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Souhrn 

V souborném referátu, opírajícím se o recentní údaje z literatury a o omezeném množství 
vlastních pozorování, autor upozorňuje na možný vliv infekce viry hepatitidy BaC na nepříznivě 
probíhající jaterní onemocnění u alkoholiků. Tyto závěry jsou podporovány zvláště vysokým 
procentním výskytem imunohistochemických průkazů antigenů s a c hepatitidy B a u diagnostikcr 
vaných alkoholických cirhóz, stejně jako signifikantně vyšším nálezem protilátek proti hepatitidě 
C v sérech pacientů alkoholiků s klinicky i histologicky prokazatelným závažným jaterním poško
zením, ve srovnání se skupinou pacientů - alkoholiků bez klinické jaterní symptomatologie. 

K I í č o v á s lov a : alkoholické poškození jater - hepatitis B - hepatitis C 

1. Buček: THE POSSIBLE EFFECT OF THE CONCURRENT INFEC
TION Wlrn B AND C HEPATITIS VIRUSES ON THE UNFAVOUR
ABLE COURSE OF A LIVER DISEASE IN ALCOHOLICS 

Summary 

In a review report, based on recent literature information and on limited own observation, tbe 
author draws attention to tbe possible effect of an infection with B and C hepatitis viruses on thc 
unfavourable course of the liver disease in alcoholics. These concJusions are supported by an 
extremely high percentage of tbe incidence of immunohistochemical evidence of s and c antigens 
ofB hepatitis at diagnosed alcoholic cirrhosis, as well as by significant higher incidence of antibodics 
against C hepatitis in tbe sera of alcoholic patients with cJinically and histologically proved severe 
liver damage as compared with a group of patients - alcoholics without clinical symptomatology. 

Ke y w o r d s: AJcoholic liver damage - B hepatitis -C hepatitis 

Chronická hepatitida je zapříčiněna viry hepatitidy B, CaD (superinfekce delta) 
(Desmet, 1991; Gerken a Meyer, 1991). Izolací t1aviviru RNA hepatitidy C v posledTÚ době 
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se skupina tzv. non A, non B hepatitid omezila na nečetné případy jiné etiologie a můžeme 
říci, že převážná část virů chronické hepatitidy je známá (Stremmel, 1991; McHutchinson 
a kol., 1991). U hepatitidy Ba D, kromě detekce protilátek, je možný i přímý imunohisto
chemický průkaz antigenů příslušných virů v histologických preparátech (Kakumu a kol. , 
1989; Omata a kol., 1978; Desmet, 1991). Při diagnostice hepatitidy C jsme většinou 
odkázáni na průkaz protilátek různě citlivými metodami (Stremmel a kol., 1991). 

V klinickém hodnoceni chronické hepatitidy je třeba vědět, že definované bioptické 
jednotky, kterými jsou chronická perzistující hepatitis (CPH), chronická aktivni hepatitis 
(CAR), nespecifická reaktivní hepatitis (NSRH) a chronícká lobulární hepatitis (SLH), 
nejsou jednotky zcela etiologicky vyhraněné s jednoznačnou prognózou . V sekvenciálních 
biopsiích je možný přechod jedné jednotky v druhou a chronický proces se může zastavit 
s vyhojením ad integrum (CPH, NSRH) nebo per defectum (CAR). Uvedené definované 
bioptické jednotky mohou být zapříčinčny řadou infekčních agens (viry chronické hepati
tidy), ale i neinfekčními etiologickými příčinami . Navíc je výsledný bioptický obraz 
ovlivněn nejen příčinným virovým agens, ale stejně výrazně též imunítní odpovědí hosti
telc, neboť viry chronických hepatitid nejsou považovány za přímo cytopatické (Desmet, 
1991). Nález může být dále ovlivněn i dalšími komplikujícími faktory (Scheuer, 1991), 
kterými mohou být léky i alkohol. Proto je třeba výsledky bioptických punkčních vyšetření 
vždy posuzovat v celém klinickém komplexu, zvláště se znalostí hladin protilátek proti 
virům chronických hepatitid a dalším faktorům. Nicméně pro klinika je, kromě bioptické 
diagnózy, výrazně informativní míra nekroinflamatorní aktivity a míra fibrózy eventuálně 
cirhotické přestavby v biopsii . Pro hodnocení těchto kvalit byly navrženy poměrně kom
plikované bodovací systémy. Jako nejpraktičtější se ukazuje poměrně jednoduchý bodovací 
systém, který v poslední době navrhl Scheuer (1991). 

Na možnost výrazného ovlivnění průběhu jaterního onemocnční u alkoholiků při 
současném onemocnění B hepatitidou s prognostickými důsledky jako prvni upozornil 
Pettingrew a kol. (1991). Tyto nálezy brzy potvrdila skupina pracovníků z Glasgowa (Mills 
a kol. , 1974; Hislop a kol., 1981). Ukázali, že protilátky proti antigenům hepatitidy B 
(zvláštč proti antigenu s a a) jsou signifikantně častěji zjistitelné u alkoholiků s klinicky 
(jaterní testy) i biopticky prokazatelným jaterním onemocněním. Nález protilátek dokonce 
dobře koreluje i s pokročilostí prokazatelného jaterního onemocnění u alkoholiků . 

