
Włóknienie wątroby, jako konsekwencja 
zmian martwiczych i zapalnych, jest 

procesem niezwykle skomplikowanym (1). 
Biorą w nim udział różne typy komórek, choć 
w ostatnich latach uważa się, że głównym 
źródłem kolagenu w uszkodzonej wątrobie 
są aktywowane komórki gwiaździste (1, 2).

Włóknienie jest procesem naprawczym, 
który może się pojawiać w różnych miej‑
scach gronka wątrobowego (3). Rozróż‑
nia się między innymi włóknienie wrotno‑ 
‑wrotne, wrotno‑centralne (zwane również 
przęsłowym) i okołowrotne, submasyw‑
ne lub masywne – to ostatnie zwykle po 
uprzątnięciu większych obszarów martwicy 
hepatocytów. Polega ono na odkładaniu się 
różnych typów kolagenu oraz innych sub‑
stancji macierzy pozakomórkowej (3, 4). 
U ludzi norma zawartości kolagenu w zdro‑
wej wątrobie wynosi 2–3 g na 100 g tkanki 
wysuszonej i pozbawionej tłuszczu (4), na‑
tomiast gdy mowa o włóknieniu wątroby – 
ilość ta znacznie się zwiększa. Dodatkowo 
zmianie ulegają typy kolagenu.

Prawidłowa, zdrowa wątroba zawiera 
kolageny typu I i III, a badania z użyciem 
mikroskopu elektronowego wskazują tak‑
że na obecność kolagenu IV. Kolagen typu 
I w wątrobie stanowi 80% całego znajdują‑
cego się w tym narządzie kolagenu. Jest on 
wytwarzany przez fibroblasty (4). Kolagen 
typu III znajduje się w tkankach młodych, 
na przykład w ziarninie, jest także w wątro‑
bie; obok proteoglikanów, które stanowią 
istotę włókienek siateczkowych i w począt‑
kowej fazie włóknienia narządu pojawia‑
ją się w znacznych ilościach (4). Ponadto 
w przypadku uszkodzenia narządu w prze‑
strzeniach pozazatokowych, pomiędzy ko‑
mórkami śródbłonka naczyń a hepatocyta‑
mi, zwiększa się ilość fibronektyny i hialu‑
ronianu (1). Stopniowo może to prowadzić 
do tworzenia się błon podstawnych, czyli do 
kapilaryzacji naczyń zatokowych wątroby, 
co niekiedy znacznie upośledza jej funkcję.

Włóknienie wątroby zazwyczaj towa‑
rzyszy jej przewlekłemu zapaleniu na róż‑
nym tle. U ludzi może to mieć związek ze 
spożywaniem alkoholu oraz zapaleniami, 
przebiegającymi z martwicą hepatocytów, 
szczególnie w okolicach blaszki granicznej 
(martwica kęsowa, interface hepatitis,) oraz 

z zastojem żółci. Włóknienie stwierdzane 
jest w takich chorobach, jak autoimmunolo‑
giczne zapalenie wątroby, zapalenie tła wi‑
rusowego, choroba Hashimoto, zapalenie 
polekowe czy niedobór α‑1‑antytrypsyny, 
związany z gromadzeniem się nieprawi‑
dłowej formy α‑1‑antytrypsyny w hepa‑
tocytach (4, 5). Stwierdzane jest również 
w chorobie Wilsona (zaburzenie w meta‑
bolizmie miedzi, prowadzące do jej od‑
kładania się w narządach wewnętrznych 
i mózgu) i hemochromatozie (odkładanie 
się hemosyderyny, uwarunkowane gene‑
tycznie, lub w niedokrwistościach sydero‑
blastycznych, kiedy żelazo nie wbudowuje 
się do hemu, lub też związane z nadmier‑
ną podażą żelaza; przede wszystkim jed‑
nak problem ten dotyczy genetycznie uwa‑
runkowanej hemochromatozy pierwotnej).

