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WSTĘP 

Marskość wątroby stanowi schyłkową fazę przewlekłych patologii tego narządu.         

Postępujący proces włóknienia wątroby jest bezobjawowy, a jego manifestacja kliniczna pojawia           

się dopiero w końcowej fazie marskiej przebudowy tego organu. Ze względu na dużą częstość              

występowania oraz poważne powikłania (m. in. rozwój raka wątrobowokomórkowego), alkoholowa          

marskość wątroby (ALC) i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) reprezentują          

dwie złożone patologie epidemiologiczne o dużym znaczeniu światowym. Dlatego też kluczowe           

wydaje się być ich rozpoznanie w możliwie wczesnej fazie, poprzedzającej rozwój pełnoobjawowej            

marskości oraz monitorowanie włóknienia wątroby. Złoty standard w ocenie zaawansowania          

włóknienia wątroby stanowi od wielu lat biopsja tego narządu. Jednak ze względu na swoją              

inwazyjność i ryzyko istotnych powikłań, a także ocenę tylko niewielkiego fragmentu miąższu            

wątroby, cały czas trwają poszukiwania wiarygodnych nieinwazyjnych markerów włóknienia         

wątroby, które w przyszłości będą mogły zastąpić biopsję lub ograniczyć konieczność jej            

wykonywania. Dostępne są rozmaite panele badań laboratoryjnych, a także obrazowe narzędzia           

diagnostyczne (elastografia: ultrasonograficzna i rezonansu magnetycznego), których skuteczność        

została potwierdzona w badaniach klinicznych. Niemniej jednak cały czas nie funkcjonują w            

codziennej praktyce klinicznej powszechne i ogólnodostępne nieinwazyjne laboratoryjne narzędzia         

służące do oceny zaawansowania włóknienia wątroby. 

 

 

 

CEL BADANIA 



Celem badania była ocena użyteczności nieinwazyjnych: hematologicznych oraz        

surowiczych (pośrednich i bezpośrednich) markerów włóknienia wątroby w przebiegu ALC i           

NAFLD. Podjęte zostały również próby: oceny istniejących zależności pomiędzy wymienionymi          

parametrami oraz ustalenia proponowanych punktów odcięcia poszczególnych ocenionych        

wskaźników. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem objęto 302 osoby: 142 pacjentów z ALC, 92 z NAFLD oraz 68 zdrowych              

ochotników stanowiących grupę kontrolną. U każdego z badanych oznaczono we krwi parametry            

hematologiczne: średnią objętość płytek krwi (MPV), zróżnicowanie płytek krwi pod względem           

objętości (PDW), płytkokryt (PCT), zróżnicowanie krwinek czerwonych pod względem objętości          

(RDW), RPR - stosunek wartości RDW do płytek krwi (PLT), NLR - stosunek wartości neutrofilów               

do limfocytów (LYM), MPR - MPV/PLT, PLR - PLT/LYM i RLR - RDW/LYM. Oceniono także               

surowicze pośrednie wskaźniki włóknienia wątroby: AAR [stosunek wartości transaminazy         

asparaginianowej (AST) do transaminazy alaninowej (ALT)], APRI (AST/PLT Ratio Index), FIB-4           

(Fibrosis-4) i GPR (stosunek wartości γ-glutamylotranspeptydazy do PLT). Spośród bezpośrednich          

markerów włóknienia wątroby oznaczono: C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP),          

N-terminalny propeptyd prokolagenu typu III (PIIINP), płytkopochodny czynnik wzrostu AB          

(PDGF-AB), transformujący czynnik wzrostu α (TGF-α) i lamininę. Ponadto w grupie ALC            

oceniono kliniczne zaawansowanie choroby z wykorzystaniem skali MELD (ang. Model For           

End-Stage Liver Disease), a w grupie NAFLD posłużono się skalami włóknienia wątroby: NAFLD             

fibrosis score oraz BARD score. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami grupy kontrolnej;            

dokonano też porównania wyników grup: ALC z NAFLD. Następnie dokonano korelacji pomiędzy            

badanymi markerami w grupach: ALC i NAFLD. Dodatkowo oceniono wartość diagnostyczną           

AUC (ang. area under the curve) każdego z wykorzystanych wskaźników w obydwu grupach             

badawczych. 

