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REZUMAT
Fibroza hepa  că este un proces complex cu consecinţe nega  ve asupra funcţiei şi morfologiei hepa  ce, putând 

determina apariţia insufi cienţei hepa  ce şi a hipertensiunii portale. Totodată, fi broza hepa  că este considerată o stare 
precanceroasă. Ac  varea celulelor stelate hepa  ce (CSH) reprezintă principalul fenomen în apariţia fi brozei hepa  ce, 
as  el încât cele mai importante strategii an  fi bro  ce vizează ac  vitatea acestor celule prin inhibarea ac  vării, neutralizarea 
răspunsului sau s  mularea apoptozei lor, dar şi prin creşterea degradării matrixului extracelular (MEC). Strategiile 
terapeu  ce viitoare urmăresc u  lizarea de preparate orale, bine tolerate la administrare îndelungată, care previn apariţia 
fi brozei şi favorizează remanierea ţesutului cicatriceal. De asemenea, se are în vedere descoperirea de agenţi terapeu  ci 
noi a căror administrare parenterală poate produce efecte benefi ce şi sigure.
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ABSTRACT
Liver fi brosis is a complex process with nega  ve outcomes regarding liver func  on and morphology, which may lead to 

hepa  c insuffi  ciency and portal hypertension. Liver fi brosis is also considered a precancerous state. Hepa  c stellate cells 
(HSC) ac  va  on represents the main event in the development of liver fi brosis; therefore the most important an  fi bro  c 
strategies target these cells by inhibi  ng their ac  va  on, neutralizing their response or their apoptosis s  mula  on, while 
also increasing the degrada  on of the extracellular matrix (ECM). Future therapeu  c strategies target the use of oral 
medica  on, well tolerated a  er long administra  on, which prevents the development of liver fi brosis and favorise the 
regression of scar  ssue. Also, new therapeu  c agents are to emerge, whose parenteral administra  on may produce 
benefi c and sure eff ects.
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INTRODUCERE
Fibroza hepatică este un proces dinamic apărut 

ca urmare a producerii în exces şi a reducerii degra-
dării proteinelor MEC. Apariţia fi brozei hepatice 
duce la diminuarea schimburilor metabolice dintre 

sinusoidele hepatice şi hepatocite, la formarea şun-
turilor porto-venoase, la înlocuirea parenchimului 
prin mezenchim, acestea având drept consecinţe 
reducerea funcţiei hepatocitare, apariţia hiper ten-
siunii portale, a varicelor esofagiene, a tulburărilor 
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de coagulare, ascitei, edemelor, hemoragiei digestive 
superioare şi instalarea encefalopatiei.

Totodată, fi broza hepatică este considerată ca o 
stare ce precede apariţia carcinomului hepatocelular 
(CHC), în profi laxia căruia un element fundamental 
îl reprezintă controlul şi reversibilitatea acesteia 
(1,2).

CSH sunt localizate în spaţiul Disse, între hepa-
tocite şi sinusoidele hepatice. În fi catul sănătos, 
rolul lor principal este depozitarea vitaminei A, pre-
cum şi sinteza câtorva componente ale MEC. Le-
zarea hepatică determină eliberarea de citokine de 
către celulele infl amatorii, celulele Kupffer şi hepa-
tocitele displastice. Activarea CSH reprezintă feno-
menul principal în apariţia fi brozei hepatice, fi ind 
totodată principala ţintă terapeutică a strategiilor 
antifi brotice (3,4,5).

STRATEGIILE TERAPEUTICE 
ANTIFIBROTICE

Exceptând terapia bolii primare şi prevenirea le-
zării hepatocitare, majoritatea strategiilor antifi  brotice 

vizează inhibarea activităţii CSH prin: redu cerea 
infl amaţiei sau a răspunsului infl amator imun al 
gaz dei; reducerea activării CSH; neutralizarea răs-
punsului proliferativ, fi brogenetic contractil şi/sau 
proinfl amator; inducerea apoptozei CSH.

