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Abstract

Hemochromatoza pierwotna jest najczêstsz¹ genetycznie uwarunkowan¹ chorob¹, charakteryzuj¹c¹ siê nasilonym wch³anianiem ¿elaza w dwunastnicy, które prowadzi do zwiêkszonego jego deponowania w narz¹dach mi¹¿szowych i ich niewydolnoci. W 1996 r. zidentyfikowano 2 mutacje genu HFE nazwane
C282Y i H63D, które okaza³y siê odpowiedzialne za wiêkszoæ przypadków hemochromatozy pierwotnej.
Chocia¿ podstawowy mechanizm patofizjologiczny jest ci¹gle nie w pe³ni zrozumia³y, sporo wiadomo o sekwencji zdarzeñ, które wiod¹ do prze³adowania organizmu ¿elazem. Rozwój marskoci w¹troby u chorych
na hemochromatozê jest najwa¿niejszym wyznacznikiem prognostycznym. Czêstoæ wystêpowania raka w¹trobowokomórkowego w takim przypadku wzrasta oko³o 200-krotnie. Diagnoza w fazie przedklinicznej z zastosowaniem badañ biochemicznych i genetycznych oraz prowadzeniem profilaktycznych krwioupustów mo¿e zapobiec powik³aniom choroby. Wzglêdnie wysoka czêstoæ wystêpowania choroby oraz fakt, ¿e wczesna diagnoza i leczenie daj¹ normalny redni czas ¿ycia chorych, powoduj¹, ¿e populacyjne badania
przesiewowe z zastosowaniem oznaczania wysycenia transferyny oraz stê¿enia ferrytyny w surowicy staj¹
siê bardzo u¿yteczne. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wspó³czesnych pogl¹dów na patologiê,
wczesne wykrycie oraz terapiê krwioupustami w powy¿szej jednostce chorobowej.
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Primary hemochromatosis is the most common genetic disease characterised by excessive iron absorption
from the duodenum, which leads to its progressive deposition in parenchymal organs and their failure. In
1996 two mutations of HFE gene, the gene affected in hereditary hemochromatosis, were identified as
C282Y and H63D. The C282Y mutation was shown to be responsible for majority of the primary
hemochromatosis cases world-wide. Although the basic defect is still not fully understood, much is known
about the sequence of events leading to iron overload. The progression of the liver cirrhosis is the most
important prognostic determinant in patients with hemochromatosis. The prevalence of hepatocellular
carcinoma increases in that case about 200 times. Preclinical diagnosis using biochemical and genetic
testing followed by prophylactic phlebotomy can prevent the complications of the disease if iron depletion
is carried out. The relatively high prevalence and the fact that early diagnosis and treatment result in a normal
life expectancy cause that population screening with serum transferrin-iron saturation (TS) and ferritin is very
useful. The aim of this paper is to present temporary views on pathology, early detection and therapeutic
phlebotomy in above mentioned disease entity. (Gastroenterol. Pol., 2001, Vol. 8, No. 2, p. 181-188)
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Hemochromatoza pierwotna (Hereditary Hemochromatosis  HHC) jest najczêstsz¹ chorob¹ uwarunkowan¹ genetycznie i najczêstsz¹ dziedziczon¹ chorob¹ metaboliczn¹ w¹troby. Czêstoæ wystêpowania HHC wród
ogólnej populacji szacuje siê na 1:200 do 1:400, a nosicielstwo zmutowanego genu dotyczy 6% spo³eczeñstwa. Rozpoznanie choroby przed wyst¹pieniem marskoci w¹troby daje szansê leczenia stosunkowo prostymi

i od dawna znanymi metodami. Choroba nie ma wówczas
wp³ywu na d³ugoæ ¿ycia pacjentów (3, 20).
Homeostaza ¿elaza regulowana jest bezporednio przez
wch³anianie tego pierwiastka w przewodzie pokarmowym.
G³ównym czynnikiem reguluj¹cym absorpcjê ¿elaza jest
wielkoæ puli magazynowej organizmu. Dziêki mechanizmowi bloku luzówkowego w warunkach fizjologicznych wch³ania siê oko³o 10% przyjêtego z pokarmem ¿elaza. Wch³ania-
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nie to jest nasilone w stanach niedoboru ¿elaza, a zmniejsza siê proporcjonalnie do uzupe³niania jego zapasów.
W hemochromatozie mechanizmy reguluj¹ce gospodarkê
¿elazow¹ ulegaj¹ zaburzeniu, w wyniku czego dochodzi do
odk³adania nadmiaru ¿elaza w narz¹dach mi¹¿szowych,
postêpuj¹cego ich uszkodzenia, a nastêpnie niewydolnoci.
Organizm zdrowego cz³owieka zawiera oko³o 3-4
g ¿elaza (70% to hemoglobina, 25%  pula magazynowa:
hemosyderyna i ferrytyna, 3%  pula tkankowa: mioglobina, peroksydaza, katalaza, 2%  pula osoczowa: transferyna i wolne ¿elazo). W ci¹gu 10 lat kumulowania oko³o 2 mg ¿elaza dziennie w organizmie nagromadziæ siê
mo¿e a¿ 40 g tego pierwiastka.
W 1996 r. Feder i wsp. odkryli znajduj¹cy siê na ramieniu krótkim chromosomu 6 (6p22) gen nazwany HFE,
podobny pod wzglêdem sekwencji nukleotydowej do genu HLA-A3 i zlokalizowany w jego pobli¿u. Gen HFE koduje bia³ko nale¿¹ce do bia³ek g³ównego uk³adu zgodnoci tkankowej (MHC class I-like) (10). U wiêkszoci chorych na hemochromatozê pierwotn¹ stwierdza siê
mutacjê genu HFE (tab. I).
Tabela I: Podzia³ chorób zwi¹zanych z nadmiern¹ kumulacj¹ ¿elaza
Table I: Classification of diseases with iron overload
Pierwotna hemochromatoza (wzmo¿one wch³anianie ¿elaza)
Primary hematochromatosis (intensified iron consumption)
1) doros³ych  zale¿na od HFE
adults  dependant on HFE
a) homozygotyczna mutacja genu HFE-C282Y
homozygotic mutation of gene HFE-C282Y
b) mieszana heterozygotyczna mutacja genu HFE-C282Y/H63D
mixed heterozygotic mutation of gene HFE-C282Y/H63D
2) niezale¿na od HFE
independent of HFE
a) hemochromatoza m³odzieñcza
juvenile hematochromatosis
b) hemochromatoza noworodków
hematochromatosis of neonates
c) afrykañska odmiana hemochromatozy
African type of hemochromatosis
d) atransferynemia
atransferinemia
e) aceruloplazminemia
aceruloplasminaemia