 



WYNIKI 

Mediany PLT i LYM u pacjentów z ALC były poniżej zakresu wartości referencyjnych; u              

chorych z NAFLD mieściły się w jego zakresie. Mediana MPV u chorych z ALC pozostawała w                

granicach wartości referencyjnych, a u chorych z NAFLD była niższa. Mediany PDW i PCT wśród               

wszystkich badanych mieściły się w granicach wartości referencyjnych. Wzrost mediany RDW i            

NEU powyżej wartości referencyjnych stwierdzono w grupie ALC.  

Spośród ocenianych wskaźników hematologicznych w grupie ALC tylko mediana MPV nie           

różniła się istotnie statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną; mediany: MPR, PDW, RDW,             

RPR, NEU i NLR były znamiennie wyższe, zaś PLT, PCT, LYM i PLR - niższe niż w grupie                  

kontrolnej. 

W grupie NAFLD mediany wszystkich ocenianych parametrów, z wyjątkiem wskaźników          

MPR i PLR, wykazywały różnice znamienne statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną.            

Mediany: PLT, MPV, PCT i LYM były istotnie statystycznie niższe, zaś mediany pozostałych             

parametrów przyjmowały znamiennie wyższe wartości w zestawieniu z grupą kontrolną.  

Pacjenci z ALC prezentowali istotnie wyższe mediany oznaczonych markerów niż osoby z            

NAFLD z wyjatkiem PLT, PCT, LYM i PLR, które przyjęły znamiennie niższe wartości. Jedynie              

mediana NEU nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami chorych. 

Analiza wskaźników AAR, APRI, FIB-4 i GPR wykazała ich znamiennie wyższe mediany            

wśród chorych z ALC w stosunku do grupy kontrolnej i pacjentów z NAFLD. Pacjenci z NAFLD                

także prezentowali istotnie wyższe wartości wszystkich badanych wskaźników (z wyjątkiem AAR)           

niż zdrowi ochotnicy.  

W grupie ALC mediana stężenia lamininy była istotnie statystycznie wyższa w porównaniu            

z grupą kontrolną; natomiast mediany stężeń pozostałych oznaczanych bezpośrednich markerów          

włóknienia wątroby (z wyjątkiem PICP) były znamiennie niższe.  

W grupie NAFLD zaobserwowano istotnie statycznie niższe mediany: TGF-α i lamininy w            

zestawieniu z grupą kontrolną.  



Porównanie grupy ALC i NAFLD nie wykazało istotnej różnicy jedynie w odniesieniu do             

mediany stężenia TGF-α. Poza tym parametrem, w grupie ALC zaobserwowano znamiennie           

statystycznie wyższe mediany stężeń: PICP i lamininy oraz niższe mediany stężeń: PIIINP i             

PDGF-AB niż wśród pacjentów z NAFLD. 

Oceniając korelacje między poszczególnymi badanymi parametrami wśród pacjentów z         

ALC i NAFLD, zaobserwowano w grupie chorych z ALC silnie dodatnie związki pomiędzy: MPR i               

RPR (p<0,001), PCT i PLR (p<0,0001), RDW i RLR (p<0,0001) oraz silnie ujemne między: MPR i                

PCT (p<0,0001), MPR i PLR (p<0,0001) oraz PDW i PLR (p<0,0001).  

Dodatnie wzajemne zależności stwierdzono pomiędzy pośrednimi wskaźnikami włóknienia        

wątroby: AAR i FIB-4 (p<0,0001), APRI i FIB-4 (p<0,001), APRI i GPR (p<0,001) oraz między               

FIB-4 i GPR (p<0,0001).  

Wartość wskaźników hematologicznych wśród pacjentów z ALC była także związana z           

poziomem pośrednich markerów włóknienia wątroby; wzrostowi wartości: MPR, PDW i RPR           

towarzyszył wzrost wartości FIB-4 (odpowiednio: p<0,001, p<0,0001 i p<0,0001). Wzrost wartości           

PDW korelował w sposób wysoce istotny statystycznie ze wzrostem wartości wskaźnika APRI            

(p<0,0001), a poziomu RPR - z poziomem GPR (p<0,0001). Wysoce negatywne korelacje            

zaobserwowano między PCT oraz wskaźnikami: APRI (p<0,0001) i FIB-4 (p<0,0001).  