Włóknienie wątroby u ludzi, zwłaszcza 
w przebiegu jej przewlekłego zapalenia, było 
początkowo określane i podawane w wyni‑
ku badania histopatologicznego w formie 
opisowej. Stopniowo jednak patomorfolo‑
gowie przeszli do stosowania oceny półi‑
lościowej lub numerycznej zjawisk mor‑
fologicznych. Tak powstały między innymi 

HAI (histological activity indeks) czyli in‑
deks wg Knodella (1981), Scheuera (1991), 
Ludwiga (1993), Desmeta (1994) czy Isha‑
ka (1995). Zaawansowanie fibroplazji ko‑
lagenowej (staging), poddane punktowej 
ocenie, pozwala bowiem na obiektywiza‑
cję wyniku histopatologicznego (5).
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This review aims at the presentation of a complex he-
patic disorder in dogs. Fibrosis, the collagenous repair 
stage of necrotic and inflammatory liver damage, is 
a multifactorial process. It results in collagen and ex-
tracellular matrix increase within liver tissue. Liver fi-
brosis in dogs is usually connected with the contin-
ued, chronic hepatic injury associated with the inflam-
mation of various etiology. In most cases it is difficult 
to determine its cause. Idiopathic hepatic fibrosis is 
a disease with unknown etiology in young, predomi-
nantly German Shepherd dogs. Histopathologically, fi-
brotic lesions in the liver are not accompanied by the 
signs of inflammation. The prognosis is usually poor.

Keywords: fibrosis, liver, dog.

Ryc. 1. Rozległe obszary włóknienia wątroby u cocker spaniela, będące konsekwencją przewlekłego zapalenia 
wątroby o nieustalonej etiologii. W klasyfikacji włóknienia wg Scheuera 3 punkty (wyraźne zaburzenie architektoniki 
narządu). Barwienie na kolagen metodą Massona, pow. ob. 10×; włókna kolagenowe barwią się na zielono
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U psów włóknienie wątroby jest rów‑
nież skorelowane z jej przewlekłym zapa‑
leniem – o różnej etiologii – i, podobnie jak 
u ludzi, ocenia się jego stopień zaawanso‑
wania. W większości przypadków zapaleń 
przewlekłych u psów trudno jednoznacz‑
nie określić ich przyczynę (6), jakkolwiek 
niektóre z nich są związane z leptospirozą, 
zakażeniem adenowirusem, a także lecze‑
niem lekami przeciwdrgawkowymi (feno‑
barbital, fenytoina, prymidon), niesteroido‑
wymi lekami przeciwzapalnymi (karpro‑
fen), szczególnie u labradorów retrieverów, 
niektórymi lekami przeciwpasożytniczy‑
mi (oksybendazolem i dietylkarbamazy‑
ną) u dobermanów czy spożyciem aflatok‑
syn (6, 7, 8). U cocker spanieli, zarówno an‑
gielskich, jak i amerykańskich, szczególnie 
u młodych samców, znacznie częściej ani‑
żeli u innych ras stwierdzane jest przewle‑
kłe zapalenie wątroby, prowadzące do jej 
włóknienia (ryc. 1, 2, 3), a następnie marsko‑
ści (7). Przyczyna nie jest znana, nie wyni‑
ka z zastoju żółci ani upośledzenia wydala‑
nia miedzi, niektórzy wiążą rozwój zmian 
z akumulacją α‑1‑antytrypsyny w hepato‑
cytach (7). U pudli, niekiedy również ma‑
stifów neapolitańskich i rottweilerów roz‑
poznawane bywa zapalenie wątroby zrazi‑
kowe rozwarstwiające (hepatitis lobularis 
dissecans), w którego przebiegu również 
dochodzi do wzrostu zawartości kolagenu 
oraz zwiększenia ilości włókien retikulino‑
wych w miąższu wątroby (7, 9). Są również 
doniesienia o autoimmunologicznym tle 
przewlekłych zapaleń wątroby u psów (7).