Alte strategii antifi brotice urmăresc creşterea 
degradării MEC, atât prin stimularea celulelor care 
produc matrix-metaloproteaze (MMPs), cât şi prin 
blocarea inhibitorilor tisulari de metaloproteaze 
(TIMPs) sau prin administrarea directă de MMPs 
(vezi Tabelul 1).

INHIBAREA ACTIVĂRII CELULELOR 
STELATE HEPATICE

Inhibarea transformării CSH inactive în mio-
fi broblaşti activaţi reprezintă o ţintă terapeutică atât 
în boala hepatică, cât şi în răspunsul fi brotic.

Deoarece stresul oxidativ are rol în stimularea 
activării CSH, reducerea acestuia ar reprezenta o 
posibilă strategie terapeutică.

O serie de studii experimentale, efectuate atât in 
vivo, cât şi in vitro, au evidenţiat rolul inhibitor al 

Tabelul 1. CSH şi strategiile terapeu  ce an  fi bro  ce 

Inhibarea ac  vării celulelor stelate hepa  ce
An  oxidanţi: vitamina E, fosfa  dilcolina, silimarină, resveratrol
IGF-1
Citokine: γ-interferon, factorul hepatocitar de creștere
Liganzi PPAR gamma
Inhibitori de lep  nă
Adiponec  na antagonist de TNF-α
Antagonist Smad7 de TGF-β
Inhibitor de  rozinkinază PTK/ZK pentru PDGF și TGF-β
Pentoxifi lina
Antagonist DKK-1 al căii de semnalizare Wnt
Inhibitori de histone diace  lază (HDAC)
Neutralizarea răspunsului celulelor stelate hepa  ce

An  prolifera  ve An  fi brinogenice An  contrac  le
Antagoniș   ai receptorilor 

citokinelor (ex. PDGF)
Inhibitori ai sintezei de colagen An  corpi umanizaţi Antagoniș   ai receptorilor de 

endotelină
Inhibitori de Tirozin-kinază Halofuginone Inhibitori ai sistemului renină-

angiotensină
Oxid nitric agonist/donor

Inhibitori de Lipoxigenază Inhibitori prolil hidroxilază Factorul de creștere hepatocitar -
Simvasta  n Antagoniș   TGF-β Interleukina-10 -
Pentoxifi lina Receptori solubili Inhibitori de colagen 

translaţional
-

PI3K Inhibitori de  rozin kinază 
(camostat mesilatul)

Relaxina -

Rapamicina Decorin, manozo 6 fosfat solubil Inhibitor HSP47 -
- Inhibitori Rho An  sens al lanţului B al PDGF -

S  mularea apoptozei celulelor stelate hepa  ce
Antagoniș   TIMPs
Celulele natural killer
Glitoxina
Bortezomibul
Factorul de creștere hepatocitar
Creșterea degradării matrixului cicatriceal
Antagoniș   TGF-β
Ac  vatorul plasminogen de  p urokinază
Relaxina
Administrare de matrix metaloproteaze
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unor antioxidanţi precum vitamina E, silimarina, 
fosfatidilcolina şi S-adenosyl-L-metionina în acti-
varea CSH (6,7,8). Aceşti antioxidanţi asigură pro-
tecţia hepatocitelor împotriva apoptozei şi reducerea 
fi brozei hepatice.

Au fost descrişi numeroşi factori care scad gradul 
fi brozei hepatice. Astfel, Canturk şi colab. au evi-
den ţiat reducerea fi brogenezei ca urmare a dimi-
nuării stresului oxidativ prin experimente pe şobo-
lani cărora li s-a indus ciroză hepatică prin ligaturarea 
ductului biliar comun, şi ulterior li s-a administrat 
IGF-1, un reglator important al metabolismului in-
termediar (9).

