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Souhrn 

Bioptické vyšetření jaterní tkáně u 620 chronických alkoholiků prokázalo v naprosté včtšinč 
případů ncstejně výraznou steatózu s disperzmm zánikem hepatocytů a s ncvelkým střádáním 
hemosiderinu v cytoplazmě jaterních a Kupfferových buněk. U části ncmocných byla stcatóza 
provázena mírnou intralobulární cholestázou a nevelkou proliferací malých žlučovodů v okraji 
nezvětšených nebo mírně vazivově rozšířených portobiliárních prostorů. V mcnším počtu případů 
odpovídal nález alkoholické hepatitidě s centroacinózními regrcsívními změnami a s nckrózami 
hepatocytů. V jejich okolí docházelo kjemné síťovité pericelulární kolagcnizaci a v místč nckróz k 
ložiskové fibróze. Později se centroacinózní fibróza šířila směrem k pcrifcrii a jcjí okrajc splývaly 
s jizvením sousedních lalůčků. V mcnším rozsahu se na přestavbě jaterní tkánč podílela pcriportální 
fibróza. U několika nemocných se alkoholické poškození jater manifestovalo výraznčjší intralobu
lární cholestázou. 

K I í č o v á s lov a: alkoholické poškození jater - morfologické formy - prognóza 

A. Chlumská: MORPHOLOGIC FINDINGS IN THE HEPATlC TlSSUE 
AT ALCOHOLlC DAMAGE 

Summary 

Bioptic examination ofthe hepatic tissuc of620 chronic alcoholics dcmonstratcd in thc absolutc 
majority ofthe cases an unequal\y pronounced steatosis with disperscd nccrosis ofhcpatocytcs and 
with a moderate deposit of hemosiderin in the cytoplasma of the hepatic and Kupffcr's cclls. In a 
part of the patients the steatosis went togethcr with a slight intralobular cholcstasis and scanty 
proliferation ofthe small bile ducts on thc margin ofunenlarged, or ooly slightly fi brously cnlargcd 
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portobiliar spaccs. In the minority ofthc cascs findings werc adequatc to an alcoholic hepatitis with 
ccntroacinous regressive changes and necrosis of the hepatocytes. ln their vicinity soft, wcblike 
pcricellular collagenization and in thc necrotic site focal fibrosis occured. Later, tbe centroacinose 
fibrosis spread towards tbe peripbery and its edges merged witb tbe scarred close lobules. Pcriportal 
fibrosis participated in smaller extent in restruction oftbe bepatic tissue. In some patients tbe liver's 
alcobolic damage manifested itself by a more pronounccd intralobular cbolcstasis. 

Ke y w o r d s: alcoholic livcr damagc -morpbologic forms -prognosis 

Chronický abúzus alkoholu se stal v posledních letech jednou z nejčastějších indikací 
k punkčnímu vyšetření jater a mo,.rfologické projevy jeho toxického působení patří k pra
videlným bioptickým nálezům. Siroké spektrum etylických změn ovlivňuje celá řada 
faktorů, z nichž se významně uplatňuje zejména množství konzumovaného alkoholu 
(Desmet, 1985; Diehl, 1989; Hall, 1985; Schenker, 1984; Scheuer, 1982; Thaler, 1982). 
Iniciální nálezy odpovídají nepříznačné, někdy léta trvající steatóze jater, v jejímž terénu 
se u části nemocných vyvíjí alkoholická hepatitis (Desmet, 1985; Diehl, 1989; Sehenker, 
1984; Seheuer, 1982). V konečné fázi onemocnění dochází k alkoholické fibróze a malo
uzlové eirhotické přestavbč (Des met, 1985; Diehl , 1989; Hall, 1985; Schenker, 1984; 
Scheuer, 1982; Thaler, 1982). 

Předmětem našeho sděleni jsou bioptické nálezy v jaterní tkáni chronických alkoholiků 
a jejich prognostický význam. 

Pacienti a metodika 

Mezi 620 nemocnými s chronickým abúzem alkoholu ve věku 18 - 57 let měli 
naprostou převahu muži. Často byli zachyceni náhodně a s výjimkou žen přiznávali 
pravidelný konzum piv!! a příležitostné pití vína nebo koncentrovaného alkoholu. Většinou 
si stěžovali na tlak v pravém podžebří, neurčité zažívací obtíže, nechutenství a někdy 
hubnutí. Při fyzikálním vyšetření byla zjištěna různě vyjádřená hepatomegalie. Laborator
ní testy prokázaly mírný vzestup aminotransferáz, zvláště AST a patologické hodnoty 
exkrečních enzymů, zejména gama-glutamyltranspeptidázy. 

Punkční vzorky jaterní tkáně byly fixovány v 10 % neutrálním formalínu, zpracovány 
bčžnou parafínovou technikou a barveny HE, dle v. Giesona a Perlsovou reakcí na Fe. 