Gdy uszkodzeniu, a następnie napra‑
wie ulegają duże obszary miąższu narządu, 
mówimy o tworzeniu się blizn (postnecro‑
tic scarring). Rozsiane włóknienie wątroby 
natomiast jest konsekwencją przewlekłego 
zapalenia lub powtarzających się uszko‑
dzeń, prowadzących do martwicy strefo‑
wej hepatocytów. Włóknienie towarzyszy 
także zastojom krwi w wątrobie.

U psów ras, takich jak bedlington terier, 
u których może dochodzić do gromadze‑
nia się miedzi w hepatocytach na skutek ge‑
netycznie uwarunkowanych zaburzeń w jej 
wydalaniu, również można stwierdzić włók‑
nienie wątroby, przechodzące w marskość 
(9). Gromadzenie się miedzi jest przyczyną 
martwicy hepatocytów i zapalenia wątro‑
by, a w konsekwencji włóknienia, również 
u west highland white terierów, skye terie‑
rów, dalmatyńczyków i labradorów. Choć 
u tych ras psów mówi się o rodzinnym wy‑
stępowaniu tego rodzaju zaburzeń, to gene‑
tyczne uwarunkowania do wystąpienia cho‑
roby ani sposób jej dziedziczenia nie zostały 
jednoznacznie udowodnione (6, 7). Poziom 
miedzi może sięgać 2000 μg na 1 g suchej 
masy tkanki, a nawet – u bedlington terie‑
rów – przekraczać 12 000 μg na 1 g (norma 
do 400 μg na 1 g; 7). Niemniej jednak u po‑
zostałych ras psów (6), podobnie jak u lu‑
dzi, podwyższony poziom miedzi może się 
wiązać nie tyle z defektem tła genetycznego, 
ile z zastojem żółci na poziomie zewnątrz‑ 
i wewnątrzwątrobowych przewodów żół‑
ciowych, gdyż w razie zastoju żółci w wą‑
trobie gromadzi się miedź, a to stymuluje 
włóknienie (4).

U  ludzi opisano wrodzone zwłóknie‑
nie wątroby (fibrosis hepatis congenita, fi-
brocholangiomatosis hepatis), które polega 
na znacznym rozroście tkanki łącznej dróg 
bramnożółciowych z jednoczesnym rozro‑
stem przewodów i przewodzików żółcio‑
wych (4). Skutkuje to znacznym powiększe‑
niem i stwardnieniem narządu. Powierzch‑
nia wątroby może być nierówna, guzowata, 
a na jej przekroju widoczne są makroskopo‑
wo pasma tkanki łącznej. Zazwyczaj prze‑
kroje gałązek żyły wrotnej, a nawet głów‑
ny pień żyły wrotnej, są znacznie zwężo‑
ne, a liczba gałązek żyły wrotnej może ulec 
zmniejszeniu. Często współistnieją u takich 
pacjentów zmiany w nerkach, takie jak tor‑
bielowate rozszerzenie kanalików. Zmianom 

w narządach towarzyszy nadciśnienie wrot‑
ne i żylaki przełyku, co nierzadko doprowa‑
dza do śmiertelnych krwotoków już w wie‑
ku młodzieńczym, gdyż choroba ujawnia się 
przed 15 rokiem życia (4). Często występu‑
je u rodzeństwa.

U psów szczególną formą włóknienia 
wątroby jest idiopatyczne włóknienie, wy‑
stępujące u młodych psów, prowadzące do 
przewlekłej niewydolności tego narządu (9). 
Większość zwierząt, u których zdiagnozo‑
wano tę chorobę, stanowiły owczarki nie‑
mieckie lub mieszańce tych ras (10). W ba‑
daniach Rutgersa (11) na 15 zdiagnozowa‑
nych przypadków 9 dotyczyło owczarków 
niemieckich. Problem dotyczy zazwyczaj 
psów w wieku od 6 miesięcy do 3 lat (9), 
a nawet od 4 miesięcy do 7 lat (7). Objawy 
kliniczne rozpoczynają się od braku łaknie‑
nia, ospałości, postępującej utraty masy cia‑
ła, wodobrzusza, wielomoczu i wzmożone‑
go pragnienia. W badaniu klinicznym wątro‑
ba jest zmniejszona, nierzadko niedostępna 
do badania palpacyjnego, jest niebolesna. 
W późniejszym czasie do objawów klinicz‑
nych dołączają wymioty oraz objawy ence‑
falopatii wątrobowej, a w zaawansowanym 
stadium zaburzenia krzepliwości krwi. Wy‑
niki badań laboratoryjnych krwi obejmują 
między innymi mikrocytozę oraz wysoką 
aktywność ALP i AST w surowicy, a czasem 
hiperbilirubinemię oraz podwyższony po‑
ziom amoniaku (9, 10). W stanach bardziej 
zaawansowanych może dojść do hipoalbu‑
minemii i zmniejszenia stężenia mocznika.