Efectele inhibitorii ale citokinelor interferon-γ şi 
ale factorului de creştere hepatocitar (HGF) asupra 
CSH au fost observate pe modele experimentale 
animale, unde gradul de activare al CSH a fost redus 
semnifi cativ (10). Mecanismul antifi brotic al HGF 
este incert, dar se pare că acţionează prin inhibarea 
activităţii factorului de creştere hepatocitar (TGF-
β1) (11).

Thiazolidindionele, o clasă de medicamente uti-
li zate în diabet, în special cele din generaţiile a II-a 
şi a III-a (troglitazonele), care prezintă hepatoto xi-
citate redusă, au avut efecte benefi ce în boala he-
patică (12). Thiazolidindionele sunt liganzi sintetici 
ai receptorilor nucleari PPAR gamma identifi caţi la 
nivelul CSH şi acţionează prin reducerea activării 
CSH (13,14).

Insulinorezistenţa intervine în patogeneza şi 
progresia bolii hepatice non-alcoolice şi a hepatitei 
cronice virale, prin intermediul leptinei şi adipo-
nectinei.

Leptina, o adipocitokină cu rol în metabolismul 
glucidic şi în procesul de vindecare, prezintă mai 
multe proprietăţi profi brogenetice (15,16,17), prin 
stimularea sintezei de colagen I α2 (18,19), a cărui 
acumulare excesivă reprezintă trăsătura defi nitorie 
a fi brozei hepatice. Leptina inhibă sinteza şi acti vi-
tatea MMP-1 şi stimulează producerea de TIMP-1 
(20, 21, 22). De asemenea, leptina menţine CSH în 
stadiul activat prin stimularea proliferării şi prin 
inhibarea apoptozei. Saxena şi colab. au evidenţiat 
reducerea leziunilor şi a fi brozei hepatice la anima-
lele de laborator cu defi cit de leptină (23).

Nivelurile serice de adiponectină, un hormon 
pro teic secretat de adipocite, sunt reduse la obezi, 
ducând la apariţia insulinorezistenţei. Adiponectina 
poate contracara insulinorezistenţa prin antago-
nizarea TNF-α şi scăderea nivelului seric al glucozei 
şi al trigliceridelor (24). Un studiu efectuat pe şoa-
reci a arătat că administrarea adiponectinei deter-
mină o reducere a leziunilor hepatice cauzate de 
alcool, prin diminuarea veziculelor lipidice de la 

nivelul hepatocitelor induse de consumul de etanol 
(25). Terapia antifi brotică din boala hepatică poate 
viza aceste căi patogenice.

Importanţa căilor de semnalizare mediate de TGF-β 
şi de factorul de creştere derivat din trombocite 
(PDGF), caracteristice apariţiei fi brozei hepatice şi 
tumorogenezei, a fost relevată de mai multe studii 
(26). Astfel, Mikula şi colab. au demonstrat că in-
tervenţia genetică la nivelul căii de semnalizare me-
diate de către TGF-β din hepatocite prin intermediul 
antagonistului Smad7 determină o reducere a gra-
dului fi brozei hepatice şi a progresiei tumorale după 
interacţiunea cu CSH (27).

Liu şi colab. au arătat că PTK/ZK, un puternic 
in hibitor de tirozinkinază, blochează căile de sem-
nalizare mediate de PDGF şi TGF-β la nivelul CSH 
şi inhibă astfel fi brogeneza la nivel hepatic (28).

În condiţii fi ziologice, CSH sintetizează colagen 
III, IV şi cantităţi mici de colagen I (29). În timpul 
procesului de fi brogeneză hepatică, CSH devin 
prin cipalele celule producătoare de matrix extra-
celular, cu o pondere semnifi cativă în producţia de 
colagen I (30, 31). Pentoxifi lina este un derivat me-
til xantinic cu proprietăţi antifi brotice care determină 
reducerea sintezei de α I colagen de către CSH ac-
tivate prin inhibarea degradării de I kappa b α, care 
la rândul său blochează activarea factorului nuclear 
kappa-B (NF-kB) (32). 