Wtórna hemochromatoza
Secondary hemochromatosis
1) hemoliza  niedokrwistoæ mikrosferocytowa
hemolysis  microspherocytic anaemia
2) nieefektywna erytropoeza  niedokrwistoæ syderoblastyczna, b-talasemia
non-effective erythropoesis  sideroblastic anaemia, b-talasaemia
3) jatrogenna  wielokrotne przetoczenia krwi, preparaty ¿elaza
iatrogenic  multiple blood transfusions, iron specimens
Mieszana hemochromatoza
Mixed hemochromatosis
1) porfiria skórna póna
porphyria cutanea tarda
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Hemosyderozy / Hemosideroses
1) wzw g³ównie typu C
hepatitis mainly type C
2) alkoholowa choroba w¹troby
alcoholic liver disease
3) NASH  niealkoholowe st³uszczenie w¹troby
non-alcoholic steatosis of liver
4) zespolenie wrotno-uk³adowe
porto-systemic anastomosis
5) zespó³ Pearsona
Pearsons syndrome
6) zespó³ polimetaboliczny X
polymetabolic X syndrome
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Okrelenie hemochromatoza wtórna odnosi siê natomiast do stanów patologicznych, w których wystêpuje
inna daj¹ca siê ustaliæ przyczyna nadmiernego gromadzenia ¿elaza w organizmie. Wród najczêstszych przyczyn
wtórnego patologicznego deponowania ¿elaza wymienia
siê nieefektywn¹ erytropoezê w przebiegu b-talasemii,
niedokrwistoci syderoblastycznej, hipoplazji lub aplazji
uk³adu erytrocytarnego. Wielokrotne przetoczenia preparatów krwi czy leczenie niedokrwistoci niedobarwliwej
du¿ymi dawkami ¿elaza mog¹ tak¿e byæ przyczyn¹ wtórnej hemochromatozy. Nadmierna poda¿ tego pierwiastka
w diecie predysponowanych osób powoduje nagromadzenie ¿elaza w narz¹dach mi¹¿szowych. Prze³adowanie
organizmu ¿elazem notuje siê tak¿e w przewlek³ych wirusowych zapaleniach w¹troby, alkoholowej chorobie w¹troby oraz niealkoholowym st³uszczeniu w¹troby. Przewlek³e
zapalenie trzustki oraz mukowiscydoza  w wyniku niewydolnoci egzokrynnej narz¹du  mog¹ byæ przyczyn¹
nadmiernego wch³aniania ¿elaza w przewodzie pokarmowym. Przyczyn¹ hemochromatozy mog¹ byæ tak¿e zaburzenia w aktywnoci niektórych enzymów, np. w niedoborze oksydazy ksantynowej. Wyró¿nia siê ponadto postacie hemochromatozy o mieszanej etiologii, jak hemochromatoza w przebiegu porfirii skórnej pónej, hemochromatoza m³odzieñcza, hemochromatoza noworodków, zespó³
Pearsona oraz hemochromatoza rozwijaj¹ca siê po za³o¿eniu zespolenia wrotno-uk³adowego.
Dodatni bilans ¿elazowy (stê¿enie ferrytyny u kobiet
przekraczaj¹ce 200 ng/ml, u mê¿czyzn przekraczaj¹ce
400 ng/ml) mo¿e wystêpowaæ tak¿e w zespole polimetabolicznym, na który sk³adaj¹ siê: oty³oæ, cukrzyca typu 2, nadcinienie têtnicze, hiperlipidemia, st³uszczenie
oraz t³uszczowe zapalenie w¹troby (19).
Genetyka i czêstoæ wystêpowania

Czêstoæ wystêpowania mutacji genu HFE w populacji ogólnej okrela siê na 5-20%. Dotychczas opisano 2
g³ówne mutacje genu HFE: C282Y (zamiana cysteiny na
tyrozynê w pozycji 282 ³añcucha polipeptydowego) oraz
H63D (podstawienie histydyny w miejsce kwasu aspartamowego w pozycji 63) (10). Potwierdzono, i¿ 60-96%
chorych z fenotypem HHC to homozygoty C282Y (3).
Najwy¿sz¹ czêstoæ wystêpowania tego genotypu stwierdza siê w pó³nocnej Europie, natomiast w krajach ródziemnomorskich oraz w USA mutacja C282Y jest znacznie rzadsza (23, 28). Wskazuje to na mo¿liwoæ wystêpowania innych determinantów genetycznych, np. mutacja
HFE  Ossola 502 GAG®TAG, HFE  Brianza 506
TGG®TAG, mutacje genu dla b2-mikroglobuliny oraz genu receptora transferynowego TFR2 (chromosom 7q22)
(7, 22, 30). Dotyczy to tak¿e hemochromatozy noworodków, jak i postaci m³odzieñczej (chromosom 1). Wiêkszoæ heterozygot H63D to przypadki bezobjawowe,
a homozygotyczny uk³ad H63D spotyka siê bardzo rzadko i nadal pozostaje niejasne, czy prowadzi on do
nadmiernego deponowania ¿elaza w tkankach. Mutacja
ta zdecydowanie czêciej dotyka ludnoæ zamieszkuj¹c¹
Indie i kraje Azji Mniejszej. Pierwotna hemochromatoza
zosta³a tak¿e opisana wród ludnoci afrykañskiej.
Nadmierne gromadzenia ¿elaza w tych przypadkach nie
by³o powi¹zane z wystêpowaniem mutacji C282Y ani

