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MARSKOŚĆ  
WĄTROBY
Marskość wątroby (łac. cirrhosis he-
patis) to nieuleczalna, przewlekła 
choroba wątroby, która rozwija się 
latami. POLEGA NA WŁÓKNIENIU 
MIĄŻSZU WĄTROBY, CO PROWA-
DZI DO USZKODZENIA JEJ STRUK-
TURY - ZWŁÓKNIENIA ZASTĘPUJĄ 
ZDROWĄ TKANKĘ. W wyniku tych 
zmian wątroba pracuje coraz gorzej 
i nie radzi sobie ze spełnianiem swoich 
funkcji - przestaje usuwać toksyny, nie 
jest w stanie produkować żółci i czyn-
ników krzepnięcia krwi, nie przetwarza 
leków, hormonów i składników od-
żywczych.

W zależności od tego, co jest przy-
czyną marskości, można wyróżnić jej 
kilka rodzajów:

•	 marskość uwarunkowana gene-
tycznie

•	 marskość autoimmunologiczna
•	 marskość alkoholowa
•	 marskość wywołana lekami i sub-

stancjami toksycznymi
•	 marskość zastoinowa
•	 marskość pozapalna
•	 marskość żółciowa

PRZYCZYNY 
MARSKOŚCI WĄTROBY
Przyczyn marskości wątroby jest 
wiele. Niejednokrotnie u jednego 
pacjenta może występować kilka 
z nich. Aby doszło do rozwoju choro-

by, czynnik wyzwalający musi zazwy-
czaj oddziaływać długo. Najczęściej 
spotykana jest marskość alkoholowa. 
Powstaje ona, gdyż alkohol blokuje 
metabolizm składników odżywczych 
- białek, węglowodanów, tłuszczy. 
ZAOBSERWOWANO, ŻE REGULARNE 
SPOŻYWANIE NIEWIELKICH ILOŚCI 
ALKOHOLU CZĘSTO PRZYCZYNIA SIĘ 
DO WYSTĄPIENIA MARSKOŚCI BAR-
DZIEJ, NIŻ RZADKIE SPOŻYWANIE GO 
W DUŻYCH ILOŚCIACH. Bardzo do-
brym przykładem są tutaj Francuzi, 
którzy niemalże codziennie piją do 
posiłków wino. 

Kolejną, bardzo częstą przyczyną, 
jest wirusowe zapalenie wątroby. 
Mamy tutaj do czynienia z WZW typu 
B oraz WZW typu C. Typ B jest bar-
dziej rozpowszechniony w Azji, niż 
w Europie czy Ameryce, ze względu 
na utrudniony dostęp do szczepionki 
przeciwko wirusowi HBV w tamtych 
rejonach. Z kolei wirus HCV jest bar-
dziej niebezpieczny ze względu na 
brak szczepionki. Jest on coraz po-
wszechniejszy w krajach rozwinię-
tych. 

Oba typy powodują przewlekłe za-
palenie wątroby, które przez wiele 
lat może przebiegać bezobjawowo. 
Osoba zarażona może przez długi 
czas nie zdawać sobie sprawy z by-
cia nosicielem i zakażać inne osoby. 
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DO INNYCH PRZYCZYN NALEŻY ZA-
LICZYĆ CHOROBY AUTOIMMUNO-
LOGICZNE, CHOROBY GENETYCZNE, 
STŁUSZCZENIE WĄTROBY (WYSTĘPU-
JE M. IN. PRZY OTYŁOŚCI CZY CUK-
RZYCY), CHOROBY POWODUJĄCE 
ZAMKNIĘCIE PRZEWODÓW ŻÓŁCIO-
WYCH, PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOL-
NOŚĆ KRĄŻENIA, LEKI, CZY TOKSYNY.

OBJAWY 
W POSZCZEGÓLNYCH 
STADIACH
Objawy w początkowych stadiach 
są niecharakterystyczne, dlatego też 
wiele osób nie zdaje sobie sprawy 
z występowania choroby. Pojawiają 
się zmęczenie, osłabienie, senność, 
utrata apetytu, spadek masy ciała, 
zaparcia na zmianę z biegunkami, 
wzdęcia, nietolerancja pokarmów, 
bóle w okolicy wątroby,  świąd skóry. 
Mogą też występować krwawienia 
z błon śluzowych.

KIEDY MARSKOŚĆ JEST ZAAWANSO-
WANA, ZACZYNAJĄ POJAWIAĆ SIĘ 
CHARAKTERYSTYCZNE OZNAKI CHO-
ROBY. WYSTĘPUJĄ OBRZĘKI, NASILA-
JĄ SIE PROBLEMY Z KRZEPNIĘCIEM 
KRWI, U NIEKTÓRYCH PACJENTÓW 
POJAWIA SIĘ WODOBRZUSZE. W wy-
niku zaburzenia gospodarki hormo-
nalnej u kobiet mogą pojawić się 
męskie cechy płciowe i nadmierne 
owłosienie. Odwrotnie u mężczyzn 
- może dojść do powiększenia gru-
czołów piersiowych, zaniku jąder, 
spadku libido.