O serie de autori au arătat că o altă cale de 
semnalizare posibil implicată în apariţia fi brozei 
hepatice este calea Wnt, care intervine în fi broza 
pulmonară şi renală. Cheng şi colab. au evidenţiat 
că prin blocarea acestei căi de semnalizare cu 
ajutorul Dickkopf-1 (DKK-1), un antagonist al co-
receptorului Wnt, se realizează o reducere a gradului 
fi brozei hepatice (33).

Mai multe studii ce au vizat înţelegerea reglării 
transcripţionale au evidenţiat posibilitatea inhibării 
CSH activate prin blocarea activităţii histon-dia-
cetilazei (HDACs), enzimă cu rol major în modi-
fi carea cromatinei în timpul transcripţiei genetice. 
Inhibitorii cu mare specifi citate pentru HDACs ofe-
ră o modalitate selectivă de blocare a activării CSH 
(34).

NEUTRALI AREA RĂSPUNSULUI 
PROLIFERATIV, FIBRO GENIC CONTRACTIL 
I/SAU PROINFLA ATOR AL CELULELOR 
STELATE

O altă ţintă a terapiei antifi brotice urmăreşte blo-
carea etapelor de proliferare, de fi brogeneză sau a 
răspunsului contractil al CSH cu ajutorul anta go-



148

Practica Farmaceutică – Vol. 4, Nr. 3-4, An 2011

niştilor receptorilor citokinici. Progresele realizate 
în descifrarea rolului factorului de creştere au dus 
la descoperirea antagoniştilor citokinelor şi a recep-
torilor lor. Evidenţierea importanţei unor citokine 
proliferative în patogenia fi brozei hepatice ce in-
tervin în căile de semnalizare ale CSH, precum 
PDGF, factorul de creştere al fi broblaştilor, şi al 
intervenţiei TGF-α pe receptorii tirozinkinazei au 
dus la apariţia unor inhibitori care să blocheze aces-
te căi de semnalizare. În acest fel au fost descoperiţi 
inhibitori ai acidului gamma-linoleic, ai lipooxi-
genazei şi ai receptorilor PPAR gamma (35, 36).

Okuno şi colab. au observat că administrarea 
camostat mesylatului, care determină scăderea 
TGF-β activat, duce la o diminuare a progresiei 
fi brozei hepatice la şobolani (37). Un studiu ulterior, 
efectuat pe şoareci, a arătat că imatinib mesilatul, 
un inhibitor de receptor de tirozinkinază, determină 
o reducere a gradului fi brozei hepatice prin scăderea 
semnifi cativă a proliferării şi a migraţiei CSH, in-
duse de PDGF-BB, precum şi o diminuare atât a 
α-SMA, cât şi a expresiei α2-(I)-procolagen mRNA 
în celulele stelate hepatice activate (38). 

Utilizarea antagoniştilor TGF-β de tipul anticor-
pilor monoclonali şi inhibitorilor de proteaze de-
termină atât inhibiţia producţiei de MEC, cât şi ac-
celerarea degradării lui. Dintre inhibitorii proteazici 
s-a folosit manozo-6-fosfat (M-6-P) recombinat 
solubil care se fi xează pe receptorul M-6-P ce leagă 
TGF pe suprafaţa CSH în timpul activării lor de la 
stadiul latent (39). Administrarea pe termen lung a 
antagoniştilor TGF-β la oameni poate favoriza apa-
riţia carcinomului hepatocelular, prin alterarea mo-
dulării infl amaţiei şi a răspunsului imun, cu pierderea 
inhibiţiei de creştere controlată de TGF-β (40).