z ¿adn¹ inn¹ mutacj¹ genetyczn¹ zlokalizowan¹ na chromosomie 6. Wiadomo tak¿e, i¿ w 5 do 7% wszystkich
przypadków HHC wystêpuje mieszany uk³ad heterozygotyczny C282Y/H63D (10). Znany jest równie¿ fakt, i¿ heterozygoty C282Y s¹ czêsto bezobjawowymi nosicielami
genu, a u homozygot stopieñ prze³adowania ¿elazem jest
ró¿ny. Wskazuje to na mo¿liwoæ wystêpowania niepe³nej
penetracji genetycznej, co potwierdzono w 6% przypadków bezobjawowych homozygot C282Y.
Z powodu lokalizacji genu HFE hemochromatoza pierwotna czêciej kojarzy siê z genotypem uk³adu HLA-A3,
HLA-B7 i HLA-B12.
Pierwotna wrodzona hemochromatoza dziedziczy siê
autosomalnie recesywnie. W zwi¹zku z tym prawdopodobieñstwo wyst¹pienia u dziecka choroby w przypadku jej
stwierdzenia u 1 z rodziców wynosi 5%. Jednak z powodu czêstego nosicielstwa mutacji prawdopodobieñstwo
pojawienia siê choroby u dziecka heterozygotycznych
bezobjawowych rodziców wynosi 25%.
Patofizjologia

Odkrycie genu HFE umo¿liwi³o lepsze zrozumienie
mechanizmów jelitowego wch³aniania ¿elaza, które s¹
istotne dla poznania patogenezy hemochromatozy. HFE
jest transmembranalnym bia³kiem, pozostaj¹cym w cis³ym fizycznym i funkcjonalnym zwi¹zku z b2-mikroglobulin¹ oraz receptorem transferynowym (TFR). Komponenta zewn¹trzkomórkowa HFE sk³ada siê z 3 domen nazwanych a1, a2, a3. Domena a3 jest miejscem wi¹zania
b2-mikroglobuliny. W tej czêci ³añcucha polipeptydowego zlokalizowano mutacjê C282Y. Substytucja cysteiny tyrozyn¹ w pozycji 282 destabilizuje 1 z mostków siarczkowych moleku³y HFE i zaburza wi¹zanie b2-mikroglobuliny.
Natomiast mutacja H63D dotyczy domeny a1 i powoduje zmniejszenie stabilnoci proteiny. Bia³ko HFE znajduje siê we wszystkich tkankach, z wyj¹tkiem centralnego
uk³adu nerwowego. Najwy¿sz¹ ekspresjê HFE stwierdza
siê w nab³onku dna krypt dwunastnicy, na powierzchni
podstawno-bocznej enterocytów. Wykazano, ¿e do zachowania prawid³owej homeostazy ¿elaza niezbêdne s¹
zarówno prawid³owe bia³ka HFE, b2-mikroglobulina, receptor TF, jak i niezaburzone miêdzy nimi interakcje. Mutacja genu HFE prawdopodobnie prowadzi do zmniejszonego wychwytu przez enterocyty ¿elaza zwi¹zanego
z transferyn¹ krwi kr¹¿¹cej, a nastêpnie do paradoksalnego wewn¹trzkomórkowego niedoboru ¿elaza. Kompensacyjny wzrost wch³aniania jonów ¿elazowych przez enterocyty prowadzi do jego nadmiaru w organizmie i odk³adania w nar z¹dach mi¹¿szowych. W ydaje siê, ¿ e
mechanizm nadmiernej absorpcji ¿elaza zale¿y od nasilonej ekspresji lub nadmiernej aktywnoci niedawno odkrytego transportera ¿elaza nazwanego DMT1 (poprzednia nazwa Nramp2) oraz IREG1 (14, 17). Obserwacje
wzmo¿onej aktywnoci DMT1 poczyniono u homozygot
C282Y chorych na hemochromatozê wrodzon¹ (14).
Dobowa dieta dostarcza zwykle 10 mg Fe2+, z czego
w dwunastnicy i pocz¹tkowym odcinku jelita czczego
wch³ania siê oko³o 10%. Mê¿czyni z pierwotn¹ hemochromatoz¹ kumuluj¹ 0,6 g ¿elaza rocznie, kobiety natomiast  oko³o 0,15 g. Z powodu miesi¹czkowania, porodów, jak i laktacji kobieta traci od 15 do 30 g Fe w ci¹gu
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¿ycia. Za wartoæ graniczn¹, po zdeponowaniu której zaczynaj¹ siê ujawniaæ toksyczne w³aciwoci ¿elaza, uznano 20 g. U mê¿czyzn dochodzi do tego oko³o 50 r.¿.
U kobiet natomiast z powodu fizjologicznej utraty krwi nastêpuje to oko³o kilku do kilkunastu lat po ustaniu czynnoci hormonalnej jajników.
Hemochromatoza jest postrzegana jako modelowy
przyk³ad oksydacyjnego uszkodzenia komórek i tkanek.
¯elazo, jako pierwiastek z niesparowanym elektronem,
jest doskona³ym katalizatorem powstawania rodników
nadtlenkowych, tlenu singletowego oraz wolnych rodników hydroksylowych. Stres oksydacyjny, wywo³any toksycznym dzia³aniem wolnych jonów ¿elazowych, powoduje wzrost ryzyka martwicy hepatocytów (sideronecrosis), w³óknienia oraz karcynogenezy tak¿e w innych
tkankach. Pobudzone martwic¹ hepatocytów, jak i pod
wp³ywem stresu oksydacyjnego komórki Browicza-Kupffera s¹ ród³em licznych cytokin prozapalnych (IL-1, IL-6,
TFN-a) oraz transformuj¹cego czynnika wzrostu TGF-b1.
Czynniki te stymuluj¹ ekspresjê genu kolagenu typu
I w komórkach gwiedzistych  ITO. Mo¿liwa jest tak¿e
bezporednia droga aktywacji komórek ITO poprzez peroksydacjê lipidów ich b³on komórkowych. Wykazano ponadto obecnoæ receptorów dla ferrytyny na powierzchni pobudzonych komórek ITO u chorych na HHC, a ich
iloæ korelowa³a ze stopniem nagromadzenia ¿elaza w w¹trobie. Procesowi fibrogenezy sprzyja niedobór witaminy
E lub flawonoidów oraz obecnoæ zwi¹zków nasilaj¹cych
oksydatywne dzia³anie Fe, jak np. porfiryny (25). W³óknienie w tkance w¹trobowej obserwuje siê ju¿ przy zawartoci ¿elaza w w¹trobie przekraczaj¹ce 500 µmoli w 1
g suchej tkanki. Zw³óknienie trzustki rzadko powoduje jej
niewydolnoæ egzokrynn¹, natomiast komórki b wysp
trzustkowych wydaj¹ siê szczególnie wra¿liwe na oksydacyjne dzia³anie ¿elaza. Konsekwencj¹ tego jest hiperglikemia, która  jak udowodniono  pog³êbia dodatkowo
stres oksydacyjny.
W wielu pracach eksponuje siê zwi¹zek hemochromatozy z wirusowym zapaleniem w¹troby (wzw) typu B, C czy
G, porfiri¹ skórn¹ pón¹ oraz chorob¹ alkoholow¹ g³ównie w kontekcie uszkodzenia w¹troby (1, 6, 8). W przebiegu przewlek³ych zapaleñ w¹troby notuje siê laboratoryjne wyk³adniki nadmiaru ¿elaza w organizmie. Zauwa¿ono tak¿e dodatni¹ korelacjê miêdzy ciê¿koci¹ wzw,
nasileniem w³óknienia a zawartoci¹ ¿elaza w w¹trobie
(13). Wyniki prób stosowania krwioupustów w przebiegu
wzw typu C spowodowa³y zmniejszenie zawartoci ¿elaza w w¹trobie, nie wywar³y jednak wp³ywu na replikacjê
wirusa (1). W porfirii skórnej pónej równie¿ wystêpuj¹
biochemiczne wyk³adniki nadmiaru ¿elaza w organizmie.
Czêciej tak¿e stwierdza siê w porfirii mutacjê C282Y genu HFE (27). Nadmiar ¿elaza hamuje aktywnoæ 1 z enzymów szlaku porfirynowego  dekarboksylazy uroporfirynogenu. Sprzyja to ujawnieniu siê porfirii, a upusty krwi
prowadz¹ do remisji choroby. Kliniczne obserwacje potwierdzi³y synergistyczne dzia³anie hepatotoksyczne alkoholu i ¿elaza (1). Etanol zaburza wewn¹trzkomórkow¹
równowagê oksydacyjno-redukcyjn¹, powoduj¹c obni¿enie cytoplazmatycznego pH i uwalnianie Fe3+ z po³¹czeñ
z ferrytyn¹. Ponadto alkohol etylowy zwiêksza jelitowe
wch³anianie jonu ¿elazowego.
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Hemochromatozê uwa¿a siê obecnie za niezale¿ny
czynnik ryzyka rozwoju raka w¹trobowokomórkowego.
Notowano te¿ zwiêkszon¹ czêstoæ wystêpowania raka
wywodz¹cego siê z nab³onka dróg ¿ó³ciowych oraz raka
jelita grubego u chorych na hemochromatozê (5). Ostatnie badania zaprzeczaj¹ jednak zale¿noci wystêpowania
raka jelita grubego od mutacji genu HFE (16). Dotychczas
uwa¿ano, ¿e rak w¹trobowokomórkowy rozwija siê na
pod³o¿u zmian marskich, jednak coraz czêciej pojawiaj¹ siê doniesienia o rozwoju raka pierwotnego w¹troby
w narz¹dzie niedotkniêtym w³óknieniem (5, 12). Za karcynogenne dzia³anie ¿elaza odpowiedzialne ma byæ oksydatywne uszkodzenie DNA (hydroksylacja guaniny) oraz
zwiêkszenie wra¿liwoci na uszkadzaj¹ce dzia³anie promieni RTG (26). Ponadto zauwa¿ono pronowotworowe
dzia³anie ¿elaza zwi¹zanego z transferyn¹ (9). ¯elazo jako kofaktor reduktazy RNA bierze bezporedni udzia³
w syntezie DNA, st¹d tak wysokie zapotrzebowanie na ten
pierwiastek w komórkach nowotworowych. Poczyniono
obserwacje, ¿e wolne ¿elazo hamuje in vivo proliferacjê
subpopulacji CD4 limfocytów T, prowadz¹c do os³abienia
mechanizmów obronnych organizmu.