Bardzo charakterystyczna jest także 
zmiana zabarwienia skóry, do któ-
rej dochodzi na skutek wystąpienia 
żółtaczki. Występują zakażenia bak-
teryjne wywołujące wysoką gorącz-
kę, może pojawić się encefalopatia 
wątrobowa (zaburzenie funkcjono-
wania układu nerwowego na sku-
tek działania toksyn, które pojawiają 
się w organizmie w wyniku uszko-
dzenia wątroby). Jest ona 
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bardzo groźna, może prowadzić do 
zaburzeń snu i świadomości, zmian 
w osobowości, w skrajnych przypad-
kach dochodzi nawet do śpiączki.

DIAGNOSTYKA
Diagnoza polega na przeprowadze-
niu wywiadu z pacjentem, ustaleniu 

objawów, interpretacji wyników ba-
dań laboratoryjnych, czy też obrazo-
wych. Jeśli chory znajduje się w sta-
dium tzw. marskości niewyrównanej, 
diagnoza nie powinna nastręczać 
lekarzowi problemów. Choroba jest 
wtedy zazwyczaj widoczna - cha-
rakterystyczne zabarwienie skóry, 

żółte białka oczu, charakterystyczna 
sylwetka (chory ma mocno wzdęty 
brzuch, zaś jego kończyny są chude), 
naczyniaki na skórze. W przypadku 
marskości wyrównanej, diagnoza 
jest trudniejsza do postawienia. Na-
leży wtedy wykonać szereg badań 
laboratoryjnych (badania krwi oraz 

27



zdrowie

badania czynnościowe narządu), zle-
cić obrazowanie wątroby. METODĄ 
DOKŁADNIE OKREŚLAJĄCĄ STADIUM 
CHOROBY, ALE JEDNOCZEŚNIE NAJ-
BARDZIEJ INWAZYJNĄ, JEST BIOPSJA 
- POBIERANY JEST WYCINEK, KTÓRY 
NASTĘPNIE ANALIZUJE SIĘ W BADA-
NIU HISTOPATOLOGICZNYM.

LECZENIE
Zwłóknienie tkanek wątroby spowo-
dowane chorobą jest nieodwracalne, 
jednak dzięki odpowiedniemu lecze-
niu można zahamować lub chociaż 
spowolnić jego postęp. Chory po-
winien zmienić dietę na zdrowszą, 
ograniczyć spożywanie soli i tłusz-

czów, kategorycznie unikać substan-
cji toksycznych dla wątroby (alkohol, 
niektóre leki - np. paracetamol).

Terapia ma na celu zapobieganie po-
wikłaniom, ale także powinna leczyć 
chorobę, która wywołała marskość. 
W przypadku marskości alkoholowej 
pacjent oczywiście nie może spoży-
wać alkoholu, zaś w postaci pozapal-
nej stosuje się leki przeciwwirusowe. 
Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, 
a marskość postępuje, jedyną opcją, 
która pozostaje jest przeszczep wą-
troby.

PROFILAKTYKA
Marskość wątroby  jest chorobą, 
która potrzebuje wielu lat, czasami 
nawet kilkunastu, aby się rozwinąć. 
Można uniknąć wielu czynników, 
które ją wywołują, prowadząc zdro-
wy, higieniczny tryb życia. NALEŻY 
UNIKAĆ REGULARNEGO SPOŻYWA-
NIA ALKOHOLU, CZY TEŻ LEKÓW, 
KTÓRE MOGĄ JĄ USZKODZIĆ, NIE 
NARAŻAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE SUB-
STANCJI TOKSYCZNYCH, ZDROWO 
SIĘ ODŻYWIAĆ, nie doprowadzać do 
nadwagi, unikać sytuacji, które mo-
głyby doprowadzić do zakażenia wi-
rusami zapalenia wątroby, zaszczepić 
się przeciwko WZW B.

Na autoimmunologiczne i genetycz-
nie uwarunkowane przyczyny mar-
skości nie mamy wpływu, ale po ich 
wykryciu należy unikać czynników, 
które mogą wywierać dodatkowe 
negatywne działanie. ABY CHRONIĆ 
WĄTROBĘ I WSPIERAĆ JEJ REGENERA-
CJĘ, MOŻNA STOSOWAĆ PREPARATY, 
KTÓRE ZAWIERAJĄ WYCIĄG Z OS-
TROPESTU PLAMISTEGO, BĄDŹ KAR-
CZOCHA.

AleksAndrA JewAk
Pracownik Apteki
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