Prvé práce zaoberajúce sa hladinami P-III- P u pacientov s chronickým hepatálnym ochorením priniesli s¾ubné výsledky, najmä
pri chronickej aktívnej hepatitíde (Diodati, 1990). Perzistujúca elevácia P-III-P v sére predpokladá prebiehajúcu fibrózu a vývoj cirhózy. Signifikantne zvýšené hladiny P-III-P sa zistili u pacientov
s chronickou alkoholovou hepatitídou (Gabrielli, 1989) a stupeò
vzostupu bol výraznejší pri •ažkej fibróze v porovnaní s ¾ahkou
fibrózou. Praktické využitie urèenia P-III-P má význam v prognóze vývoja chronického etyltoxického poškodenia peèene, a to
jednak v odlíšení fibrózy od steatózy ako aj v odlíšení fibrózy
progredujúcej do cirhózy. P-III-P pomáha odlíši• aktívnu formu
ochorenia od neaktívnej — stabilizovanej formy, èi už pri chronickej aktívnej hepatitíde alebo cirhóze (Plebani, 1991).
Pri primárnej biliárnej cirhóze sa zistila signifikantná korelácia medzi hladinou P-III-P a stupòom histologického poškodenia
— najvyššie hladiny boli namerané u pacientov s III. a IV. stupòom ochorenia (Plebani, 1991).
S extrahepatálnou sekréciou P-III-P sa stretávame pri fibrotizujúcich procesoch, ako sú Pagetova choroba, sklerodermia, p¾úcna
fibróza a reumatoidná artritída.
V pokroèilom štádiu cirhózy peèene sa stáva dominantným
kolagén I. typu, èím možno vysvetli• normálne hladiny P-III-P
u týchto pacientov.
Prokolagén I. typu neodráža nato¾ko aktivitu ochorenia ako
P-III-P, jeho hladina je však vyššia pri etyltoxickom poškodení
oproti nealkoholickej etiológii (Hartmann, 1990). Prokolagén IV.
typu je ïalším typom kolagénu. Použitím metódy RIA môžeme
detegova• buï dva karboxyterminálne konce, ktoré oznaèujeme
ako NC-1, alebo štyri aminoterminálne konce, známe ako 7skolagén. Zvýšená hladina oboch koncových re•azcov sa zistila
u pacientov s etyltoxickou hepatopatiou a na experimentálnom
modeli peèeòovej fibrózy (Hayasaka, 1990). Pri cirhóze je metabolizmus kolagénu IV. typu celkom odlišný od kolagénu III.
typu. Niektorí autori predpokladajú, že vzostup kolagénu IV. typu
môže upozorni• na fibrogenézu vèaššie ako metabolizmus P-IIIP (Savolšinen, 1988; Ueno, 1992). Urèenie re•azcov NC1 môže
preto prinies• prídavnú informáciu o vývoji peèeòového ochorenia najmä u pacientov s normálnymi hladinami P-III-P. Hayasa-

ka (1990) zistil v skupine 60 pacientov s chronickým ochorením peèene (prièom 50 zdravých osôb tvorilo kontrolný súbor)
tieto výsledky: hladiny NC1 sú signifikantne vyššie u pacientov
s chronickou aktívnou hepatitídou a cirhózou v porovnaní
s chronickou perzistujúcou hepatitídou. V skupine s cirhózou sa
zistili vyššie hladiny NC1 oproti skupine s chronickou aktívnou
hepatitídou. V skupine pacientov s cirhózou hladiny NC1 boli
vyššie v aktívnom procese v porovnaní s neaktívnou cirhózou.
Oproti predchádzajúcim zisteniam, že pri pokroèilom stupni cirhózy nedochádza k adekvátnemu vzostupu P-III-P, hladiny kolagénu IV. typu sa zvyšujú kontinuálne so stupòom cirhózy urèeným patologickoanatomickým obrazom (stupeò fibrózy, celulárna infiltrácia atï.) (Ueno, 1992). Japonskí autori dokázali signif ikantne vyššie hladiny kolagénu IV — 7s u pacientov
s hepatocelulárnym karcinómom oproti skupine s chronickým
hepatálnym ochorením bez karcinómu peèene pri hepatitíde C,
nie však pri hepatitíde B (Shimamura, 1995). Zdá sa, že 7s kolagén môže by• užitoèným prognostickým faktorom pre riziko karcinogenézy pri hepatitíde C.
