
Wstęp

Alkohol jest najczęstszą przyczyną chorób wą-
troby w krajach rozwiniętych. Przewlekłe spożywa-
nie alkoholu etylowego w ilości > 80 mg/d zwięk-
sza ryzyko rozwoju chorób wątroby, gdyż wątroba 
jest głównym miejscem metabolizmu alkoholu.

W alkoholowym uszkodzeniu wątroby wyróż-
niamy 3 okresy: alkoholowe stłuszczenie wątroby, 

alkoholowe zapalenie wątroby oraz drobnoguz-
kową marskość wątroby. Marskość wątroby jest 
stanem, w którym w następstwie uogólnione-
go uszkodzenia miąższu dochodzi do włóknienia 
i przemiany prawidłowej architektury narządu 
w strukturalnie nieprawidłowe guzki regenera-
cyjne. Marskość wątroby wywołana przewlekłym 
spożywaniem alkoholu nie różni się znacząco od 
marskości o innej etiologii. W badaniach labora-

 Streszczenie  Wstęp. Przewlekłe spożycie alkoholu prowadzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie 
wątroby. W przebiegu marskości wątroby może dochodzić do zmian w obrazie morfologicznym krwi.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 100 osób (45 kobiet oraz 55 mężczyzn) z objawami poalkoholowej 
marskości wątroby. U każdego pacjenta przyjętego do badania oznaczono poziom hemoglobiny (HGB), hematokrytu 
(HCT), wskaźnika średniej objętości krwinki czerwonej (MCV), wskaźnika rozkładu objętości erytrocytów (RDW) oraz 
liczby płytek krwi (PLT). 
Wyniki. U 97% pacjentów obserwujemy zaburzenia powyższych parametrów krwi pod postacią obniżenia poziomu 
hemoglobiny i hematokrytu, spadku liczby płytek krwi, wzrostu MCV. 
Wnioski. Alkohol ma negatywny wpływ na elementy morfotyczne krwi oraz ich rozwój. Zaburzenia w obrazie mor-
fologicznym krwi najczęściej występują w grupie C − o najwyższym stopniu zaawansowania marskości wątroby, co 
wskazuje na istotny związek wzrostu tych zmian wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania marskości.
Słowa kluczowe: przewlekłe spożycie alkoholu, marskość wątroby, morfologia krwi.

 Summary  Background. Chronic alcoholism is the most common cause of cirrhosis. In the course of the disease the 
typical findings are changes in the constituents of the blood cells. 
Material and methods. 100 patients (45 women and 55 men) with alcoholic cirrhosis, who were hospitalized in 
the internal medicine ward, were qualified for the research. In all patients a complete blood count was performed: 
hemoglobin (HGB), hematocrit (HCT), mean corpuscular volume (MCV), red blood distribution width (RDW) and 
platelets counts (PLT). 
Results. In 97% of patients the authors observed disturbances of these parameters in the form of a decrease in hemo-
globin and hematocrit, reduction in platelet counts and increase in MCV.
Conclusions. Alcohol has a negative effect on blood cells and their development. Changes in the blood cell count 
occur most frequently in group C – the highest stage of liver cirrhosis, which indicates a significant association of these 
changes with increasing severity of cirrhosis.
Key words: chronic alcohol consumption, liver cirrhosis, blood morphology.
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toryjnych oprócz nieprawidłowości typowych dla 
marskości można stwierdzić zwiększenie aktywno-
ści GGTP (enzymu indukowanego przez alkohol), 
a w badaniu ultrasonograficznym – wzmożoną 
echogeniczność wątroby. Pojawiają się także zabu-
rzenia w obrazie morfologicznym krwi, a dotyczą 
one poziomu hemoglobiny (HGB), hematokrytu 
(HCT), wskaźnika średniej objętości krwinki czer-
wonej (MCV), wskaźnika rozkładu objętości erytro-
cytów (RDW) oraz liczby płytek krwi (PLT).

Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 100 osób (45 ko-
biet oraz 55 mężczyzn) z objawami poalkoholowej 
marskości wątroby. U każdego pacjenta oznaczono 
poziom: HGB, HCT, MCV, RDW, PLT. Badaną gru-
pę podzielono na 3 podgrupy (A, B i C) w zależno-
ści od stopnia zaawansowania marskości wątroby. 
Do klasyfikacji tej użyto skali Child-Pugh.

Wyniki

Zgodnie ze skalą Child-Pugh do grupy A zakwa-
lifikowano 28 chorych, do grupy B – 56, zaś do 
C – 16 (tab. 1).

Anemia wystąpiła we wszystkich trzech grupach 
zaawansowania marskości wątroby. Dotyczyła ona 

większości osób z grupy A i B oraz wszystkich 
osób z grupy C. Średnie stężenie HGB we krwi 
było w każdej grupie poniżej dolnej granicy normy, 
która wynosi odpowiednio: 12 g/dl dla kobiet oraz  
14 g/dl dla mężczyzn (tab. 2). 

We wszystkich grupach pojawiły się również 
zaburzenia poziomu HCT – u większości osób 
z grupy A i B oraz wszystkich z grupy C. Średni 
poziom HTC w każdej grupie był poniżej dolnej 
granicy normy − stanowiącej 37% dla kobiet oraz 
45% dla mężczyzn.

Zmiany wartości MCV w postaci jego pod-
wyższenia dotyczyły części osób z grup A, B oraz 
wszystkich osób grupy C. Średnia wartość MCV 
w grupie C była najwyższa i przekroczyła górną 
granicę normy (89 fl).

Zmiany wartości RDW każdej z grup były w po-
staci jego podwyższenia, natomiast średnia liczba 
płytek wykazywała tendencję spadkową – malejąc 
wraz ze stopniem zaawansowania marskości wątro-
by. W grupie C zaawansowania marskości wątroby 
średnia liczba płytek krwi była znacznie poniżej 
dolnej granicy normy wynoszącej 150 tys/mm3.

Dyskusja

Alkohol działa bezpośrednio na elementy mor-
fotyczne krwi oraz ich rozwój. U osób regularnie 
pijących alkohol obserwuje się zwiększoną obję-