Obtíže v bioptickém hodnocení vzorků vznikají zvláště u pacientů s nespecifickými 
zánčtlivými změnami v portálních polích a se současnou steatózou. Výraznější intralobu
lární zánětlivá aktivita většinou chybí a piece-meal nekrózy nejsou obvykle prokazatelné. 
Průkaz s antigenu metodou podle Shikaty je často negativní, imunohistochemický průkaz 
s a zvláštč c antigenu B hepatitidy v bioptickém vzorku je u nás dosud omezen jen na 
nčkolik vybraných laboratoří . Tyto nálezy podle Peterse a Craiga (1986) jsou někdy 
hodnoceny jako okultní chronická hepatitis B, i když histopatologický průkaz antigenu 
selhává nebo se podaří až v opakované biopsii. Připouští-Ii se navíc, že asi 10 % pacientů 
s chronickou hepatitidou B má steatózu jaterní (většinou mírnou), je pravděpodobné, že 
zvláště tato pomalu progresívní hepatitis je podezřelá z koincidence toxicko-nutritivnim -
alkoholickým postižením. 

Výrazné podpory o možném současném postižení víry hepatitidy B, které zhoršují 
prognózu alkoholického jaterního onemocnění, se anglickým autorům dostalo i prací 
Omaty a kol., (1978). V rozsáhlé imunohistochemické studii jaterních círhóz nejrůznější 
udávané etiologie byl schopen prokázat v bioptických vzorcích HBcAg u všech círhóz, 
které byly následkem nepříznivého průběhu chronické hepatitidy B. HBcAg prokázal 
nicméně též u jedné třetiny círhóz, které byly diagnostikovány jako círhózy "kryptogenní" 
a navíc prokázal tento antigen též u jedné desetiny círhóz, které byly klinicky diagnostiko
vány jako círhózy alkoholické. 
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V našem omezeném materiálu jsme byli ojediněle schopni prokázat imunohistochc
micky HBcAg v bioptických vzorcích u pacientů, u nichž se klinicky předpokládalo 
alkohol-toxické poškození nebo přímo cirhóza, jako následek abúzu alkoholu. Ve dvou 
případech se jednalo o nespecifickou reaktivní hepatitidu s mírnou perisinusoidální fibró
zou a lehkou steatózou (okultní chronická hepatitis B podle Peterse a Craiga, 1976), ve 
dvou případech o cirhózu se zánětlivou aktivitou, považovanou za alkoholickou. 

Na možnou a velmi závažnou souvislost mezi prokazatelným alkohol-toxickým poško
zením a hepatitidou C ukázaly studie z poslední doby. Tato zjištění nepřekvapí, uvčdomí
me-li si, že jak hepatitis B, tak i C se přenášejí převážně sexuálně a parenterálně a že jsou 
častější ve skupinách narkomanů a homosexuálů . Současný abúzus alkoholu je ve skupinč 
narkomanů pravděpodobný. 

Zde jsme dosud odkázáni na recentní literární údaje, obsažené zvláštč v pracích 
Mendenhalla a kol. (1991) a Noguchího a kol. (1991). Průkaz infekce hepatitidou C je 
dosud omezen na průkazy protilátek. Mendenhall a kol. ukázali při srovnání dvou skupin 
alkoholických pacientů, že skupina alkoholiků bez klinicky prokazatelného jatertního 
poškození měla protilátky proti C hepatitidě jen v 4,8 % (což odpovídá variační šíři zdravé 
populace dárců krve v USA, kde jsou zjišťovány protilátky proti hepatitidě C v rozmezí 
2,36 - 6,87 %, často v závislosti na etnické příslušnosti dárců) . Proti tomu pacienti-alko
holici s prokazatelným jaterním onemocněním (biochemicky i histologicky) mčli protilát
ky proti C hepatitidě dokazatelné v 27, 1 %, cožje výsledek vysoce signifikantní. Frckvence 
nálezů protilátek proti hepatitidě C korelovala též se závažností jaterního postižení , které 
bylo biopticky ověřováno : u pacientů s diagnostikovanou alkohol-toxickou hepatitidou 
byly protilátky přítomny v 13,2 %, u tčch, kteří mčli současnč alkohol-toxickou hepatitis 
a cirhózu v 27,8 % a u těch, kteří měli klinické i bioptické nálezy cirhózy v 33 ,3 %. Tato 
zjištční, stejně jako nálezy Noguchiho a kol. (1991) ukazují, že alespoň část biopticky 
prokazované zánětlivé (nekroinf1amatózní) aktivity v jaterních vzorcích u alkoholiků může 
být podmíněna současnou infekcí chronickou hepatitidou C. Frekvcnce nálezů protilátek 
proti hepatitidě C je nejen signifikantně vyšší u alkoholiků s prokazatelným jaterním 
onemocněním, ale koreluje výrazně se závažností jaterního poškození, zvláštč s rozsahem 
zánětlivých změn. 

Tyto čerstvé poznatky by měl zvažovat i bioptik při hodnocení punkcí tzv. non A non 
B hepatitid a alkohol-toxické hepatitidy, neboť některé nálezy u C hepatitidy připomínají 
alkoholické poškození jaterní (steatóza až ve 20 - 30 % případů, regeneratorní noduly 
a zánětlivá aktivita vesměs nízkého stupně) . Navíc nález toxického hyalinu v menším 
množství není jednoznačně příznačný pro alkohol-toxické poškození (PBC, m. Wilson, ale 
i C hepatitis v malém množství a omezeném počtu případů atd. - Peters a Craig, 1986). Je 
proto třeba, při bioptické diagnóze C hepatitidy, zvláštč se steatózou a ojedinčlými nálezy 
toxického hyalinu, zvážit možnost současného alkohol-toxického poškození, stejnč jako 
při vcelku příznačných nálezech alkohol-toxické hepatitidy s výraznou nekroinflamatorní 
aktivitou pátrat po současném onemocnění chronickou hepatitidou B a zvláštč C. 
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