Laminín
V zdravej peèeni sa laminín nachádza v bazálnej membráne
okolo žlèovodov, lymfatických ciev, nervových zakonèení a vén,
ale chýba na stenách sínusoidov, ktoré nemajú bazálnu membránu. Pri experimentálne vyvolanej fibróze sa laminín ukladá v depozitoch do Disseho priestorov s kolagénom IV. typu a zodpovedá za perivenulárnu a pericelulárnu fibrózu (Tsutsumi, 1993).
Sasaki a spol. (1992) zistili zvýšené hladiny laminínu u pacientov s vrodenou atréziou žlèovodov. Hladina dobre korelovala s hladinou aminotransferáz, bilirubínu, ako aj so stupòom hepatálnej
fibrózy.
Výška hladiny laminínu závisí od stupòa orgánovej fibrózy.
Zvýšené hodnoty boli opísané pri etyltoxickom poškodení peèene, prièom najvyššie hodnoty sa zistili u pacientov s etyltoxickou
cirhózou (Tsutsumi,1995). Koncentrácie laminínu boli signifikantne zvýšené u pacientov s ezofágovými varixami a koncentrácia
laminínu korelovala so stupòom varixov klasifikovaných pod¾a
Paqueta (Paquet, 1983). Obsah laminínu koreloval aj so zvýšením
kolagénu IV. typu (Tsutsumi, 1995) a so stupòom fibrózy urèeným na základe histologického vyšetrenia, prièom korelácia s PIII-P bola ove¾a nižšia (Misaki, 1990). Pozitívne korelácie sa zistili aj medzi výškou portálneho tlaku a hladinou laminínu (Gressner, 1986). Vytváranie bazálnych membrán pozdåž sínusoidových
buniek vedie ku kapilarizácii sínusoidov, ktorá sa považuje za dôležitý patogenetický faktor vo vývoji portálnej hypertenzie (Urashima, 1993).
Fibronektín
Fibronektín je glykoproteín, ktorý je zložkou bazálnych membrán, ktoré sa s vysokou afinitou viažu ku kolagénom, najmä kolagénu III. typu. Pokles hladiny fibronektínu v sére pacientov s cirhózou koreluje s ïalšími ukazovate¾mi proteosyntézy, ako je albumín (Plebani, 1991). Aj keï nie je priamo iniciátorom alebo
regulátorom fibrogenézy v peèeni, má významné postavenie pri
tvorbe extracelulárnej matrix, a tým sa zúèastòuje na procese fibrogenézy (Roeb, 1993).
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Kyselina hyalurónová
Kyselina hyalurónová je polysacharid, ktorý je významne zastúpený v spojivovom tkanive. Tvorí sa v mezenchýmových bunkách a prostredníctvom lymfy sa dostáva do krvi. Rýchlo sa vychytáva peèeòou a zhromažïuje sa v neparenchýmovej bunkovej
frakcii. Len endotelové bunky v peèeni sú schopné zhromažïova•
a odbúrava• kyselinu hyalurónovú. Hepatocyty ani Kupfferove
bunky túto schopnos• nemajú (Plebani, 1991). Signifikantne vyššie hladiny kyseliny hyalurónovej sa zistili u pacientov s chronickou aktívnou hepatitídou oproti skupine zdravých osôb. Nesignifikantný rozdiel bol v skupine necirhotického etyltoxického poškodenia peèene, chronickej perzistujúcej hepatitíde a liekmi indukovaného poškodenia peèene. Signifikantne vysoké hodnoty sa
zistili u pacientov s cirhózou oproti skupine bez cirhózy. Štatistické analýzy zistili pozitívne korelácie medzi hladinou kyseliny
hyalurónovej a niektorými peèeòovými testmi (galaktózový toleranèný test, protrombínový èas, albumín, bilirubín, aspartátaminotransferáza v sére). Kombinácia vyšetrenia kyseliny hyalurónovej, alkalickej fosfatázy a galaktózového toleranèného testu predstavuje výborný prognostický faktor pri hodnotení priebehu ochorenia. Hladina kyseliny hyalurónovej môže poukáza• na prítomnos•
a zhoršenie funkcie peèene už vo vèasných štádiách primárnej
biliárnej cirhózy v predstihu pred bežne používanými peèeòovými testmi okrem prealbumínu (Nyberg, 1992). Kyselina hyalurónová dokáže odlíši• vèasné štádiá primárnej biliárnej cirhózy (I.—
II. štádium) od pokroèilého stupòa s fibrózou (III. štádium) alebo
od cirhózy (IV. štádium). Súèasné poznatky poukazujú na to, že
kyselina hyalurónová je citlivejším markerom fibrogenézy v porovnaní s P-III-P nielen pri primárnej bilárnej cirhóze, ale aj chronickej hepatitíde C (Nyberg, 1992; Guechot, 1994). Hladina kyseliny hyalurónovej odráža morfologické a funkèné zmeny, ktoré
nachádzame na sínusoidových bunkách v zmysle sínusoidovej
kapilarizácie pri rôznych hepatálnych ochoreniach (Kimura, 1993;
Ueno, 1993).