Objawy i przebieg kliniczny
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Objawy hemochromatozy nie wystêpuj¹, dopóki organizm nie zdeponuje odpowiedniej iloæ ¿elaza, a zmiany
narz¹dowe rozwijaj¹ siê stopniowo. Pe³noobjawowa, klasyczna hemochromatoza charakteryzuje siê marskoci¹
w¹troby, cukrzyc¹, br¹zowym zabarwieniem skóry (diabetes bronze), kardiomiopati¹ restrykcyjn¹ oraz zapaleniem
wielostawowym. Wczesne objawy choroby s¹ ma³o specyficzne, warto jednak zwróciæ uwagê na tzw. zespó³
trzech A, czyli artralgii, astenii, aminotransferaz. Obecnoæ tych zaburzeñ mo¿e wskazywaæ na hemochromatozê. Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki homozygot C282Y,
u których jedyn¹ stwierdzan¹ nieprawid³owoci¹ jest
podwy¿szony wskanik wysycenia transferyny ¿elazem.
Artralgiê zg³asza 25 do 50% chorych i dotyczy ona najczêciej stawów nadgarstkowych oraz miêdzypaliczkowych rodkowych i dalszych (21). W obrazie radiologicznym typowe s¹ zwapnienia torebek stawowych, torbielki
kostne oraz sklerotyzacja podchrzêstna. Osteoporoza
i chondrokalcynoza powoduj¹ dolegliwoci bólowe du¿ych stawów i stawów krêgos³upa. Wzrost aktywnoci
aminotransferaz jest umiarkowany, ale mo¿e przekraczaæ
normê kilkukrotnie.
Objawy ze strony uk³adu kr¹¿enia wystêpuj¹ u oko³o
20% chorych i dotycz¹ g³ównie zaburzeñ rytmu serca (napadowy czêstoskurcz nadkomorowy, ekstrasystolie nadkomorowe i komorowe) oraz niewydolnoci lewokomorowej.
Najczêciej i najwczeniej kardiologiczne powik³ania hemochromatozy stwierdzane s¹ w postaci m³odzieñczej.
W skórze chorych na hemochromatozê dochodzi do
nagromadzenia melaniny w warstwie podstawnej naskórka, a depozyty ¿elazowe znajduj¹ siê przede wszystkim
w skórze w³aciwej w okolicy gruczo³ów potowych i mieszków w³osowych. Stwierdza siê cechy zaniku naskórka,
mieszków w³osowych, jak i gruczo³ów ³ojowych. Powoduje to powstawanie charakterystycznych przebarwieñ o cechach zanikowych, wystêpuj¹cych w czêciach cia³a na-
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ra¿onych na promieniowanie s³oneczne, tj. na twarzy,
szyi, przedramionach, grzbiecie r¹k oraz w okolicach narz¹dów p³ciowych, do³ów pachowych i brodawek sutkowych. Czasami przebarwienia wystêpuj¹ tak¿e na b³onach luzowych i spojówkach. Na skórze mo¿na stwierdziæ objawy typowe dla marskoci w¹troby (tj. rumieñ
d³oniowy, paj¹czki naczyniowe, ginekomastiê).
W¹troba jest twarda, tkliwa, a jej powierzchnia nierówna, drobnoguzkowa. Powiêkszona w¹troba jest przyczyn¹ silnych dolegliwoci bólowych w prawym pod¿ebrzu.
Jeli dochodzi do marskoci w¹troby, to raczej nie towarzyszy jej rozwój nadcinienia wrotnego, wodobrzusza, jak
i powik³añ pod postaci¹ krwawienia z ¿ylaków prze³yku.
Zaburzenia metabolizmu wêglowodanów wystêpuj¹
u 70 do 80% chorych. Cukrzyca w przebiegu hemochromatozy charakteryzuje siê chwiejnym przebiegiem
i wykazuje tendencjê do kwasicy ketonowej i hipoglikemii.
Zaburzenia metaboliczne pog³êbiaj¹ siê, jeli procesem
chorobowym objête zostaj¹ poszczególne gruczo³y wydzielania wewnêtrznego. Najczêciej dochodzi do niedoboru hormonów czêci gruczo³owej przysadki: TSH,
FSH, LH i ACTH, oraz niedoboru hormonów kory nadnerczy. Rdzeñ nadnerczy, jak i czêæ nerwowa przysadki nie
ulegaj¹ uszkodzeniu w przebiegu hemochromatozy. Czêst¹ dolegliwoci¹ zg³aszan¹ przez chorych mê¿czyzn jest
impotencja. U kobiet natomiast z regu³y wystêpuje wtórny brak miesi¹czki lub przedwczesna menopauza. Typowo wystêpuje zanik ow³osienia ³onowego i pachowego.
Jest to konsekwencj¹ hipogonadyzmu hipogonadotropowego oraz bezporedniego uszkodzenia j¹der u mê¿czyzn.

