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 Wstęp. Marskość wątroby jest odpowiedzią organizmu na przewlekłe uszkodzenie 

wywołane wieloma czynnikami, w tym nadmiernym spożyciem alkoholu. Zaawansowany 

proces włóknienia miąższu wątroby do niedawna był uważany za nieodwracalny. W świetle 

najnowszych doniesień naukowych wiadomo, że możliwe jest spowolnienie, zahamowanie,  

a nawet odwrócenie powstałych zmian. Stąd celowe wydaje się poszukiwanie takiego 

parametru diagnostycznego, który pozwoli w sposób nieinwazyjny monitorować przebieg 

marskości wątroby, jak również ocenić proces jego zaawansowania.  

 Cel. Celem pracy była ocena roli metaloproteinaz -9, -14 i -25 macierzy 

zewnątrzkomórkowej w patogenezie alkoholowej marskości wątroby. 

 Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 52 pacjentów z rozpoznaną 

alkoholową marskością wątroby oraz 15 zdrowych osób, stanowiących grupę kontrolną. Ocenę 

ilości spożytego alkoholu dokonano przy użyciu autorskiego kwestionariusza (ankiety). 

Marskość wątroby rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego, wywiadu w kierunku ilości 

spożywanego alkoholu, badań laboratoryjnych i ultrasonografii jamy brzusznej. Stopień 

marskości wątroby oceniano według kryteriów skali Childa-Turcotte-Pugh (wynik Childa-

Pugh). Na tej podstawie pacjenci zostali przypisani do jednej z trzech grup: grupa pierwsza (P-

Ch A) pacjenci w klasie A, grupa druga (P-Ch B) - pacjenci w klasie B i trzecia grupa (P-Ch 

C) pacjenci w klasie C wg klasyfikacji niewydolności wątroby Childa -Pugh’a. Następnie, 

grupa badana została podzielona na chorych z marskością wątroby wyrównaną (grupa P-Ch A) 

oraz na chorych z marskością wątroby niewyrównaną - grupa druga i trzecia (grupa P-Ch B+C). 

Dokonano pomiaru stężeń MMP-9, MMP-14, MMP-25 za pomocą techniki 

immunoenzymatycznej (ELISA), zarówno w surowicy pacjentów, jaki w grupie kontrolnej, a 

otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. 

 Wyniki. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w stężeniu MMP-9 pomiędzy 

badanymi grupami (P-Ch A, P-Ch B+C) i grupą kontrolną. Stężenie MMP-14 było istotnie 

wyższe w grupie P-Ch A (1,12±1,24 ng/ml) i w grupie P-Ch B+C (1,24±1,95 ng/ml)  

w porównaniu do grupy kontrolnej (0,001±0,0005 ng/ml) (p=0,001). Stężenie MMP-25 było 

istotnie wyższe w grupie pacjentów: P-Ch A (0,43±0,33 ng/ml) i P-Ch B+C (0,32±0,19 ng/ml) 

w porównaniu do grupy kontrolnej (0,017±0,08 ng/ml) (p=0,006). Nie wykazano istotnej 

statystycznie różnicy między grupami P-Ch A i P-Ch B+C pod względem stężenia MMP-14 i 



MMP-25. Ponadto, MMP-9 nie może służyć jako klasyfikator rozpoznania alkoholowej 

marskości wątroby. Istotne statystycznie wyniki, jako klasyfikatory rozpoznania alkoholowej 

marskości wątroby, uzyskano dla MMP-14 (p<0,0001) oraz MMP-25 (p=0,0001). MMP-9, 

MMP-14 i MMP-25 nie mogą służyć jako klasyfikatory rozpoznania zdekompensowanej 

marskości wątroby oraz rozpoznania powikłań alkoholowej marskości wątroby: wodobrzusza 

i encefalopatii wątrobowej. Pacjenci bez żylaków przełyku charakteryzują się istotnie wyższym 

stężeniem MMP-25 (0,43±0,27 ng/ml) w porównaniu do pacjentów z żylakami przełyku 

(0,27±0,15 ng/ml). 