Tenascín
Tenascín je glykoproteín extracelulárneho matrixu. Jeho signifikantne zvýšená hladina sa zistila u pacientov s chronickou
aktívnou hepatitídou, cirhózou peèene, hepatocelulárnym karcinómom a akútnou hepatitídou v porovnaní so skupinou zdravých
osôb (Yamauchi, 1993). Pozitívne korelácie sa zistili aj pri porovnaní sérovej hladiny tenascínu s histologickým nálezom stupòa
fibrózy. Hladina tenascínu korelovala s hladinami iných markerov fibrogenézy (P-III-P, 7s-kolagén IV. typu, laminín).
Prolyl 4-hydroxyláza
Prolyl-4-hydroxylázu môžeme urèova• buï priamo z peèeòového tkaniva alebo zo séra. Vzostup peèeòovej prolyl-4-hydroxylázy sa zistil pri chronickej aktívnej hepatitíde, cirhóze, primárnej
biliárnej cirhóze aj akútnej vírusovej hepatitíde a považuje sa za
užitoèný index fibroblastickej aktivity pri ochoreniach peèene.
Zvýšená hladina enzýmu sa pozorovala aj pri etyltoxických hepatopatiách okrem steatózy. U pacientov s etyltoxickou hepatitídou
sa zistila najvyššia aktivita tohto enzýmu, nepozorovala sa však
korelácia enzýmovej aktivity s tukovou infiltráciou peèene (Ple-
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bani, 1991). Enzým nie je prognostickým faktorom hepatálnej fibrózy u detí.
Viacerí autori zistili signifikantne vyššej hladiny sérovej prolyl-4-hydroxylázy u pacientov s akútnou vírusovou hepatitídou,
chronickou aktívnou hepatitídou, cirhózou peèene a etyltoxickým
poškodením peèene v porovnaní so zdravými osobami. Zistila sa
aj korelácia medzi hladinou enzýmu a stupòom hepatálnej fibrózy v histologickom obraze, ako aj s hladinou P-III-P (Plebani,
1991). Iní autori pozorovali zvýšené hladiny enzýmu pri akútnej
hepatitíde, hepatocelulárnom karcinóme, metastatickom postihnutí peèene a cholestatických ochoreniach (Nagai, 1988). Najvyššie hodnoty sa pozorovali pri cholestatických ochoreniach.
Lyzyloxidáza
Lyzyloxidáza je enzým, ktorý iniciuje syntézu kolagénu a elastínu ako katalyzátor oxidaèno-deaminaènej reakcie. Niektorí autori
zistili eleváciu hladín pri chronickej aktívnej hepatitíde, primárnej
biliárnej cirhóze a etyltoxickej hepatopatii, nezistila sa však korelácia s histologickým stupòom fibrózy ani s P-III-P a aktivitou
monoaminooxidázy (Sakamoto, 1985).
Galaktozyl-hydroxy-lyzyl-glukozyltransferáza
Zvýšenie enzýmu sa pozorovalo pri cirhóze peèene, akútnej
hepatitíde a metastázach peèene. Aktivita enzýmu koreluje so sérovou prolyl-4-hydroxylázou a s inými markermi cytolýzy (aspartátaminotransferáza) alebo cholestázy (alkalická fosfatáza) (Plebani, 1991).