W badaniu histopatologicznym wątro‑
by stwierdzane jest włóknienie wokół żyły 
centralnej, żył wrotnych oraz okołokomór‑
kowe, rozsiane, obejmujące miąższ całej 
wątroby (ryc. 4, 5, 6, 7). Nie ma natomiast 
cech zapalenia.

Rokowanie w tej chorobie jest ostrożne, 
a w przypadku wystąpienia niewydolności 
wątroby złe, gdyż przeżywalność psów przy 
leczeniu objawowym (ukierunkowanym na 

Ryc. 2. Włóknienie podtorebkowe u cocker spaniela w przebiegu przewlekłego 
zapalenia wątroby o nieustalonej etiologii. Barwienie na kolagen metodą Massona, 
pow. ob. 40×; włókna kolagenowe barwią się na zielono

Ryc. 3. Przewlekłe zapalenie wątroby u cocker spaniela. W przestrzeni bramno‑ 
‑żółciowej widoczne liczne limfocyty, a także komórki plazmatyczne i makrofagi. 
W hepatocytach – zaburzenia wodno‑elektrolitowe (zwyrodnienie miąższowe) 
i tłuszczowe oraz martwica hepatocytów. W klasyfikacji zmian martwiczo‑zapalnych 
wg Scheuera 2 punkty za aktywność okołowrotną. Barwienie rutynowe HE, pow. ob. 40×
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zmniejszenie objawów encefalopatii wątro‑
bowej, ograniczenie gromadzenia się pły‑
nu w jamie otrzewnej oraz zahamowanie 
włóknienia) sięga 1–2 lat (9). Rzadko pa‑
cjenci przeżywają dłużej. Rutgers (11) po‑
daje, że tylko jeden spośród 15 pacjentów 
z tym rozpoznaniem przeżył 2,5 roku, a je‑
den dłużej niż 4 lata. Etiologia tej choroby 
nie jest znana (7), niektórzy uważają ją za 
chorobę tła genetycznego (9).

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
ustalenie przyczyn, a niekiedy także kon‑
sekwencji włóknienia wątroby u psów jest 
niezwykle trudne, trudniejsze aniżeli u lu‑
dzi. Wymaga ścisłej współpracy właścicie‑
la zwierzęcia (precyzyjna obserwacja sta‑
nu zdrowia psa i dokładność w udziela‑
niu informacji mogących mieć wpływ na 
ustalenie etiologii) oraz klinicystów, a tak‑
że przekazania wszystkich posiadanych in‑
formacji patologowi, który ma ocenić ob‑
raz morfologiczny narządu. Rolą pato‑
loga w  takich przypadkach jest bowiem 
połączenie danych klinicznych z obrazem 

histopatologicznym wątroby, widzianym 
w materiale biopsyjnym. Jakkolwiek włók‑
nienie wątroby u psów uważane jest za pro‑
ces potencjalnie odwracalny (1), to jednak, 
jeśli jest późno zdiagnozowane, zwykle 
jest trudne w leczeniu. Zmiany wynikają‑
ce z zaburzeń metabolicznych czy defek‑
tów genetycznych zawsze każą stawiać py‑
tanie o możliwości i celowość postępowa‑
nia terapeutycznego, nierzadko dużą rolę 
odgrywa także czynnik ekonomiczny (moż‑
liwości finansowe właściciela zwierzęcia).
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