Diagnostyka

Wiele biochemicznych i molekularnych metod diagnostycznych umo¿liwia rozpoznanie choroby w fazie
przedklinicznej. S³u¿¹ do tego celu przesiewowe testy
oceniaj¹ce gospodarkê ¿elaza, a tak¿e wprowadzone
niedawno molekularne badania genetyczne. Stopieñ wysycenia transferyny nale¿y nadal do najczulszych wskaników diagnostycznych hemochromatozy. Saturacjê transferyny (TS%) oblicza siê, dziel¹c wartoæ stê¿enia ¿elaza
w surowicy przez TIBC (ca³kowit¹ zdolnoæ wi¹zania ¿elaza) i mno¿¹c uzyskany wynik przez 100%. Inna metoda
wykorzystuje UIBC, czyli zdolnoæ wi¹zania niewysyconego ¿elaza [TS% = ¿elazo w surowicy / (¿elazo w surowicy + UIBC)]. Wysycenie transferyny u kobiet powy¿ej
50%, a u mê¿czyzn powy¿ej 60% jest swoistym i czu³ym
wyk³adnikiem nadmiaru ¿elaza u chorych bez objawów klinicznych. U chorych na hemochromatozê, jak i u 1/3 heterozygot C282Y+/C282Y- wystêpuje podwy¿szenie stê¿enia ferrytyny w surowicy. Ferrytyna  bia³ko ostrej fazy
 jest mniej specyficznym wskanikiem prze³adowania ¿elazem ze wzglêdu na wp³ywy, jakim podlega. Wzrost stê¿enia ferrytyny stwierdza siê mianowicie w chorobach nowotworowych, zaka¿eniach i przewlek³ych stanach zapalnych, chorobach przebiegaj¹cych z martwic¹ tkanek oraz
w niektórych innych zaburzeniach metabolicznych, np.
w chorobie Gauchera. U chorych na hemochromatozê
poza podwy¿szeniem stê¿enia ¿elaza w surowicy obserwowano tak¿e wzrost stê¿enia kobaltu, magnezu, cynku

Hemochromatoza pierwotna
Wysycenie transferyny na czczo co najmniej 2-krotnie
oid transferin saturation at least twice
³50%
³60%
Ferrytyna >50 ng/ml / Ferritin >50 ng/ml
Przeciwwskazania
do biopsji w¹troby
Contraindication
to liver biopsy

Ferrytyna <50 ng/ml / Ferritin <50 ng/ml

Biopsja w¹troby
Liver biopsy

Oceniæ genotyp HFE
To evaluate HFE genotype

Ferrytyna  / Ferritin 

Oceniæ genotyp HFE
To evaluate HFE genotype

Homozygota C282Y
Homozygote C282Y
Heterozygota C282Y
Heterozygote C282Y

Brak mutacji genu HFE
No HFE gene mutation

HII<1,9

HII>1,9
obraz jak w HHC
view as in HHC

Kontrola stê¿enia ferrytyny
i ewentualne upusty krwi
Control of ferritin concentration
and possible phlebotomy

