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SOUHRN
Fibrotizující cholestatická hepatitida je závaÏná rychle progredující forma virov˘ch hepatitid B nebo C, kterou mohou onemocnût imunosuprimovaní pacienti. PÛvodnû byla popsaná u pacientÛ po transplantaci jater pro cirhózu pﬁi hepatitidû B. V klinice je onemocnûní
charakterizováno progredující cholestatickou dysfunkcí jater. V histologickém obraze je charakteristická pro hepatitidu neobvykle minimální zánûtlivá infiltrace, nápadné je zduﬁení hepatocytÛ s cholestázou a periportální peritrabekulární fibrózou. Prezentujeme osm pacientÛ s fibrocholestatickou hepatitidou pﬁi hepatitidû B nebo C. ·lo o 3 pacienty po transplantaci jater, dva z nich zemﬁeli na selhání
funkce ‰tûpu jater. U dal‰ího pacienta, diabetika po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu, se vyvinula fibrocholestatická hepatitida jako souãást projevÛ „de novo“ hepatitidy C. Po protivirové léãbû pﬁeÏil s dobrou funkcí jater, bohuÏel bûhem léãby do‰lo k selhání funkce obou ‰tûpÛ. U zb˘vajících 4 pacientÛ se vyvinula fibrocholestatická forma hepatitidy v rámci reaktivace hepatitidy B po
chemoterapii pﬁi hematologickém maligním onemocnûní. U 3 z nich si rychlá progrese dysfunkce vyÏádala urgentní transplantaci jater;
v‰ichni Ïijí s dobrou funkcí ‰tûpu a hematologick˘m onemocnûním v remisi. âtvrtá pacientka se transplantace nedoÏila a zemﬁela na
selhání jater. Aãkoli fibrocholestatická hepatitida pﬁedstavuje relativnû vzácnou formu virov˘ch hepatitid, vzhledem k jejímu závaÏnému
prÛbûhu je její vãasné rozpoznání dÛleÏité pro léãbu a dal‰í osud pacienta.
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Fibrosing cholestatic hepatitis – disease not only of transplanted patients. A report of eight cases
SUMMARY
Fibrosing cholestatic hepatitis (FCH) is a rapidly progressive, sometimes fatal form of hepatitis B or C in patients who are under immunosuppressive treatment. This condition was originally described in hepatitis B virus-infected recipients after a liver transplantation. It is
characterized clinically by cholestatic hepatic dysfunction, and pathologically by marked hepatocyte swelling, cholestasis, periportal
peritrabecular fibrosis, and only mild inflammation. Here we present 8 patients with hepatitis B and C related FCH. Three patients developed FCH after liver transplantation, two of them died due to hepatic failure. One recipient of a kidney/pancreas transplant developed “de novo” hepatitis C with features of FCH. He underwent antiviral treatment and survived with good liver function, unfortunately
both of his grafts failed. Four patients suffered from a reactivation of their respective hepatitis B infections after chemotherapy treated
hematological malignancy. Three of them needed an urgent liver transplantation and survived with good liver function and with a remission of their hematological diseases. The last patient died due to liver failure. Although FCH is a rare variant of viral hepatitis, it should
be emphasized that prompt diagnosis is important for the management of patients.
Keywords: fibrosing cholestatic hepatitis – viral hepatitis B – viral hepatitis C
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Fibrotizující cholestatická hepatitida (FCH, téÏ fibrocholestatická
hepatitida) pﬁedstavuje vzácnou, ale prÛbûhem velmi tûÏkou formu
hepatitidy B (HBV) a C (HCV). Termín se zaãal pouÏívat v letech
1991–1992 u pacientÛ s rekurencí virové hepatitidy B po transplantaci jater (1,2). Pozdûji se ukázalo, Ïe stejn˘m typem hepatitidy mohou onemocnût pacienti s HCV nebo HBV po transplantacích kostní dﬁenû nebo solidních orgánÛ, vãetnû ledvin, pankreatu
a srdce (3,4,5). Po transplantaci novû získaná virová hepatitida B
nebo C mÛÏe také probíhat pod obrazem FCH. Pﬁedpokladem pro

