
STRESZCZENIE 

Wstęp. 

Marskość wątroby to stan, w którym dochodzi do włóknienia narządu i zmiany jego 

architektury w strukturalnie nieprawidłowe guzki regeneracyjne. W krajach rozwiniętych 

jedną z najczęstszych przyczyn marskości wątroby jest nadużywanie alkoholu. W związku 

z tym, że alkohol jest przede wszystkim metabolizowany w wątrobie, powoduje to, że jest ona 

szczególnie podatna na jego toksyczne działanie. Chorych w przebiegu marskości wątroby 

można zaliczyć do trzech grup wg skali Childa – Pugh’a.  

 

Cel.  

Celem rozprawy doktorskiej była ocena stężeń składowych układu RAA: 

angiotensynogenu, enzymu konwertującego angiotensynę I oraz aldosteronu w surowicy krwi 

chorych na alkoholową marskość wątroby oraz w grupie kontrolnej osób zdrowych. Ponadto 

na podstawie przeprowadzonych badań dokonano oceny angiotensynogenu, enzymu 

konwertującego angiotensynę I oraz aldosteronu jako potencjalnych markerów 

diagnostycznych alkoholowej marskości wątroby, jej stadium zaawansowania, a także 

ewentualnych powikłań. 

 

Materiały i metody.  

W powyższej pracy dokonano podziału 55 pacjentów z alkoholową marskością 

wątroby na dwie grupy – grupa A wg skali Childa-Pugh’a oraz B+C wg skali Childa Pugh’a. 

W badaniu wzięło również udział 14 zdrowych osób, nie spożywających alkoholu, które 

stanowiły grupę kontrolną. Materiał do badań stanowiła krew obwodowa, pobrana z żyły 

łokciowej, w objętości 5 ml. Pobrania materiału dokonywano rano, na czczo. Pobraną krew 

odwirowano, otrzymując surowicę, którą następnie przechowywano w temperaturze – 20 st. 

C. Oznaczenia aldosteronu, angiotensynogenu (AGT) i enzymu konwertującego angiotensynę 

I (ACE1) dokonano za pomocą enzymatycznych testów immunosorbcyjnych. 

 

Wyniki.  

W badaniu nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pod względem stężenia 

angiotensynogenu w surowicy krwi między grupą kontrolną a pacjentami z alkoholową 

marskością wątroby (P-Ch A i P-Ch B+C). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pod 

względem stężenia enzymu konwertującego angiotensynę I w surowicy krwi między grupą 



kontrolną, a pacjentami z alkoholową marskością wątroby 

(P-Ch A i P-Ch B+C). Natomiast wykazano, że pacjenci z niewyrównaną marskością wątroby 

(P-Ch B+C) charakteryzują się istotnie statystycznie wyższym stężeniem aldosteronu od 

pacjentów z wyrównaną marskością wątroby (P-Ch A) oraz od osób z grupy kontrolnej. 

W przeprowadzonym badaniu nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między grupą 

kontrolną a pacjentami z wyrównaną marskością wątroby (P-Ch A) pod względem stężenia 

aldosteronu.  

 

Wnioski.  

W badaniu wykazano, że w przebiegu alkoholowej marskości wątroby dochodzi do 

nadmiernej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron. Ponadto badanie wykazało, że 

angiotensynogen oraz enzym konwertujący angiotensynę I nie mogą być markerami 

diagnostycznymi alkoholowej marskości wątroby. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono natomiast, że aldosteron może być wykorzystany jako potencjalny marker 

diagnostyczny alkoholowej marskości wątroby w stadium zdekompensowanym, a także 

powikłań alkoholowej marskości wątroby pod postacią wodobrzusza oraz encefalopatii.  
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8.2. Summary in English 

Admission. 

Cirrhosis is a condition characterised by fibrosis of the the liver and changes in 

its architecture into structurally abnormal regenerative nodules. One of the most 

common causes of cirrhosis in developed countries is alcohol abuse. As alcohol is 

primarily metabolized in the liver, this makes it particularly vulnerable to its toxic 

effects. Patients with cirrhosis can be classified into three groups according to the 

Child-Pugh score.  

Objective. 

The aim of the dissertation was to determine the concentrations of the 

components of the renin-angiotensin-aldosterone (RAA) system- angiotensinogen 

(AGT), angiotensin-I-converting enzyme (ACE1) and serum aldosterone in patients 

with alcoholic cirrhosis and in healthy individuals. Moreover, their concentrations were 

assessed as potential diagnostic markers of alcoholic cirrhosis, its severity and possible 

complications.  

Material and methods. 

The study encompassed 55 patients with alcoholic cirrhosis divided into two 

groups – Child-Pugh Group A and Child Pugh B+C and 14 healthy subjects with no 

history of alcohol abuse constituting the control group. The material for tests was the 

peripheral blood, 5 ml, collected from the ulnar vein in the morning in fasting state. The 

collected blood was centrifuged, and the serum stored at -20
o
C. Determinations of 

aldosterone, AGT and ACE were carried out using enzyme-linked immunosorbent 

assays. 

Results. 

The study results did not show statistically significant differences in serum AGT 

concentrations between the control group and patients with alcoholic cirrhosis 

(P-Ch A and P-Ch B+C). Likewise, no statistically significant differences in serum 

ACE concentrations were found between the control group and patients with alcoholic 

cirrhosis (P-Ch A and P-Ch B+C). Otherwise, patients with decompensated cirrhosis 

(P-Ch B+C) were shown to have significantly statistically higher serum aldosterone 

levels, as compared to patients with compensated cirrhosis (P-Ch A) and controls. 

However, there was no statistically significant difference between the control group and 

patients with compensated cirrhosis (P-Ch A) in terms of aldosterone levels 
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Conclusions  

To sum up, the study demonstrates an excessive activation of the renin-

angiotensin-aldosterone system in alcoholic liver cirrhosis. Moreover, the study findings 

show that angiotensinogen and angiotensin-1-converting enzyme cannot be considered 

the diagnostic markers of alcoholic cirrhosis while aldosterone can be used as 

a potential diagnostic marker of decompensated alcoholic cirrhosis and complications of 

alcoholic cirrhosis in the form of ascites and encephalopathy. 

  


