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Patogeneza zespołu stłuszczenia wątroby kotów (FHt)
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Review

Zespół stłuszczenia wątroby kotów (Feline Hepatic
Lipidosis - FHL) jest znaną hepatopatią charaktery-
zającąsię nadmierną
chymie komórek wąt
lestaząi upośledzenie

wtórnie w stosunku do schorzenia podstawowego
mozemy mówić o lipidozie wtórnej (49 -1 2% przypad-
ków) (4, ę ją w przebiegu na-
stępując wątroby (zapalenie
wątroby h, przewlekłe ropne
zapa\ente wątroby, anomalie |<rĘenia wrotnego, gru-
czolakorak przewodów żółciowych, chłoniakomięsak
wątroby), nowotwory zlokalizowane p o z a wątrob ą (rak
p ęcher za mo czowe go, rak przer zltowy, gruczolako -

rak jelit), zapalente trzustki, cukrzyca, choroby jelita
c i enkie go (e ozyno filowe, limfo cytarne zapalente j e -

lit, salmoneIoza jeltt, przewlekła niedrożnośó), choro-

kardiomiopatta. Mimo tego umownego podziału
S. Center podaje, że termin ,,idiopatycznę sthlszcze-
nie wątroby" ob ecnie się zdezaktu alizow ało, ponieważ
w większościprzypadkow udaje się ustalić pierwotną
przy czynęrozwoju FHL (5 ).

Dane przedstawione przez College of Veterinary
Medic ine C ornell University klasyfikuj ą stłuszczenie
wątroby do schorzeń charakterystycznych dla kotów

domowych krótkowłosych w średnim wieku (1-16 lat),
ze w skazaniem czę sts ze go wy s tęp o wania idiop aty cz-
nej postaci u kotów 7-letnich (1-16 lat), podczas gdy
wtórne FHL spotyka się u kotów 10-letnich (1,5-15
lat) (1, 5).

Naukowcy zgodnt są co do tego, że FHL charakte-

wstawanie wakuol tłuszczowych w przebiegu FHL,
wewnątrz komórek wątrobowych wskazuj e ruczej na
ukrytą przy c7ry nęmetab oliczny ch z abur zeń or gantzmu,

e. Nacieczeni
ologii, jest łag
ekwencją któ

stłuszczenie, prowadzące nawet do marskości naruą-
du. Kliniczny obraz zespołu stłuszczenia wątroby ko-
tów nie jest jednolity i daje wyraźne objawy dopiero
przy z\acznym
go (1, 3, 14), W
mniej niż 50ń og
folipidy, lipoproteiny, cholesterol i jego estry. Okre-
ślenie ,,stłuszczona wątroba" wskazuje na tak nadmier-
ną akumula cję tłuszczow przęz komórki wątroby, że
można stwierdzić to w mikroskopie świetlnym (10).

Mechanizmy odpowiedzia!ne
za glomadzenie tłuszczów w Wątlobie

Za proces akumulacji lipidów odpowiedzialne są
trzy mechantzmy,.



zwiększona sy nteza tri gli c erydów (w sto sunku do
ich dyspersji,

- zmniejszona oksydacja kwasów tłuszczowych,
i/lub spadek transportu lipoprotein o bardzo ni-

skiej gęstości (3, 14).
Wątrobowe triglicerydy są produko w ane z kwasów

tŁllszc zow ych, p o cho d zący ch z W Ę enia (uwalnianych
z pokładów tŁuszczowych organizmu jak i dostarcza-
nychztłuszczemdiety)lubsynteĘzowanychwewnątrz
wątroby. Stałe przekarmianie pokarmem bogaĘm w
tłuszcz zwtększajego koncentrację w krążeniu wrot-
nym i wpływa na ilośc pobieranąprzezwątrobę. Nad-
miar węglowodanów i białek w diecie również sprzy-
ja akumulacji tŁuszczow w wątrobie, ponieważ po-
nadnormatywna ilość kalorii jest magazynowana w
postaci triglicerydów ( 1 ).