Skryning krewnych pierwszego stopnia
Screening of 1st grade relatives

Niehomozygota C282Y
Non-homozygote C282Y

Homozygota C282Y
Homozygote C282Y

Hemochromatoza wrodzona
Congenital hemochromatosis

Leczenie krwioupustami
Treatment by phlebotomy

Próba leczenia upustami krwi
Attempt to treat by phlebotomy

Pozytywny efekt krwioupustów:
po utracie 4 g Fe, tj. 8 l krwi
Positive effect of phlebotomy:
after losing 4 g Fe, i.e. 8 l of blood

Ewentualnie ocena genotypu HFE,
jeli dotychczas nie by³o
Possible evaluation of HFE genotype,
if not carried out before

Skryning krewnych pierwszego stopnia
Screening of 1st grade relatives
Ryc. 1. Diagnostyka i skrining w hemochromatozie wrodzonej. HII  wspó³czynnik w¹trobowy ¿elaza (wg 29)
Fig. 1. The diagnosis and screening in hereditary hemochromatosis. HII  hepatic iron index (wg 29)

oraz o³owiu na skutek nadmiernej ich absorpcji w jelicie
cienkim. Rozpoznanie choroby na podstawie stwierdzenia odpowiednich zaburzeñ w homeostazie ¿elaza wymaga potwierdzenia genetycznego obecnoci mutacji
C282Y albo H63D, a w przypadku braku wyk³adników genetycznych w wyniku biopsji w¹troby (3, 29) (ryc. 1).
Biopsja w¹troby jest istotnym elementem diagnostycznym w hemochromatozie. W materiale biopsyjnym chorych na HHC stwierdza siê cechy marskoci zanikowej Laenneca, a barwienie b³êkitem pruskim Perlsa wykazuje

z³ogi ¿elaza w cytoplazmie, jak i w lizosomach hepatocytów. Depozyty ¿elazowe s¹ najwiêksze w hepatocytach
oko³owrotnych i w sposób charakterystyczny zmniejszaj¹ siê w kierunku strefy wokó³ ¿y³ek centralnych (gradient
obwodowo-centralny). W miarê jak wzrasta zawartoæ
¿elaza w w¹trobie, jego nagromadzenie obserwuje siê
równie¿ w nab³onku kanalików ¿ó³ciowych, komórkach
Browicza-Kupffera oraz w fibroblastach. W fazie zaczynaj¹cej siê marskoci w¹troby w obrazie dominuj¹ cechy
martwicy hepatocytów i odczynowego w³óknienia. Obraz
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histopatologiczny w przypadkach w¹tpliwych genetycznie
mo¿e wskazaæ na takie potencjalne przyczyny nagromadzenia ¿elaza w mi¹¿szu w¹trobowym, jak alkoholowa
choroba w¹troby (st³uszczenie, nacieki neutrofilowe, cia³ka Malloryego, obecnoæ z³ogów ¿elaza w komórkach
Browicza-Kupffera i w makrofagach), niealkoholowe st³uszczenie w¹troby czy cechy przewlek³ego procesu zapalnego na tle wirusowym. W celach diagnostycznych stosowane s¹ wskaniki zawartoci ¿elaza w w¹trobie. Na
podstawie spektrometrii atomowo-absorpcyjnej oznacza
siê zawartoæ ¿elaza w suchej masie w¹troby (iloæ µg ¿elaza w 1 g suchej tkanki) oraz wspó³czynnik w¹trobowy
¿elaza (stê¿enie ¿elaza wyra¿one w µmol w 1 g suchej
tkanki podzielone przez wiek chorego w latach). W hemochromatozie zawartoæ ¿elaza w w¹trobie jest równa lub
wiêksza od 4000 µg/g, a wspó³czynnik w¹trobowy ¿elaza przekracza 1,9 µmol/g/wiek. Jednak te wyznaczniki
prze³adowania w¹troby ¿elazem nie s¹ przydatne w ró¿nicowaniu miêdzy pierwotn¹ a wtórn¹ hemochromatoz¹.
W ró¿nicowaniu powinna pomóc dok³adna analiza funkcji uk³adu krwiotwórczego (nieefektywna erytropoeza)
oraz innych potencjalnych przyczyn wtórnej hemochromatozy. Ostatecznie problem ten mo¿e rozstrzygn¹æ badanie genetyczne. Oprócz potwierdzenia rozpoznania hemochromatozy biopsja w¹troby dostarcza wielu danych
prognostycznych. Stwierdzenie marskoci w¹troby przes¹dza o z³ym rokowaniu, jak i obliguje do skryningu w kierunku raka pierwotnego w¹troby. Nadal poszukuje siê prostych i swoistych markerów w³óknienia w w¹trobie. Ostatnio za potencjalny marker rozpoczynaj¹cej siê marskoci
w¹troby w HHC uznano podwy¿szone stê¿enie kr¹¿¹cego w surowicy kolagenu typu IV (11). Kontrowersyjne jest
wykonywanie biopsji w¹troby u chorych z potwierdzon¹
genetycznie hemochromatoz¹, u których nie stwierdza siê
biochemicznych cech uszkodzenia komórki w¹trobowej
(prawid³owa aktywnoæ AlAT) i stê¿enia ferrytyny w surowicy poni¿ej 1000 ng/ml. Pierwszym sygna³em rozwoju
raka w¹troby mo¿e byæ wzrost stê¿enia a-fetoproteiny
(AFP). Zalecane jest wówczas wykonanie badania tomograficznego jamy brzusznej. W tomografii komputerowej
z³ogi ¿elaza w w¹trobie nadaj¹ jej wysok¹ gêstoæ, tj. >70
jH, a ró¿nica gêstoci miêdzy w¹trob¹ a ledzion¹ wynosi oko³o 20 jH. Obraz mo¿e byæ fa³szywie dodatni u pacjentów za¿ywaj¹cych zwi¹zki zawieraj¹ce jod. W rezonansie magnetycznym w¹troba prze³adowana ¿elazem
wykazuje obni¿enie emisji sygna³u T2, co daje obraz tzw.
czarnej w¹troby. Stopieñ zmniejszenia sygna³u koreluje
z iloci¹ zdeponowanego ¿elaza, st¹d metoda rezonansu magnetycznego mo¿e s³u¿yæ do nieinwazyjnego pomiaru zawartoci ¿elaza w w¹trobie. Poniewa¿ komórki
nowotworowe zu¿ywaj¹ znaczne iloci ¿elaza i nie deponuj¹ go, s¹ widoczne w NMR jako ogniska o prawid³owym
sygnale.