O altă strategie terapeutică ar putea fi  reprezentată 
de inhibarea sistemului renină-angiotensină. Inhi-
bitorii de renină-angiotensină sunt utilizaţi ca agenţi 
antifi brotici în cazul pacienţilor cu boală cronică 
renală şi cardiacă, fără a determina apariţia efectelor 
adverse la administrarea pe perioade îndelungate. 
Un studiu efectuat pe două loturi de pacienţi cu 
hepatită cronică virală C şi steatohepatită non-al-
coolică a evidenţiat efectele benefi ce ale inhibitorilor 
de renină-angiotensină în prevenirea apariţiei fi -
brozei hepatice (41).

Son şi colab. au demonstrat că CSH supuse ac-
ţiunii unui adenovirus ce codifi că o formă negativă 
dominantă de fosfatidilinozitol 3-kinază (PI3K), 
controlată de un promoter de α-SMA, prezintă o di-
minuare a proliferării, migraţiei, sintezei de colagen, 
precum şi reducerea activităţii unor gene constituente 
profi brogenetice adiţionale. Acest adenovirus in-
duce, totodată, apoptoza celulară (42).

Cho şi colab. au evidenţiat, prin experimente pe 
şobolani, efectul benefi c al unor vasodilatatoare de 
tipul prostaglandinei E2 şi oxidului nitric în terapia 
antifi brotică. Acestea acţionează prin blocarea re-
ceptorilor endotelinei-A, determinând reducerea 
gra dului de fi broză hepatică prin blocarea sintezei 
şi a depunerii de colagen (43).

În ultimii ani s-a urmărit descoperirea de mo-
lecule cu greutate mică care, prin blocarea recep-
torilor citokinelor sau a căilor de semnalizare intra-
ce lulară inhibă fi brogeneza hepatică. Astfel de 
mo lecule sunt un inhibitor selectiv al adeziunii 
focale Rho mediate (44) şi un antisens al lanţului B 
al PDGF care reduc fi broza hepatică indusă expe-
rimental (45).

HSP 47 este o caperonă de colagen prezentă în 
CSH activate, a cărei concentraţie în reticulul endo-
plasmic se corelează semnifi cativ cu creşterea sin-
tezei de colagen (46, 47). Administrarea de lipozomi 
ce conţin vitamina A şi ARN, care inhibă HSP 47, 
blochează sinteza de colagen de către CSH activate 
(48).

O altă posibilitate terapeutică în vederea reducerii 
progresiei fi brozei hepatice ar putea fi  reprezentată 
de utilizarea rapamicinei, un imunosupresor admi-
nistrat posttransplant hepatic, care inhibă prolifera-
rea CSH (49), însă care are dezavantajul creşterii 
ris cului de apariţie a trombozei arterei hepatice 
după administrarea îndelungată (50). 

Bennett şi colab. au observat că administrarea 
re laxinei, un hormon peptidic natural cu receptori 
prezenţi pe suprafaţa mai multor celule, inclusiv 
CSH (51), are ca efect atât scăderea sintezei de co-
la gen de către CSH activate, cât şi creşterea de-
gradării matrixului extracelular atât in vivo, cât şi in 
vitro.

STI ULAREA APOPTO EI CELULELOR 
STELATE HEPATICE

Apoptoza este mecanismul principal responsabil 
de reducerea numărului de CSH activate în timpul 
vindecării leziunii hepatice (52). Mai mulţi mediatori 
ai apoptozei de tipul Fas/FasL, receptori TNF, 
precum şi Bcl/Bax, au fost identifi caţi în CSH, astfel 
încât o posibilă ţintă terapeutică ar putea viza de-
clan şarea apoptozei prin intermediul acestor me-
diatori (53, 54).