Wewnątrz wątroby kwasy tłuszczowe podlegaj ąpro-
cesowi beta-oksydacj i, są reestryfi kowane do triglice-
rydów t zużywane do syntezy fosfolipidów i estrów
cholesterolu. Oksydacj a długołańcuchowych kwasów
tŁuszczowy ch zachodzi w mitochondriach hepatocy-
tów, do których transpońowane sąprzy udziale karni-
tyny. Względne ni ku lub deficyty
enzymu acylotrans mogąstanowić
czynnik spr zy 1 ający ro zwoj owi stłuszczenia wątroby.
Badania eksperymentalne wykazały, że dodatek tej
substancji do diety kotów, w okresie poprzedzającym
głodówkę i następującą redukcję masy ciała, zmntej-
sza wątrobową akumulację lipidów i może zabezpie-
czac przedwystąpieniem lipidozy (9, I4).

Powstałe triglicerydy połączone z apoproteinami,
cholesterolem i fosfolipidami formujątak zwane lipo-
proteiny obardzo niskiej gęstości VLDL, które uwal-
niane są do krążenia. Podczas gdy ilość dopĘ,wają-
cych do wątroby tłlszczów przewyższa możliwości
jego utylizacji i powrotnej sekrecji do krwiobiegu, do-
chodzi do rozwoju stłuszczenia wątroby.

Nadmierne gromadzenie triglicerydów w hepatocy-
tachmoże wynikać zzaburzonej syntezy i sekrecji li-
poprotein. Dochodzi do niej przy zmniejszeniu ilości
białek (apoprotein) wykorzystywanych do budowy czą-
s te c z ek tran sp ortuj ący c h tłuszcze, o gr anic zentu ltc z -
by pę cherzyków wydzi elniczy ch lub zakłóc eniu same-
go pro c e su e gzo cytozy. P tzy czy nami hyp oproteinemii
mogąbyć : niedożyrvienie energeĘczno-białkowe, gło-
dzenie, działanię toksyn bakteryjnych (stany zapalne
żołądka i jelit), zatrucie związkami chemicznymi (czte-
rotlenek węgla, żóĘ fosfor, etionina, aflatoksyny), le-
kami (tetracykliny) lub jest to ręzlltat procesów kata-
bolitycznych, toczący ch się w organizmie (I, 3, 7, I4).

Znaczenie niedobotu algininy
w patogenezie stłuszczenia wątloby kotów

Niezbilansowana dieta przyczynla się do powsta-
wania deficytów pewnych niezbędnych dla kotów
aminokwasów. Jednym z nichjest arginina (I2, I4),
która uczestniczy w cyklu mocznikowym. Jej brak lub
niedobór ogranicza syntezę ornityny, co zablrzapra-

widłowy przebteg cyklu mocznikowego. Obniżona
konwersja amoniaku do mocznika wyłvołuje hiper-
amonemię i wystąpienie objawów encefalopatii wą-
trobowej . Równocześnie gromadzone są karbamoilo-
fosforany, przekształcane następnie do kwasu oroto-
wego. Kwas ten jest odpowiedzialny za hamowanie
syntezy lip oprotein t gr omadzenie tri glicerydów w he-
patocytach. Mimo, że wspomina się
zię stłuszczenia wątroby u kotów,
u chorych z-łv ier ząt nie j est znacząco p odni e s iona w p o -

równaniu ze zdrowymi, co wyklucza jego diagno-
sĘ cznąpr zydatno ś ó. Ni emniej j edn
mina o roli deficytu argininy i tok
kwasu orotowego na powstawanie stłuszczenia wątro-
by kotów (I3, 14, 15, 16).

Neurohumo]a!na ]egu!acia
metabolizmu tłuszczowego olganizmu

Cały metabolizm tłuszczowy organizmu podlega
ścisłej kontroli neurohumoralnej, modulacji w zależ-
ności od poziomu glukozy we krwi oraz stanu odZy-
wienia organizmu. Do hormonalnych regulatorów za-
lic za si ę : Itp azęhormonoc zułą H S L t lip azę lip oprote -