vznik FCH je imunosuprese pacienta. Se stále úspû‰nûj‰í léãbou maligních a autoimunních onemocnûní poãet tûÏce imunosuprimovan˘ch pacientÛ narÛstá. K léãbû onkologick˘ch i autoimunních onemocnûní se bûÏnû pouÏívají preparáty, které pﬁímo ovlivÀují funkci imunitního systému, jako napﬁ. rituximab, tj. anti-CD20 protilátka. Pacienti, kteﬁí podstupují onkologickou terapii a v minulosti prodûlali HBV, i kdyÏ nemají aktivní hepatitidu ani fibrózu nebo cirhózu jater, jsou v riziku reaktivace onemocnûní, které mÛÏe mít velmi tûÏk˘ prÛbûh odpovídající FCH (6,7).
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Klinick˘ prÛbûh
Prezentujeme soubor celkem 8 pacientÛ s FCH rozdûlen˘ch do
2 skupin. Skupinu A tvoﬁí 4 pﬁípady FCH u transplantovan˘ch pacientÛ diagnostikované v letech 2001–2004. U v‰ech ‰lo o komplikovan˘ prÛbûh HCV, z toho u pacienta ã. 4 o infekci „de no-
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Tabulka ã. 1. Skupina A – pacienti s FCH po transplantaci
Pﬁípad ã.
1

Pohlaví/vûk
Î/46 let

Základní onemocnûní
Cirhóza pﬁi HCV, OLT

Rejekce
Ne

FCH
2. mûsíc po OLT

2

M/46 let

1. Cirhóza pﬁi HCV, OLT
2. reHCV a opakované rejekce, reOLT

Opakované
Ne

ne
3. mûsíc po reOLT

3

Î/49 let

Cirhóza pﬁi HCV, OLT

1 epizoda

3. mûsíc po OLT

4

M/40 let

DM 1.typu TxL/P

Ano, pankreatu

7. mûsíc po TxL/P

V˘voj FCH
Progrese, umírá 5 mûs.
po OLT na selhání ‰tûpu
Stabilizace s fibrózou,
umírá 3 roky po reOLT
na generalizaci melanomu
Progrese, umírá 15 mûs.
po reOLT
Stabilizace, normální funkce
jater, selhání obou ‰tûpÛ

FCH: fibrotizující cholestatická hepatitida; HCV: hepatitida C; M: muÏ; OLT: transplantace jater; reHCV: rekurence hepatitidy C; reOLT: retransplantace jater; TxL/P: kombinovaná transplantace ledvina/pankreas; Î: Ïena
Tabulka ã. 2. Skupina B – pacienti s reaktivací HBV po onkologické léãbû
Pﬁípad ã.

Pohlaví/vûk

Terapie

Dg. FCH

M/47

Základní
onemocnûní
B-NHL

CHT+ritux

1 mûs. od CHT

Hematol.
onemocnûní
Remise

1
2

M/46

B-NHL

CHT+ritux

1mûs. od CHT

Remise

3

Î/48

m. Waldenström

ritux

2 mûs. od ritux

Remise

4

Î/56

B-NHL

CHT+
monoterapie
ritux

2 mûs. od
monoterapie

Remise

V˘voj FCH

Souãasn˘ stav

Urgentní OLT nestejno
skup. ‰tûp
Urgentní OLT

Dobrá funkce ‰tûpu,
remise
Dobrá funkce ‰tûpu,
remise
Dobrá funkce ‰tûpu,
remise
Umírá po 2 t˘dnech
od dg. FCH

Urgentní OLT nestejno
skupinov˘ ‰tûp, reOLT
Progrese, selhání jater

B-NHL: non-Hodgkinsk˘ maligní lymfom z B bunûk; dg.: diagnóza; FCH: fibrotizující cholestatická hepatitida; HBV: hepatitida B; CHT: chemoterapie; M:
muÏ; OLT: transplantace jater; reOLT: retransplantace jater; ritux: rituximab (anti-CD20 protilátka); Î: Ïena