Badania przesiewowe
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Mimo postêpu w metodach diagnostyki genetycznej
i jej dostêpnoci w krajach rozwiniêtych nie ma zgody
w sprawie skryningu genetycznego HHC. Zaleca siê natomiast populacyjne badania przesiewowe, oceniaj¹ce
parametry gospodarki ¿elazowej (UIBC, TS%), u krew-
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nych pierwszego stopnia chorych na hemochromatozê
pierwotn¹ w wieku 20-30 lat (2). Celem skryningu jest
wczesne wykrycie zaburzenia i rozpoczêcie leczenia upustami krwi, które pozwoli na kontrolê gospodarki ¿elazem
i zapobiegnie powik³aniom choroby. Pacjenci odpowiednio wczenie poddani terapii krwioupustami nie maj¹
zwiêkszonego ryzyka rozwoju marskoci w¹troby i raka
w¹trobowokomórkowego, a oczekiwany redni czas ¿ycia
tych chorych nie ró¿ni siê od redniego czasu ¿ycia osób
zdrowych.

Leczenie

Najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia hemochromatozy
wrodzonej s¹ terapeutyczne upusty krwi. Krwioupusty nale¿y rozpocz¹æ w momencie rozpoznania choroby niezale¿nie od tego, czy stwierdza siê powik³ania narz¹dowe,
czy nie. Najlepsze efekty uzyskuje siê u chorych bez powik³añ. Upust 500 ml krwi powoduje usuniêcie z organizmu 200 do 250 mg ¿elaza. W wyniku powtarzanych upustów dochodzi do nasilonej odnowy szpikowej w zakresie
uk³adu czerwonokrwinkowego, co powoduje mobilizacjê
magazynowej puli ¿elaza i zmniejszanie jego tkankowych
depozytów. Kryteria Hemochromatosis Menagment Working Group, dotycz¹ce w³¹czania pacjentów do cyklu terapeutycznych flebotomii, przedstawiono w tabeli II (4).
Tabela II: Kryteria rozpoczêcia leczenia krwioupustami w hemochromatozie pierwotnej (wg 4)
Table II: Criteria for initiating therapeutic phlebotomy in primary hemochromatosis (wg 4)
Kryteria w³¹czenia chorych w cykl terapeutycznych krwioupustów
Criteria for including patients in the cycle of therapeutic phebotomy
Dotyczy homozygot C282Y, heterozygot mieszanych C282Y/H63D oraz innych osób z fenotypowymi cechami hemochromatozy po wykluczeniu innych przyczyn, które powoduj¹ wzrost stê¿enia ferrytyny w osoczu
Concerns homozygotes C282Y, mixed heterozygotes C282Y/H63D and other persons with
phenotypic features of hemochromatosis after excluding other reasons which cause increased concentration of ferritin in plasma
Przypadek
Case

Ferrytyna w osoczu
Ferritin in plasma

osoby poni¿ej 18 r.¿.
persons under 18 years of age

³200 ng/ml

kobiety przed menopauz¹ niebêd¹ce w ci¹¿y
non-pregnant women before menopause

³200 ng/ml

ciê¿arne, u których wystêpuje dysfunkcja w¹troby
i/lub kardiomiopatia zale¿na od nadmiaru ¿elaza
pregnant women with hepatic dysfunction and/or cardiomyopathy

³500 ng/ml

kobiety po menopauzie
women after menopause

³200 ng/ml

mê¿czyni
men

³300 ng/ml

Uwaga! U wszystkich chorych na porfiriê skórn¹ pón¹ nale¿y d¹¿yæ do obni¿enia stê¿enia ferrytyny w osoczu do 10-20 ng/ml bez wzglêdu na jej wyjciowy poziom
Remark! In all patients with porphyria cutanea tarda the concentration of ferritin in plasma should be reduced to 10-20 ng/ml irrespectively of initial level

Nie ustalono cis³ych wytycznych co do czêstoci i wielkoci krwioupustów. Wydaje siê, ¿e utrata 1 j. krwi tygodniowo jest wystarczaj¹ca i z regu³y dobrze tolerowana
przez pacjentów. Mê¿czyni toleruj¹ upust 1,5 do 2 j., natomiast dla kobiet, szczególnie w starszym wieku, jedno-