inową LPL. Horm onoczuła lipaza stymuluj e lipolizę
tkanki tłuszczowej. Aktywnośó jej wzrasta pod wpły-
wem norepineĘny, epinefryny, hormonu wzro stu, kor-
tykosterydów, glukagonu i tyroksyny, a hamowana j est
przez insulinę. Łatwość uwalniania katecholamin u ko-
tów w odpowiedzi na środowiskowy lub fizyczny stres
zwiększa aktywność HSL, co w konsekwencji nasila

asów ,Przy braku insuli-
HSL stałym poziomie.
Iipaz wej LPL zależy od

stanu odżywienia. U zwierzątdobrzę odżywionych jej
aktywność sprzyja gromadzenil tŁuszczów przez adt-
pocyty. Podczas g]odzeniadochodzi do spadku akĘw-
ności lipazy LPL a wzrostu lipazy HSL, w wyniku
czę go Iip oltza przew aża nad lip o gen ezą (I, I 4),

U osobników oĘĘch, poddanych dłlższej głodów-
ce,ryzyko wystąpienia stłuszczenia wątroby jest więk-
sze niż l nvierząt z prawidłową masą ciała. Prawie w
50oń prrypadków ich wątroba wykazuje cechy nacie-
częniatłlszczowegonięznacznęgostopnia,Większaza-
warto ść tkanki tłuszczowej powoduj e większą mobili-
zację kwasów tłuszczowych. Zmniej szenie wykorzysta-
nia glukozy przez komórki podnosi j ej poziom we krwi,
qłvołując łagodną hiperglikemię. W odpowiedzi na
wzrost poziomu cukru we krwi, komórki beta trzustki
wy dzielająinsulinę, która w normaĘch warunkach ha-
muj e uwalnianie tłuszc zów z komórek tkanki tłaszczo-
wej. Jednaku osobników otyĘch dochodzi do rozwoju
insulino-oporności, wynikiem czego jest brak odpowie-
dzi receptorów tkanek obwodowych na ten hormon i dal-
szalipoltza. Mechanizm taki wyjaśnia ronvój stłusz-
czeniawątroby u ludzi, Nie wiadomo, czry możnabez
zastrzeżęńprzyjąć ten model u kotów, ale częstość wy-
stępowania otyłości w połączeniu z idiopatyczną lipi-
doząu tego gatunku przemawia za tą opcją( 1, 1 3 ).



Ryc. 1. Otyłość i cukrzyca - wzajemne powiązania (l0)
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wydzielanie insuliny przęz komórki beta-
trzustki. Hotmon ten, wykazując, między
innymi, działanie lipo genetyczne, urucha-
mia procesy odpowiedzialnę za syntezę
I magazynowanie trój glicerydów w komór-
kach tłuszczowych. U osobnikow otyłych
uwalnianie insuliny pod wpłyłvem fizj o1o -

gicznychbodźców jest podniesione, a brak
uszkodzeń anatomicznych i/lub funkcj onal-
nych trzustki umożliwia pokrycie zwięk-
szonego zapotrzebowania organizmu na ten

hormon (I2, I3). Natomiast w cukrzycy
typu II, indukowane glukozą podwyższo-
ne stężenie insuliny nie jest adekwatne do
potrzeb, co powoduje powstanie ,,błędne-
go koła": wzrost poziomu glukozy - zwięk-
szone zapotrzebowanie na insulinę zwięk-
szenie stęzenia insuliny - obniżenie wrażIi-
woŚci receptorów na komórkach th,rszczo-

Wpływ pnewlekłei głodówki
na ryzyko Wystąpienia FHL

W większości klinicznie potwierdzonych
przypadków FHL proces rozwoju schorze-
nia poprzedzony był rożnie długo trwają-
cymi okres amt nieprzyjmowania pokar-
mów. W stanach gŁodzenialub przewlekłe-
go braku apetytu szybko dochodzi do spad-
ku stężenia glukozy we krwi, redukcji kon-
centracji insuliny, obniżenia wątrobowej
glukoneogenezy i oszczędzania niezbęd-
nych aminokwasów.