Stwierdzono również silne pozytywne korelacje między wskaźnikiem MELD a         

następującymi hematologicznymi parametrami: MPV, MPR, PDW i NLR (odpowiednio: p<0,001,          

p<0,0001, p<0,001 i p<0,0001) oraz nie tak silną, ale również dodatnią korelację między             

wskaźnikami: MELD i RPR (p<0,01) oraz ujemne korelacje między skalą MELD a poziomami:             

PCT (p<0,05) i PLR (p<0,01).  

Analiza statystyczna wykazała także obecność znamiennie pozytywnych korelacji pomiędzy         

skalą MELD a pośrednimi wskaźnikami włóknienia wątroby, zwłaszcza w odniesieniu do           

wskaźników: APRI (p<0,0001) i FIB-4 (p<0,0001).  

Zanotowano również istotny statystycznie związek pomiędzy bezpośrednimi markerami        

włóknienia wątroby a parametrami hematologicznymi i pośrednimi wskaźnikami włóknienia         



wątroby. Wykazano m. in. obecność silnych pozytywnych korelacji pomiędzy: PDGF-AB i PLT            

(p<0,0001) oraz PDGF-AB i PCT (p<0,001), jak również negatywnych zależności między:           

PDGF-AB i MPR (p<0,001), a także PDGF-AB i RPR (p<0,0001). 

W grupie chorych z NAFLD, badając wskaźniki hematologiczne włóknienia wątroby,          

odnotowano dodatnie istotne statystycznie zależności m. in. pomiędzy: MPR i PDW (p<0,0001),            

NLR i PLR (p<0,0001), PLR i RLR (p<0,0001) oraz wysoce znamiennie negatywne korelacje             

między: MPR i PCT (p<0,0001) oraz  RPR i PCT (p<0,001).  

Pośrednie parametry włóknienia także wzajemne dodatnio korelowały między sobą, a wśród           

nich: APRI i FIB-4 (p<0,0001) oraz APRI i GPR (p<0,0001).  

Wzrost wartości MPR towarzyszył wyższym wartościom pośrednich markerów włóknienia         

wątroby [APRI (p<0,0001) i FIB-4 (p<0,0001)], a wyższy poziom RPR - wyższemu poziomowi             

APRI (p<0,0001). 

Punktacja NFS korelowała dodatnio z hematologicznymi parametrami oraz pośrednimi         

wskaźnikami włóknienia wątroby [silnie pozytywnie z: MPR (p<0,0001), RPR (p<0,0001) i FIB-4            

(p<0,0001) oraz silnie negatywnie z PCT (p<0,0001)]. Wskaźnik NFS także silnie dodatnio            

korelował z wartościami BARD score (p<0,0001).  

Analiza statystyczna wykazała istnienie licznych związków bezpośrednich markerów        

włóknienia wątroby z parametrami hematologicznymi i pośrednimi wskaźnikami włóknienia         

wątroby. Najsilniejsze z nich dodatnie korelacje dotyczyły: PICP i APRI (p<0,01) oraz PICP i GPR               

(p<0,001). 

Analiza wyników grupy ALC wykazała, że największą wartością AUC spośród          

hematologicznych wskaźników charakteryzowały się następujące parametry: RPR (0,965), MPR         

(0,929), RLR (0,914), RDW (0,912), PCT (0,839), NLR (0,821) i PDW (0,764), a spośród              

surowiczych pośrednich markerów włóknienia wątroby: GPR (0,992), FIB-4 (0,980), APRI (0,978)           

i AAR (0,852). Największą wartość diagnostyczną w grupie surowiczych bezpośrednich markerów           

włóknienia wątroby miały natomiast: PDGF-AB (0,663) i PIIINP (0,630). Proponowane          

diagnostyczne punkty odcięcia dla powyższych parametrów w grupie ALC wyniosły odpowiednio:           



RPR>0,075, MPR>0,048, RLR>8,684, RDW>14,2%, PCT<0,17%, NLR>2,227, PDW>59,3,       

GPR>0,553, FIB-4>1,396, APRI>0,444, AAR>1,586, PDGF-AB<25171,82 pg/ml i PIIINP<28,652        

ng/ml. 