razowa utrata wiêcej ni¿ 0,5 j. krwi mo¿e okazaæ siê niebezpieczna. W ci¹gu kilku tygodni upusty krwi prowadz¹
do hiperplazji uk³adu erytrocytarnego szpiku. Dochodzi
do tego, gdy stê¿enie hemoglobiny osi¹gnie wartoæ
oko³o 11 g/dl, MCV  poni¿ej 80 fl, wysycenie transferyny  miêdzy 10 a 20%. W tym momencie TIBC wzrasta
do oko³o 300 µg/dl. Za zdolnoæ wi¹zania ¿elaza we krwi
odpowiada g³ównie transferyna, która jest fizjologicznym
zwi¹zkiem chelatuj¹cym ¿elazo. Usuwa ona nadmiar ¿elaza z tkanek mi¹¿szowych i transportuje je do szpiku. Wed³ug wiêkszoci hematologów cotygodniowe upusty krwi
powinno siê kontynuowaæ do uzyskania stê¿enia ferrytyny miêdzy 5 a 10 ng/ml, natomiast hepatolodzy uwa¿aj¹,
i¿ wystarczy osi¹gniêcie prawid³owych parametrów gospodarki ¿elazowej, mianowicie stê¿enia ferrytyny poni¿ej 50 ng/ml i wysycenia transferyny poni¿ej 50%. W tym
ujêciu uzyskanie biochemicznych wyk³adników niedoboru ¿elaza nie jest konieczne. Powy¿sze rekomendacje
spotka³y siê z aprobat¹ na konferencji National Institutes
of Health w maju 1998 r. (Bethesda, Maryland) (3). Wed³ug Hemochromatosis Menagement Working Group stê¿enie ferrytyny powinno byæ monitorowane co 4 do 8 tygodni w pocz¹tkowym okresie leczenia krwioupustami
u pacjentów, którzy mieli wyjciowo stê¿enie ferrytyny powy¿ej 1000 ng/ml. Ocena stê¿enia ferrytyny powinna byæ
czêstsza u chorych z ni¿sz¹ wyjciow¹ wartoci¹ stê¿enia ferrytyny lub przy czêstszych flebotomiach ni¿ raz
w tygodniu. Po osi¹gniêciu parametrów metabolizmu ¿elaza okrelonych w powy¿szych zaleceniach nale¿y kontynuowaæ upusty tak czêsto, aby nie dosz³o do reakumulacji ¿elaza, czyli aby stê¿enie ferrytyny utrzymywa³o siê
poni¿ej 50 ng/ml. W terapii podtrzymuj¹cej pacjenci zazwyczaj wymagaj¹ upustu krwi raz na miesi¹c.
Chorym poddawanym flebotomiom nie powinno siê
zakazywaæ spo¿ywania pokarmów bogatych w ¿elazo, takich jak miêso. Nasilona absorpcja ¿elaza z przewodu pokarmowego u pacjentów z hemochromatoz¹ jest nieporównywalnie mniejsza od iloci usuwanej drog¹ upustów
krwi. Zaleca siê natomiast przestrzeganie chorych przed
suplementacj¹ tego pierwiastka. Nie jest te¿ konieczne
stosowanie u osób poddawanych krwioupustom zwi¹zków wi¹¿¹cych jony ¿elazowe w przewodzie pokarmowym, takich jak fosforany, cytryniany, szczawiany czy
wapñ. Chorych obowi¹zuje natomiast bezwzglêdny zakaz
spo¿ywania alkoholu, poniewa¿ etanol nasila wch³anianie
¿elaza z przewodu pokarmowego i przede wszystkim jest
czynnikiem uszkadzaj¹cym w¹trobê. Ponadto niektóre
gatunki czerwonego wina zawieraj¹ znaczne iloci ¿elaza. Nale¿y pacjentom zwróciæ uwagê, i¿ nie powinni oni
stosowaæ suplementacji witaminy C w wysokich, ponad-
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fizjologicznych dawkach. Witamina C wzmaga bowiem toksyczne dzia³anie wolnego ¿elaza, nasilaj¹c t¹ drog¹
stres oksydacyjny. Ponadto po zastosowaniu du¿ych dawek witaminy C u chorych na hemochromatozê obserwowano grone dla ¿ycia zaburzenia rytmu serca (18).
Terapeutyczne upusty krwi prowadz¹ czêsto do poprawy stanu klinicznego. Mo¿na tak¿e uzyskaæ poprawê
metabolicznego wyrównania cukrzycy oraz polepszenie
wydolnoci kr¹¿enia, jeli przed leczeniem wystêpowa³y
objawy kardiomiopatii (24). Leczenie krwioupustami nie
ma natomiast wp³ywu na marskoæ w¹troby, jak równie¿
nie zmniejsza ryzyka rozwoju raka w¹trobowokomórkowego u chorych z marskoci¹. Wielokrotne flebotomie powoduj¹ nasilenie wch³anianie kadmu w jelicie cienkim, co
mo¿e ujawniæ jego w³aciwoci nefrotoksyczne. U osób,
u których leczenie upustami krwi jest przeciwwskazane
(ciê¿ka niewydolnoæ kr¹¿enia, ciê¿ka niewydolnoæ oddechowa, podesz³y wiek), mo¿na stosowaæ zwi¹zki chelatuj¹ce ¿elazo, sporód których stosowana jest deferoksamina. Skutecznoæ takiej terapii jest jednak nieporównywalnie gorsza ni¿ krwioupustów, poniewa¿ 100 mg
deferoksaminy chelatuje zaledwie 8 mg Fe3+. Dawka deferoksaminy stosowana w hemochromatozie usuwa zaledwie kilkanacie mg ¿elaza na dobê. W trakcie leczenia
nale¿y kontrolowaæ funkcjê narz¹du wzroku i s³uchu. Preparat mo¿e tak¿e byæ stosowany w celu diagnostyki zaburzeñ gospodarki ¿elazem. Po podaniu 500 mg deferoksaminy dobowe wydalanie ¿elaza z moczem u osób
zdrowych nie przekracza 1 g, natomiast u osób z nadmiarem ¿elaza w organizmie jest wiêksze od 1,5 g. Deferoksamina pozostaje nadal lekiem z wyboru w ostrych zatruciach ¿elazem.

Przeszczep w¹troby

Badania wykaza³y, ¿e chorzy na hemochromatozê po
przeszczepie w¹troby czêciej rozwijaj¹ powik³ania kardiologiczne oraz obci¹¿eni s¹ wy¿sz¹ miertelnoci¹ po zabiegu (g³ównie z powodu zaka¿eñ bakteryjnych i grzybiczych) ni¿ chorzy poddani przeszczepowi z innych powodów (15). Jednak¿e ostatnie doniesienia wykaza³y, ¿e
wiêkszoæ chorych poddanych transplantacji w¹troby z powodu hemochromatozy w badaniach genetycznych nie by³a obci¹¿ona mutacj¹ genu HFE. Prawdopodobnie wiêc
chorowali oni na hemochromatozê wtórn¹. Niemniej jednak hemochromatoza w¹troby wi¹¿e siê z gorszym przebiegiem okresu potransplantacyjnego. St¹d wyniki leczenia hemochromatozy przeszczepem w¹troby nie s¹ zachêcaj¹ce. Tylko 58% chorych prze¿ywa rok po transplantacji,
a u 42% osób uzyskuje siê prze¿ycie 5-letnie (15).
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