Výsledky 

ejčastěj ším histologickým nálezem v jaterní tkáni nemocných s chronickým abúzem 
alkoholu byla nestejně výrazná velkokapénková a zpravidla i malokapénková steatóza 
s nehojnými disperzními resorptivními uzlíky nebo granulomy kolem zanikajících hepa
tocylů . V jaterních buňkách pravidelně docházelo k nevelkému střádání hemosiderinu 
a v některých vzorcích bylo možno pozorovat mírnou centroacinózní cholestázu s nená
padným zmnožením malých.žlučovodů v nezvětšených nebo mírně vazivově rozšířených 
portobiliárních prostorech. Castěji jsme se s projevy cholestázy setkávali u nemocných 
s jemnč vakuolární steatózou. Někdy vykazovaly jaterní buňky nepravidelné projasnění 
cytoplazmy se zatlačením buněčných organel kjádru nebo do blízkosti buněčné membrány. 
Okrouhlé nebo protáhlé hyalinní inkluze v cytoplazmě hepatocylů patřily k poměrně 
vzácným nálezům . V menším počtu případů docházelo v centru lalůčků k nestejně 
rozsáhlým regresívním změnám jaterních buněk, které se projevovaly nápadným hydro
pickým zduřením cytoplazmy. Některé z nich obsahovaly v perinukleární oblasti Mallory-
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Obr. 1. Alkoholická hepatitis. Centroacinózní hydropické zduření hepatocytů s Malloryho hyali
nem v cytoplazmě a s řídkou zánětlivou infiltrací v okolí. Hematoxylin-cosin, zvětšení 500krát 

ho hyalin (obr. 1). Okolí hepatocytů s hyalinem infiltrovaly nehojné polynukleáry nebo 
lymfocyty. Současně s těmito regresívními změnami hepatocytů, příznačnými pro alkoho
lickou hepatitidu, se v centru lalůčků vytvářela jemná síťovitá pericelulámí kolagenizacc 
a v místě nekróz ložiska fibrózy. V pozdějších fázích alkoholické hepatitidy se centroaci
nózní fibróza šířila směrem k periferii a její okraje splývaly s jizvením sousedních lalůčků . 
V menším rozsahu se na strukturálních změnáchjaterní tkáně podílela periportální fibróza . 
V několika biopsiích, většinou tvořených malými útržky tkáně, byla nalezena pseudolo
bulární cirhóza se steatózou a známkami alkoholické hepatitidy. U malé skupiny nemoc
ných s klinickými a laboratorními projevy ikteru obstrukčního typu prokázalo histologické 
vyšetření jaterní tkáně kromě steatózy a strádání železa nestejně výraznou intralobulární 
cholestázu (obr. 2). V periferních úsecích lalůčků často docházelo k rozetovitému uspořá
dání a tubulární transformaci jaterních trámů. Vazivově rozšířené a cípatč deformované 
portobililiární prostory měly v okrajích výraznč zmnožené malé žlučovody s řídkou 
neutrofilní a eozinofilní zánětlivou infiltrací v okolí. Proliferující žlučovody často proni
kaly s neostře ohraničených portobiliárních prostorů do jaterních lalůčků a později se na 
jejich obvodu objevovaly nestejně široké pruhy fibrózy (obr. 3). 

Diskuse 

Iniciální změny v jaterní tkáni alkoholiků odpovídají nestejnč výrazné a někdy léta 
trvající steatóze (Desmet, 1985; DieW, 1989; Hall, 1985; Schenker, 1984; Scheuer, 1982; 
Thaler, 1982), která bývá provázena disperzním zánikem hepatocytů a nevelkým střádáním 
hemosiderinu. I při značném rozsahu je zcela reverzibilní a po dostatečnč dlouhé abstinenci 
většinou během několika týdnů mizí (Desmet, 1985; DieW, 1989; Schenker, 1984; Van 
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Obr. 2. Disperzní steatóza hepatocytů s cholestázou a s tubulární transformací jaterních trámců . 
Hcmatoxylin-cosin, zvětšení 200krát 