95% dostarczanej komórkom energii
pochodzi z tłuszczu zapasowego. Jednak
przy braku nawet niewielkich ilości straw-
nych węglowodanów, czy dodatków glu-
kozy, prawidłowa adaptacja do metaboli-
zmu tłlszczowego nie jest możliwa. Mo-
bilizowane kwasy tłuszczowe nie podlegają
efektywnej oksydacji w wątrobie, a lipo-
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Ryc. 2. Potencjalne mechanizmy rozwoju idiopatycznej lipidozy wątroby
u kotów

proteiny nie mogą być wytransportowane
wskutek istniejących niedoborów apoprotein lub nie-
wydolności mechanizmów wydzielniczych (14).

Współzależnośó stanów:
otyłośó-cukrzyca-stłuszczen ie wątloby

Wiele zaburzefi metabolicznych ma wspólny wy-
kładnik dla stanów: otyłości i cukrzycy, cukrzycy i gło-
dzęnta i w następstwie każdego znlchmoże dojść do
rozwoj u stłuszczenia wątroby,

Otyłość jest wynikiem zachwiania równowagi po-
mi ędzy ilo ś ci ą do st ar czanej i wydatkow anej przez or -

ganlzmenergii. Głównymi źródłam,l, energii są: tłusz-
cze, węglowodany i białka diety, Zwiększona podaż

o ab-
ziom
uluje

\Ąych - zmniejszenie uĘlizacji glukozy - dalsze zwięk-
szenie poziomu glukozy, wymagające większych ilości
insuliny itd, aż do zńamania się zdolności adaptacyj-
nych organ tzmu i wystąpienia obj awów choroby. Stałe
pobudzanie wysp trzustkowych powoduje ich przerost
i ciągłe uwalnianie insuliny. Hiperinsulinemia w obu
przypadkach (otyłości i cukrzycy) łączy się z wtórnym
brakiem odpowiedzi tkanek na insulinę, wskutek obni-
żania się na powierzchni wrażlił\ych komórek ltczby
receptorów dla hormonu. Insulinooporność moze wy-
nikać równ też z uw arunkowań geneĘcznych.

', o:l]',?::

t (1,13).
Zmniejszeniemożliwościwykorzystaniaglukozyptzez
komórki, wymusza użycie innych substratów do pro-



dukcji energii. Sąnimi kwasy tłuszczowe uwalniane z
tkanki tłuszczowej. Im większe pokłady tłuszczowe
tym większa mobilizacja kwasów tłuszczowych, któ-
re docierając do wątroby, ulegająprzemianie do ace-
tylo-koenzymuA (acCoA). W prawidłowych warun-
kachzwtązek ten ulega całkowitemu spaleniu do dwu-
tlenku węgla i wody w fazię tlenowej gltkolizy. Ptzy
niedoborze szczawiooctanu docho dzi do niepełnego
sp alani a i p owstawa nia zw iązków keton owy ch. P r ze -
noszone przęz krew do innych tkanek, stanowią dla
nich materiał energetyczny. W prawidłowych warun-
kach tylko znikoma ilość acetylo-koenzymu A ulega
przemianie do ciał ketonowych. W przebiegu cukrzy-
cy oraz podczas głodzenia następuje znacznę nasile-
nie ketogenezy wskutek niedoboru glukozy (choroba
głodowa) lub niemożności jej metabolizowania (cu-
krzyca). Ze względu na zaistniały brak spoiwa łączą-
cego dwa głowne szlaki metaboliczne (przemianę cu-
krową ttŁuszczowfl, dopływające do wątroby kwasy
tŁttszczow e ni e mo gą być e fekłwni e sp al ane, a w zględ-
ny deficyt apoprotein i niewydolność mechanizmów
wydzi e lni c zy ch spr zy j a gr omadzeniu tŁuszc z ów w he -

patocytach (11, 13).
Powyzsze dane wskazuj ąna złożoność patogenezy

stłuszczenia wątroby u kotów i wyraźnąpredyspozycję
do rozwoju schorzenia u osobników otyĘch, głodzo-
nych, cukrzyków lub poddanychróżnym syhracjom stre-
sowym. Dlatego tak ważne znaczęnie dla utrzymania
kota w pełnym zdrowiu i właściwej kondycji przezcałe
Ęcle ma pełna i zbilansowana dieta, dostosowana do
wymagań życiowych danego gatunku i osobnika oraz
opĘ malizacj a warunków śro dowiskowych.
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