 Wnioski. Podsumowując, stężenia metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej: 

MMP-14 i MMP-25 w surowicy były istotnie wyższe u osób z alkoholową marskością wątroby 

w porównaniu do grupy kontrolnej. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej typu 

błonowego: MMP-14 i MMP-25 mogą służyć jako klasyfikatory rozpoznania alkoholowej 

marskości wątroby. W grupie pacjentów z marskością wątroby powikłaną żylakami przełyku 

stężenie metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej MMP-25 jest niższe w porównaniu 

do grupy bez żylaków przełyku. 

 



SUMMARY 

 

 

Introduction. Cirrhosis of the liver is the body's response to chronic damage caused by 

many factors, including excessive alcohol consumption. Until recently, advanced liver 

parenchymal fibrosis was considered irreversible. In the light of the latest scientific reports, it 

is known that it is possible to slow down, inhibit and even reverse the changes that have 

occurred. Hence, it seems essential to look for a diagnostic parameter that will allow for a non-

invasive monitoring of the course of liver cirrhosis, as well as the assessment of its 

development. The aim of the study was to evaluate the role of metalloproteinases- 9, 14 and 25 

of the extracellular matrix in the pathogenesis of alcoholic cirrhosis. 

Aim of the study. The study included 52 patients diagnosed with alcoholic cirrhosis of 

the liver and 15 healthy control subjects. The amount of alcohol consumed was assessed using 

the proprietary questionnaire. Liver cirrhosis was diagnosed on the basis of the clinical 

symptoms, history  of alcohol consumption, laboratory tests and ultrasound of the abdominal 

cavity. The degree of cirrhosis was assessed according to the Child-Turcotte-Pugh score (Child-

Pugh score).   On this basis, patients were assigned to one of the three groups: group one (P-Ch 

A) patients in class A, group two (P-Ch B) - patients in class B and group three (P-Ch C) patients 

in class C according to the Child-Pugh classification of liver failure. Subsequently, the study 

group was divided into patients with compensated cirrhosis (group P-Ch A) and patients with 

decompensated cirrhosis - group two and three (group P-Ch B + C). The concentration of MMP-

9, MMP-14, MMP-25 in the serum of patients and in the control group was measured using the 

immunoenzymatic technique (ELISA), and the obtained results were statistically analyzed. 

Results. There were no statistically significant differences in the concentration of 

MMP-9 between the studied groups (P-Ch A, P-Ch B + C) and the control group. The 

concentration of MMP-14 was significantly higher in the P-Ch A group (1.12 ± 1.24 ng / ml) 

and in the P-Ch B + C group (1.24 ± 1.95 ng / ml) compared to the control group (0.001 ± 

0.0005 ng / ml)   (p = 0.001). The concentration of MMP-25 was significantly higher in the 

group of patients: P-Ch A (0.43 ± 0.33 ng / ml) and P-Ch B + C (0.32 ± 0.19 ng / ml) compared 

to the control group (0.017 ± 0.08 ng / ml) (p = 0.006). There was no statistically significant 

difference between the P-Ch A and P-Ch B + C groups in terms of the concentration of MMP-

14 and MMP-25. In addition, MMP-9 cannot be used as a classifier in the diagnosis of alcoholic 

cirrhosis. Statistically significant results as classifiers for the diagnosis of alcoholic cirrhosis 



were obtained for MMP-14 (p <0.0001) and MMP-25 (p = 0.0001). MMP-9, MMP-14 and 

MMP-25 cannot be used as classifiers for the diagnosis of decompensated cirrhosis   and for                                 

the diagnosis of alcoholic cirrhosis complications such as: ascites and hepatic encephalopathy. 

Patients without esophageal varices have a significantly higher concentration of MMP-25 (0.43 

± 0.27 ng / ml) compared to patients with esophageal varices (0.27 ± 0.15 ng / ml). 

Conclusions. Summarizing, the serum concentrations of the extracellular matrix 

metalloproteinases MMP-14 and MMP-25 were significantly higher in patients with alcoholic 

cirrhosis compared to the control group. Membrane-type extracellular matrix 

metalloproteinases: MMP-14 and MMP-25 may serve as classifiers for the diagnosis of 

alcoholic cirrhosis. The concentration of MMP-25 matrix metalloproteinase was significantly 

higher in patients without esophageal varices compared to patients with esophageal varices. 

 