Obr. 3. Jaterní tkáň s protrahovanou cholestázou. Septá1ní fibróza, vybíhající z okraje portobi
liámího prostoru. Ložisková steatóza hepatocytů . Hematoxylin-eosin, zvětšení 400krát 
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Waes, Lieber, 1977). V našem materiálu, podobně jako v jiných studiích (Des met, 1985; 
Diehl, 1989; Schenker, 1984; Thaler, 1982; Van Waes, Lieber, 1977), patřila k nejčastějším 
bioptickým nálezům. V některých případech docházelo již v tomto období k mírné 
intralobulárni cholestáze a nevelké reaktivní proliferaci malých interlobulárních žlučovodů 
s následnou cípatou periportální fibrózou. Nápadně často se cholestatické změny vysky
tovaly u vzácné formy malokapénkové steatózy, označované jako alkoholická "foamy" 
degenerace (Uchida a kol., 1983). lntralobulámí pericelulárni fibrózu, uváděnou v souvis
losti s přechodem steatózy do alkoholické hepatitidy (Van Waes, Lieber, 1977), jsme v této 
fázi onemocnění nepozorovali . Druhé stadium alkoholického poškození jater, označované 
jako alkoholická hepatitis, představuje na rozdíl od steatózy prognosticky závažný proces, 
v jehož průběhu dochází v centru lalůčku k nekrózám hepatocytů a k reparativním změnám 
(Desmet, 1985; Diehl, 1989; Hall, 1985; Schenker, 1984; Scheuer, 1982; Thaler, 1982). 
Poměrně rychle se vyvíjí fibróza a později cirhotická přestavba (Schenker, 1984; Scheuer, 
1982; Thaler, 1982). Abstinence vede v období alkoholické hepatitidy rovněž k ústupu 
a nakonec i vymizení zánětlivých změn, ale hojení probíhá pomalu a zanechává trvalé 
následky (Thaler, 1982). Alkoholická cirhóza se vyznačuje pseudolobulárnim typem 
přestavby a nápadnou steatózou (Desmet, 1985; Diehl, 1989; Scheuer, ~982; Thaler, 1982). 
Na rozdíl od palyacinózních regenerátů velkouzlové cirhózy bývá v punkční biopsii dobře 
patrná (Sehenker, 1984; Thaler, 1982). Přítomnost Malloryho hyalinu, který se obvykle 
nachází v hepatocytech na periferii uzlů, svědčí nejen pro etylický původ cirhózy, ale 
současně také pro trvající abúzus a zánětlivou aktivitu procesu. 

Vzácně se může alkoholické poškození jater manífestovat náhle vzniklým nebo po
zvolně se vyvíjejícím ikterem obstrukčního typu (Afshani a kol., 1978; Chlumská, Chlum
ský, 1988, 1985; Uchida a kol., 1983). Histologické vyšetření prokáže v těchto připadech 
kromě steatózy a střádání hemosiderinu výraznější intralobulární cholestázu a ve vazivově 
rozšířených portálních polích nápadné zmnožení malých interlobulárnich žlučovodů (Af
shani, 1978; Chlumská, Chlumský, 1988, 1985; Thaler, 1982), které zčásti pronikají do 
jaternich lalůčků . Na jejich obvodu později dochází k novotvoření vaziva s tvorbou úzkých 
fibrózních sept (Afshani, 1978; Hall, 1985; Uchida, 1983). Uvedené cholestatické změny 
není možno v bioptickém materiálu spolehlivě odlišit od extrahepatální obstrukce žlučo
vých cest, jejíž příčinou někdy bývá současná alkoholická pankreatitis (Afshani, 1978). 
Samotná cholestáza nevede k výraznějšímu zániku hepatocytů, ale fibrotizace v oblasti 
proliferujících žlučovodů může významně ovlivnit strukturu jaterní tkáně. Zvláště nepříz
nivě se v tomto směru uplatňují mírné formy cholestázy s protrahovaným nebo recidivu
jícím průběhem. 
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Vážení čitatelia, 

s niekoIkomesačným meškaním dostávate prvé tohtoročné číslo Protialkoho
lického obzoru. Chcem Vám vysvetliť důvody tohto oneskorenia a informovať Vás 
o súčasnej situácii. 

Vydávanie Protialkoholického obzoru (podobne ako dalších odborných časo
pisov) je finančne stratové a závisí od dotácií. Vzhfadom na nepriaznivú finančnú 
situáciu Ministerstvo zdravotníctva SR zastavilo dotácie pre medicínske časopisy. 

Vo vydávaní časopisu pokračujeme len vďaka podpore sponzora. Získané 
prostriedky nestačia na vydávanie časopisu v původnom rozsahu. Okrem zmen
šenia rozsahu každého čísla časopisu predpokladáme aj redukciu počtu vydaných 
čísiel. 

Autorov príspevkov prosím o pochopenie našej situácie, pre ktorú nemůžeme 
finančne honorovať uverejnené práce. Museli sme tiež zvýšiť cenu časopisu. Nová 
cena (10 Sk) stačí len na vyrovnanie nákladov na distribúciu. 

Všetkých Vás prosím o podporu nášho časopisu. Verím, že spoločne sa nám 
podarl prekonať ťažké obdobie a zabránime zániku časopisu, ktorý nás združuje. 
Redakcia časopisu Vám bude vdačná za odber časopisu, príspevky a informácie 
o možných sponzoroch. 
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