vo“. Skupinu B tvoﬁí 4 pacienti s FCH po chemoterapii hematologick˘ch malignit. Onemocnûní jsme diagnostikovali v letech
2008–2009; ve v‰ech pﬁípadech se jednalo o reaktivaci HBV.
Skupina A – FCH u pacientÛ po transplantaci solidních orgánÛ
Základní klinická data jsou shrnuta v tabulce ã. 1.
Pﬁípad ã. 1. Îena ve vûku 46 let podstoupila transplantaci jater
(orthotopic liver transplantation, OLT) pro cirhózu pﬁi hepatitidû
C. V˘kon byl nekomplikovan˘; pro vzestup jaterních testÛ byla ve
2. mûsíci po transplantaci provedena biopsie jater, která zastihla
rekurenci HCV s v˘znamn˘m cytopatick˘m efektem a bylo vysloveno podezﬁení na dal‰í v˘voj k FCH. I pﬁes antivirovou terapii (interferon, ribavirin), hepatitida progredovala, v následující biopsii
v odstupu jednoho mûsíce byla plnû vyvinutá FCH a pacientka zemﬁela 5 mûsícÛ po transplantaci na selhání jaterního ‰tûpu.
Pﬁípad ã. 2. 46 let˘ muÏ s cirhózou pﬁi HCV podstoupil OLT.
V˘kon byl nekomplikovan˘; ale pacient mûl krátce po transplantaci nûkolik epizod akutní celulární rejekce, jejichÏ léãba byla obtíÏná (vzhledem k HCV se nepouÏívají steroidy) a stav progredoval
do chronické rejekce; souãasnû se objevila rekurence HCV. Dysfunkce ‰tûpu vedla k retransplantaci. Ve 3. mûsíci po retransplantaci (reOLT) se u pacienta vyvinula FCH. Bûhem antivirotické léãby
do‰lo ke stabilizaci stavu s v˘vojem peritrabekulární a septální fibrózy. Ve 3. roce po reOLT byl u pacienta diagnostikován melanom a pacient bûhem nûkolika mûsícÛ umírá na generalizaci maligního melanomu.
Pﬁípad ã. 3. Îena s cirhózou pﬁi HCV podstoupila OLT ve 49
letech. Pooperaãní prÛbûh byl nekomplikovan˘, v 1. mûsíci po
transplantaci mûla 1 epizodu akutní rejekce. Ve 3. mûsíci byla diagnostikována rekurence HCV s fibrocholestatick˘mi rysy a velmi
pravdûpodobn˘m v˘vojem k FCH. Pro dysfunkci ‰tûpu byla zaﬁa-
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zena k reOLT a po 15 mûsících od diagnózy FCH zemﬁela na vykrvácení pﬁi retransplantaci.
Pﬁípad ã. 4. 40 let˘ diabetik 1. typu byl 7 mûsícÛ po kombinované transplantaci ledvina/pankreas pﬁijat pro elevaci jaterních enzymÛ. Funkce obou ‰tûpÛ byla dobrá, pro infekci v ránû byl opakovanû léãen ATB. Byla provedena biopsie jater s morfologick˘m
obrazem cholestázy s místy floridní marginální duktulární proliferací, a nález byl hodnocen jako porucha Ïluãové drenáÏe. Sérologické vy‰etﬁení markerÛ hepatitid bylo negativní. Následnû provedené ERCP prokázalo edém papily (ﬁe‰en˘ papilotomií) a velmi
‰tíhlé „oteklé“ Ïluãovody. Jaterní testy poklesly, ale nenormalizovaly se. Po 4 t˘dnech byl pacient znovu hospitalizován a byla provedena dal‰í biopsie jater, která uÏ byla hodnocena jako vysoce
suspektní FCH. Virologick˘ prÛkaz HCV-RNA byl pozitivní a byla
zahájena protivirová léãba interferonem a ribavirinem. Po 5 mûsících bylo dosaÏeno normalizace jaterních testÛ a negativity HCVRNA. Bûhem léãby do‰lo k humorální rejekci ‰tûpu ledviny se selháním funkce a k tûÏké rejekci pankreatu se sníÏením funkce. ·tep
ledviny funkci neobnovil a ‰tûp pankreatu omezenû fungoval je‰tû
2 roky.
Skupina B – FCH u pacientÛ s reaktivací HBV po onkologické léãbû
Základní klinická data jsou shrnuta v tabulce ã. 2.
Pﬁípad ã. 1. 47 let˘ muÏ podstoupil chemoterapii pro velkobunûãn˘ B lymfom. Mûsíc po 6. cyklu se objevil ikterus a jaterní dysfunkce. Pacient byl pﬁeloÏen do IKEMu, kde bûhem 2 dnÛ dospûl
do jaterního selhání a jako urgentnímu pﬁíjemci mu byl 3. den od
pﬁijetí transplantován nestejnoskupinov˘ ‰tûp (pﬁíjemce krevní skupina A, dárce AB).
Pﬁípad ã. 2. 43 let˘ muÏ s folikulárním lymfomem, s infiltrací kostní dﬁenû; mûsíc od 8. cyklu chemoterapie se objevil ikterus a pa-
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cient byl pﬁeloÏen do IKEMu s rychle progredujícím selháním jater
a 3. den od pﬁijetí podstoupil transplantaci jater.
Pﬁípad ã. 3. 48 letá Ïena s WaldenstrŒmovou makroglobulinemií
léãenou rituximabem, 2 mûsíce od poslední dávky pﬁichází s ikterem a progredující dysfunkcí jater. Byla zahájena antivirová terapie
a pacientka byla zaﬁazena na ãekací listinu. Bûhem 14 dnÛ se stav
zhor‰il a vyÏádal si pﬁevedení na eliminaãní metodu Prometheus.
Za dal‰í 2 dny podstoupila nestejnoskupinovou transplantaci (pﬁíjemce krevní skupina A, dárce B), krátce poté se u pacientky vyvinuly
protilátky proti AB0 systému a humorální rejekce s progredující dysfunkcí ‰tûpu, která vedla 16. pooperaãní den k retransplantaci.
V‰ichni 3 pacienti jsou nyní rok aÏ rok a pÛl po transplantaci,
mají dobrou funkci ‰tûpu a jejich hematologické onemocnûní je v remisi.
Pﬁípad ã. 4. 56letá Ïena s 10 letou anamnézou lymfomu z B bunûk, po 2 relapsech léãen˘ch chemoterapií a rituximabem, tã. v remisi. Pﬁes pozitivitu HBsAg nebyla pﬁi probíhajících chemoterapiích podávána profylaktická protivirová léãba. Pro progredující jaterní dysfunkci byla provedena biopsie jater. Histologick˘ obraz odpovídal FCH pﬁi reaktivaci HBV. Pﬁes protivirovou léãbu stav progredoval a po 2 t˘dnech pacientka zemﬁela v jaterním kómatu.