Tabela 1. Stopień zaawansowania marskości wątroby w badanej grupie chorych

Płeć Kobiety Mężczyźni

Stopień zaawansowania marskości wątroby A B C A B C

Liczba osób w grupie 11 22 12 17 34 4

Tabela 2. Wyniki HGB, HCT, MCV, RDW, PLT w badanej grupie chorych

Kobiety Mężczyźni

A B C A B C

HGB % osób z zaburzeniami 45,5 72 100 94 94 100

śr. wartość [g/dl] 11,71 10,2 9,27 12,2 10,89 11,58

HCT % osób z zaburzeniami 82 72 100 94 94 100

śr. wartość [%] 36,44 31,39 27,97 36,3 32,67 35

MCV % osób z zaburzeniami 36 36 100 59 53 100

śr. wartość [fl] 93,27 89,33 106,83 89,06 93,88 101,83

RDV % osób z zaburzeniami 36 59 42 41 56 25

śr. wartość [%] 14,45 16,47 14,07 14,11 16,16 13,55

PLT
% osób z zaburzeniami 27 50 67 53 67 78

śr. wartość [tys./mm3] 222,09 272,92 98,83 126,59 111,68 84
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tość krwinek czerwonych. Patogeneza makrocytozy 
u alkoholików (jak również innych towarzyszących 
zaburzeń w obrazie morfologicznym krwi) wydaje 
się być złożona [4, 5]. U większości osób naduży-
wających alkohol makrocytozie często towarzy-
szą niedobory witaminowe czy niedokrwistość. 
Owrzodzenia błony śluzowej żołądka indukowane 
alkoholem prowadzą do zmniejszenia wchłaniania 
witaminy B12 oraz kwasu foliowego (niezbędnych 
do syntezy DNA w procesie hematopoezy) po-
wodując wakuolizację erytroblastów, co skutkuje 
anemią megaloblastyczną. W wyniku upośledzonej 
syntezy DNA dochodzi do gwałtownych podziałów 
komórek macierzystych szpiku kostnego i wytwa-
rzania dużych niedojrzałych erytrocytów z niską 
zawartością HGB [2]. Podwyższenie RDW oznacza 
dużą różnorodność wielkości krwinek czerwonych 
(część krwinek ma średnicę większą, część zaś 
mniejszą od prawidłowej, wynoszącej około 7,2 μm)  
i stan ten jest nazywany anizocytozą. 

Wiadomo też, że sam etanol działa mielotok-
sycznie, zmniejszając liczbę komórek szpikowych. 
Uszkodzenie może bezpośrednio dotyczyć trzech 
głównych linii produkujących komórki krwi (leuko-
cyty, erytrocyty oraz trombocyty), skutkując anemią 
(niedobór erytrocytów), zaburzeniami krzepnięcia 
(niedobór trombocytów) oraz obniżeniem odpor-
ności (niedobór leukocytów) [1, 2]. Dodatkowo 
efektem nadmiernego spożycia alkoholu jest czę-
sto uszkodzenie wątroby, co wtórnie powoduje 
skrócenie życia komórek krwi oraz zaburzenia 
krzepnięcia (zmniejszenie produkcji czynników 
krzepnięcia przez wątrobę).

Hipersplenizm w przebiegu nadciśnienia wrot-
nego jest jednym z najczęstszych narządowych 
powikłań marskości wątroby. Polega na wzmożonej 
sekwestracji komórek krwi i nadmiernym nisz-

czeniu krwinek przez makrofagi w powiększonej 
śledzionie. Zwykle dotyczy to wszystkich krwinek 
– erytrocytów, neutrofilów i płytek krwi, ale może 
być ograniczona do 1 lub 2 linii komórkowych. 
Prowadzi do niedokrwiści, małopłytkowości i leu-
kopenii. Zwykle wiąże się z powiększeniem śle-
dziony, ale nie ma ścisłej zależności między jego 
nasileniem a stopniem powiększenia śledziony. 

Niedokrwistość mogą dodatkowo pogłębiać 
krwawienia z przewodu pokarmowego indukowa-
ne przewlekłym spożywaniem alkoholu. Miejscem 
krwawienia może być każda zmiana w przewodzie 
pokarmowym, np. wrzód żołądka, pęknięcie bło-
ny śluzowej wpustu (zespół Mallory’ego-Weissa), 
zmieniona zapalnie błona śluzowa dwunastnicy czy 
przełyku, ale najbardziej prawdopodobny i najistot-
niejszy klinicznie jest krwotok z żylaków przełyku, 
będących skutkiem krążenia obocznego w nadci-
śnieniu wrotnym w marskości wątroby [1, 3].

Wnioski

W przeprowadzonym przez nas badaniu zabu-
rzenia w obrazie morfologicznym krwi wystąpiły 
u 97% przebadanych pacjentów. Zaburzenia te 
dotyczyły obniżenia poziomu hemoglobiny i hema-
tokrytu, wzrostu MCV, wzrostu wartości RDW oraz 
spadku liczby płytek krwi. Tylko u trzech z wszyst-
kich przebadanych pacjentów nie zaobserwowano 
większych zmian. Wymienione wyżej zaburzenia 
najczęściej wystąpiły w grupie C − o najwyższym 
stopniu zaawansowania marskości wątroby według 
skali Child-Pugh, co przemawia za istotnym związ-
kiem wzrostu zaburzeń w obrazie morfologicznym 
krwi wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania 
marskości wątroby.
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