Studii experimentale şi noi dovezi clinice au 
arătat că atât fi broza, cât şi ciroza hepatică sunt 
potenţial reversibile prin iniţierea apoptozei CSH, 
îndepărtându-se astfel celula responsabilă atât de 
producerea de MEC, cât şi de protecţia MMPs prin 
producerea de TIMPs.
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Acumularea de MEC şi afectarea remanierii 
aces tuia reprezintă cauza principală a progresiei 
fi brozei hepatice. MMP-1 este principala protează 
care poate degrada colagenul de tip I, principala 
formă de colagen din fi catul fi brotic (55). Inactivarea 
MMPs se realizează prin legarea de TIMPs (56). 
CSH activate sintetizează în exces TIMP-1 şi TIMP-
250 care inhibă colagenazele interstiţiale, ducând la 
reducerea degradării de MEC şi la acumularea aces-
tuia. TIMP-1 are şi un efect antiapoptotic asupra 
CSH (57).

Antagoniştii TIMPs reprezintă o ţintă terapeutică 
pentru a inhiba sinteza de colagen I şi a declanşa 
apop toza CSH activate. TIMP-1 are un rol major în 
supravieţuirea CSH prin blocarea directă a apoptozei 
acestor celule, astfel încât antagoniştii TIMP de-
termină o diminuare a fi brozei (58).

Celulele natural killer (NK) intervin în imunitatea 
înnăscută şi au rol în limitarea fi brozei hepatice prin 
neutralizarea CSH activate (59, 60) şi prin eliberarea 
a două citokine antifi brotice INFα şi INFγ (61, 62). 
Consumul de alcool reduce efi cacitatea NK, ceea ce 
are ca efect o accelerare în progresia fi brozei hepa-
tice (63).

Administrarea glitoxinei, un metabolit fungic, la 
şobolan a indus apoptoza CSH, în absenţa stresului 
oxidativ, prin eliberarea citocromului c mitocondrial 
şi prin activarea caspazei-3 şi depleţia de ATP, res-
ponsabile de reducerea fi brogenezei (64).

Anan şi colab. au demonstrat că bortezomibul, 
un inhibitor de protează, induce apoptoza CSH prin 
blocarea activităţii NFκB, crescând timpul de în ju-
mătăţire al inhibitorilor acestuia (65).

O altă potenţială ţintă terapeutică este reprezentată 
de terapia cu citokine. Astfel, administrarea experi-
mentală a factorilor de creştere prin intermediul te-

rapiei genice a dus la o reducere a fi brozei hepatice. 
Într-un studiu efectuat pe şobolani cărora li s-a in-
dus ciroză hepatică prin intermediul dimetilnitro-
zaminei, s-a observat că administrarea HGF a dus la 
reducerea proliferării şi iniţierea apoptozei celulelor 
hepatice α–SMA pozitive (66).

STI ULAREA I INTENSIFICAREA 
DEGRADĂRII ATRI ULUI CICATRICEAL

Un rol major în terapia antifi brotică este repre-
zentat de resorbţia MEC deja existent, prevenind 
astfel progresia fi brozei. Antagoniştii TGF-β, care 
stimulează sinteza de MEC prin stimularea CSH, 
produc degradarea matrixului prin reglarea TIMPs 
şi prin creşterea activităţii colagenazei interstiţiale. 
Un studiu in vivo efectuat pe animale de laborator 
ce a urmărit activatorul plasminogen de tip urokinază 
a evidenţiat resorbţia MEC (67).

STRATEGII TERAPEUTICE VIITOARE
Descoperirea de noi terapii antifi brotice se ba-

zează pe aprofundarea cunoştinţelor despre mecanis-
mele fi ziopatologice implicate în apariţia leziunilor 
hepatice şi în activarea CSH. 

Terapia ideală ar trebui să fi e reprezentată de pre-
parate orale, bine tolerate la administrare îndelun-
gată, care nu doar previn apariţia fi brozei, ci deter-
mină şi remanierea ţesutului cicatriceal, ducând la 
stabilizarea sau la îmbunătăţirea funcţiei hepatice.

Pe lângă terapia orală, se are în vedere şi trata-
mentul parenteral, preferabil cu administrare săptă-
mâ nală sau lunară în bolile cronice. În acest sens, se 
urmăreşte administrarea de anticorpi monoclonali 
care pot produce efecte benefi ce şi sigure.
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