Monoaminooxidáza
Úloha monoaminooxidázy v metabolizme spojivového tkaniva peèene nie je presne známa, ale predpokladá sa, že enzým je
zapojený do tvorby kolagénu alebo elastínu. Zvýšená hladina
monoaminooxidázy je indikátorom pokroèilej fibroproliferácie
v peèeni s pomerne vysokou špecificitou, aj keï nedokáže postrehnú• ¾ahký stupeò fibrózy (Plebani, 1991).
N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza
Ide o lyzozómový enzým, ktorý katabolizuje proteoglykány
a glykoproteíny. Predpokladá sa, že je hodnotným indikátorom
fibrózy a cirhózy. Pri chronickom aktívnom hepatálnom ochorení
koreluje so stupòom fibrózy a s hladinami P-III-P. Pozorovala sa
aj zvýšená aktivita pri akútnej hepatitíde, diabete a artritídach. Jeho
senzitivita je 52 %, špecificita 34 %, pozitívna prediktívna hodnota 9 % a negatívna prediktívna hodnota 98 % pre hepatálnu fibrózu pri chronických peèeòových ochoreniach (Gressner, 1982).
Kolagenázy a peptidázy
Odbúravanie kolagénu je multienzýmový proces sprevádzaný
kolagenázami a ïalšími proteolytickými enzýmami. Jedným z podporných faktorov podmieòujúcich vývoj cirhózy je znížená aktivita kolagenázovej aktivity, ktorá môže súvisie• s hladinami inhibítorov, akým je napr. sérový tkanivový inhibítor metaloproteinázy (TIMP-1). Viacerí autori zistili jeho zvýšenú hladinu u pacien-
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tov vo vz•ahu s vývojom fibrózy a stupòom cirhózy. V porovnaní
s P-III-P má TIMP-1 väèšiu senzitivitu v urèení stupòa fibrózy,
dokáže citlivo detegova• aj perivenulárnu fibrózu (Li, 1994). Celková senzitivita TIMP-1 v urèení fibrózy je 71 % (Li, 1994).
Záver
Význam biochemických markerov fibrogenézy v klinickej
praxi je nesporný. Fibróza peèene predstavuje dynamický proces,
zahròujúci poèetné interakcie medzi nieko¾kými typmi buniek,
v dôsledku ktorých dochádza k nahromadeniu bielkovín extracelulárneho matrixu. Dôsledkom prerušenia intrahepatálneho krvného toku je vývoj portálnej hypertenzie. Hlavnou zložkou bielkovín extracelulárnej matrix sú perisínusoidové bunky, ktoré sa
nachádzajú v Disseho priestoroch. Tieto bunky proliferujú a podporujú ïalšiu hepatálnu nekrózu. Tento proces ovplyvòujú rôzne
mediátory, vrátane cytokínov a rastových faktorov (TGF-beta,
PDGF a ïalšie). Pri chronickom hepatálnom ochorení je výsledkom týchto dejov fenotypická premena perisínusoidových buniek
na myofibroblasty. Akumuláciu proteínov extracelulárnej matrix
pri fibróze možno vysvetli• nielen ich zvýšenou syntézou, ale aj
zníženým odbúravaním, t.j. zníženou aktivitou kolagenázy. Na
posúdenie tohto dynamického deja sú nevyhnutné neinvazívne,
široko dostupné markery.
Klinické využitie týchto metód nie je všeobecne akceptované
a využívané. V našich podmienkach ide o finanènú nároènos• uvedených metód, aj keï je to paradoxné, keï si uvedomíme, že racionálna diagnostika efektu lieèby by viedla k použitiu efektívnejších
terapeutických postupov a z toho vyplývajúcemu zníženiu nákladov v koneènom dôsledku. Èiastkovou nevýhodou týchto testov je,
že žiaden z nich nie je orgánovo-špecifický, aj keï extrahepatálne
prejavy možno ¾ahko urèi• z klinického obrazu a základných laboratórnych parametrov. Perspektívou využitia markerov fibrogenézy
je kontinuálne sledovanie priebehu ochorenia a vplyvu farmakoterapeutických postupov na reverziu fibrotického procesu.
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