Histopatologické nálezy
FCH charakterizuje morfologická diagnostická trias:
1. nápadné zduﬁení hepatocytÛ s poruchou trabekulárního uspoﬁádání a s minimem zánûtlivé celulizace v portálních polích
i v lobulech
2. cholestáza doprovázená nápadnou duktulární reakcí na periferii portálních polí
3. periportální peritrabekulární fibróza.
Pro FCH je typická minimální zánûtlivá celulizace v portálních
polích i v lobulech. Celulizaci v portálních polích tvoﬁí pﬁeváÏnû polynukleáry, zánût je lokalizován na periferii portálních polí a doprovází marginální duktulární reakci/proliferaci, stejnû jako u obstrukce Ïluãov˘ch cest. Souãasnû je patrné zduﬁení hepatocytÛ s jejich vyboãením z normálnû uspoﬁádan˘ch trámcÛ a velmi nápadná je cholestáza (obr. 1). Cholestáza mÛÏe b˘t intracelulární i intrakanalikulární (obr. 2). V ãasn˘ch stádiích je cholestáza centrolobulární, teprve v plnû vyvinut˘ch pﬁípadech je panlobulární. Morfologick˘ obraz doplÀuje fibróza, která z poãátku onemocnûní chybí a vyvíjí se postupnû; typicky je periportální, peritrabekulární
a pericelulární (obr. 3). V nûkter˘ch pﬁípadech dominují ãetná acidofilní tûlíska jako korelát individuálního zániku hepatocytÛ. Vzhle-

Obr. 1. Fibrocholestatická hepatitida typu C u pacienta po transplantaci jater. Mírná zánûtlivá celulizace portálních polí s pﬁevahou polynukleárÛ. Nápadnû zduﬁelé cholestatické hepatocyty uspoﬁádané do cholestatick˘ch rozet. HE, objektiv 10x.

Obr. 2. Detail okraje portálního pole s marginální duktulární proliferací
s polynukleáry dokonale napodobuje poruchu Ïluãové drenáÏe. Zduﬁelé
a cholestatické hepatocyty s minimem zánûtlivé celulizace. HE, objektiv 40x.

Obr. 3. Plnû vyvinutá peritrabekulární fibróza; stejn˘ pﬁípad jako obr. 1.
GŒmŒriho impregnace (retikulum), objektiv 10x.

Obr. 4. Cytolytická forma fibrocholestatické hepatitidy s ãetn˘mi acidofilními tûlísky (‰ipky), s cholestatick˘m zduﬁením hepatocytÛ. HE, objektiv 40x.
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dem k cytopatickému efektu se nûkdy onemocnûní oznaãovalo jako fibrotizující cytolytická nebo cytolytická fibrosteatotická hepatitida (obr. 4).