Analiza rezultatów grupy NAFLD wykazała, że spośród wskaźników hematologicznych         

najwyższe wartości AUC dotyczyły: MPV (0,808), NLR (0,725) i RPR (0,724), a spośród             

surowiczych pośrednich markerów włóknienia wątroby: APRI (0,842), GPR (0,839) i FIB-4           

(0,808). Natomiast laminina (0,760) i TGF-α (0,739) cechowały się najwyższą wartością AUC w             

obrębie surowiczych bezpośrednich markerów włóknienia wątroby. Proponowane diagnostyczne        

punkty odcięcia dla powyższych parametrów w grupie NAFLD wyniosły odpowiednio: MPV<7,9           

fl, NLR>2,034, RPR>0,047, APRI>0,31, GPR>0,316, FIB4>0,865, laminina<509,309 ng/ml i         

TGF-α<16,101 pg/ml. 

 

DYSKUSJA 

Istotna rola parametrów hematologicznych jako markerów rozmaitych patologii (m. in.          

nowotworów, chorób układu krążenia, nieswoistych chorób zapalnych jelit) dyskutowana jest z           

niesłabnącym zainteresowaniem od kilku ostatnich lat. Zgromadzone dane wskazują także na ich            

potencjalną rolę w ocenie zaawansowania włóknienia wątroby, a także klinicznego zaawansowania           

marskości wątroby. W tym kontekście szczególnie podkreślana jest wartość diagnostyczna          

wyższych punktów odcięcia wskaźników: RDW, RPR i NLR w porównaniu ze zdrowymi osobami,             

co wykazały moje badania. Wciąż brakuje jednak publikacji, w których dostępne są zestawienia             

przytoczonych parametrów hematologicznych ze znanymi już pośrednimi i bezpośrednimi         

markerami włóknienia wątroby. Przedstawione powyżej korelacje pomiędzy wskaźnikami        

hematologicznymi i surowiczymi wydają się być pierwszymi tego typu danymi uzyskanymi u            

chorych z ALC i NAFLD w populacji polskich pacjentów. Podobnych analiz na łamach literatury              

międzynarodowej jest także niewiele. Niniejsze badanie wydaje się mieć charakter pionierski i            

skłania tym samym do dalszej eksploracji tematu hematologicznych parametrów w ocenie           

włóknienia wątroby. 



Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że istnieje duża potencjalna rola          

nieinwazyjnych hematologicznych i serologicznych parametrów w ocenie stopnia włóknienia         

wątroby. Ich moc diagnostyczna wydaje się być większa u chorych z ALC niż NAFLD.              

Hematologiczne parametry na tle pośrednich markerów włóknienia wątroby mają dużą wartość           

diagnostyczną. Moc diagnostyczna bezpośrednich markerów włóknienia wątroby w niniejszym         

badaniu okazała się być relatywnie mała. 

 

WNIOSKI 

1. Hematologiczne i serologiczne markery włóknienia wątroby w przebiegu ALC i NAFLD           

stanowią istotną potencjalną formę diagnostyczną zaawansowania włóknienia wątroby oraz         

zaawansowania klinicznego choroby. 

2. Wskaźniki hematologiczne i pośrednie markery włóknienia wątroby okazały się mieć          

większą wartość diagnostyczną w przebiegu ALC niż NAFLD. 

3. Hematologiczne wskaźniki włóknienia wątroby mają zbliżoną wartość diagnostyczną do         

markerów pośrednich. 

4. Spośród ocenianych parametrów najmniejszą wartość diagnostyczną okazały się mieć         

bezpośrednie markery włóknienia wątroby. 

5. Obecność licznych zależności pomiędzy parametrami hematologicznymi oraz pośrednimi i         

bezpośrednimi markerami włóknienia wątroby u chorych z ALC i NAFLD wskazuje na            

komplementarność tych metod w ocenie zaawansowania włóknienia wątroby oraz ocenie          

zaawansowania klinicznego choroby. 

6. Nieinwazyjna laboratoryjna diagnostyka włóknienia wątroby może w przyszłości        

zmniejszyć liczbę wykonywanych biopsji wątroby. 

 