DISKUZE
FCH je termín pouÏívan˘ pro neobvykl˘ typ virové hepatitidy
B nebo C s klinicky tûÏk˘m prÛbûhem u pacientÛ v imunosupresi (2, 8). Pﬁedpokládá se, Ïe imunosuprese vede k nekontrolované replikaci viru, kter˘ se na rozdíl od bûÏné infekce stává pro
hepatocyty patogenní a pﬁímo je po‰kozuje, coÏ se projeví dramatick˘mi klinick˘mi pﬁíznaky a rychlou progresí onemocnûní do
selhání jater, obvykle bûhem nûkolika t˘dnÛ aÏ mûsícÛ. Jde o velmi závaÏné onemocnûní, bez vãasné diagnózy s vysokou mortalitou.
Diagnóza FCH patﬁí mezi obtíÏné histopatologické diagnózy
a pokud na tuto kategorii patolog nepom˘‰lí, velmi snadno ji mine (9). V ãasn˘ch fázích, kdy je v biopsii pouze centrolobulární
cholestáza v nápadnû zduﬁel˘ch hepatocytech, bez zánûtu, lze
snadno afekci interpretovat jako souãást poruchy Ïluãové drenáÏe, zejména je-li pﬁítomná duktulární reakce. Vût‰ina morfologick˘ch znakÛ obou afekcí je prakticky totoÏná. Dobr˘m pomocn˘m diagnostick˘m znakem jsou nápadná velká jadérka v hepatocytech v pﬁípadû FCH, v˘raznûj‰í neÏ v prÛbûhu afekcí spojovan˘ch s poruchou Ïluãové drenáÏe. Jde-li o reaktivaci HBV, lze
provést imunohistochemickou detekci HBcAg a HBsAg, kde masivní pozitivita HBcAg vede ke správné diagnóze. V pﬁípadû HCV
neexistuje imunohistochemické vy‰etﬁení, které by nasmûrovalo
k bezchybnému diagnostickému závûru. Ani znalost v˘sledkÛ sérologického vy‰etﬁení nepomÛÏe, protoÏe pacienti v imunosupresi ãasto netvoﬁí protilátky. Naopak, klinick˘ údaj o negativní sérologii infekãních hepatitid mÛÏe b˘t v tûchto pﬁípadech zavádûjící. Pouze vysok˘ poãet kopií viru je indikátorem diagnózy. Také v na‰em souboru jsme první biopsii pacienta s „de novo“ fibrocholestatickou formou HCV hodnotili jako poruchu Ïluãové dre-

náÏe. AÏ dal‰í biopsie provedená v odstupu 4 t˘dnÛ mûla charakteristické znaky FCH a spolu s pozitivním prÛkazem HCV-RNA
vedla k diagnóze.
U pacientÛ po transplantaci jater je velmi obtíÏné odli‰it ischemické po‰kození pﬁi trombóze arterie, které vÏdy vede k po‰kození ÏluãovodÛ a v biopsii se projeví poruchou Ïluãové drenáÏe
(játra mají dvojí krevní zásobení, ale Ïluãovody jsou zásobeny pouze z artérie).
Léková toxicita pﬁedstavuje dal‰í problém v diferenciální diagnóze. Pﬁedev‰ím u pacientÛ po chemoterapii, pokud patolog na fibrocholestatickou hepatitidu nepom˘‰lí, mÛÏe nezánûtlivou morfologii velmi snadno hodnotit jako tzv. „toxickou cholestázu“. V tûchto pﬁípadech je velmi úãelné provedení imunohistochemick˘ch prÛkazÛ HBcAg
a HBsAg, protoÏe pﬁi reaktivaci jde prakticky vÏdy o reaktivaci HBV.
Z neznám˘ch dÛvodÛ u pacientÛ s chemoterapií a HCV k tûÏk˘m
prÛbûhÛm fibrocholestatické formy hepatitidy nedochází.
Situace je komplikovanûj‰í u pacientÛ po transplantaci jater s rekurencí HCV, kdy b˘vá léková toxicita ãasto zvaÏována. Na druhou stranu, v této situaci se vût‰inou ocitá klinik seznámen˘ s problematikou a definitivní interpretace morfologie se provede ãasto
aÏ se znalostí poãtu kopií viru.
V posledních desetiletích narÛstá poãet pacientÛ, kteﬁí jsou léãeni imunosupresivními preparáty nebo je jim imunosuprese navozena chemoterapií pﬁi terapii nádorov˘ch onemocnûní. âást virov˘ch chorob se pod vlivem imunosuprese chová jinak a zpÛsobí odli‰né onemocnûní, které má jin˘ morfologick˘ obraz a ãasto má
i mnohem závaÏnûj‰í klinické projevy, neÏ s jak˘mi se setkáváme
pﬁi pﬁirozeném v˘voji tûchto chorob. V pﬁípadû fibrocholestatické
formy virov˘ch hepatitid jen vãasná diagnóza dává pacientovi ‰anci pﬁeÏít závaÏné onemocnûní a patolog, kter˘ zná neobvyklé morfologické projevy tohoto typu hepatitidy, mÛÏe b˘t jedním z pilíﬁÛ
t˘mu, kter˘ zachrání pacientovi Ïivot.
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