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Streszczenie: Analogi nukleozydowe mog¹ powodowaæ uszkodzenie mitochondriów. Lamiwudyna jest nukleozydem, którego toksycznoœci dot¹d nie opisano. Znalaz³a zastosowanie w leczeniu przewlek³ych zapaleñ w¹troby
typu B.
Piêtnastoletni ch³opiec z przewlek³ym agresywnym zapaleniem w¹troby typu B (I biopsja w¹troby) by³ leczony
interferonem alfa przez 20 tygodni bez uzyskania efektu. Po 2,5 latach przerwy zastosowano leczenie lemiwudyn¹, które prowadzono przez 2 lata. We wstêpnej biopsji w¹troby (II badanie) aktywnoœæ zapalna (HAI) =5, w³óknienie (staging)=1 pkt. Po leczeniu tak¿e nieskutecznym, kolejna biopsja w¹troby (III) ujawni³a znacznego stopnia
st³uszczenie grubokropelkowe hepatocytów (80%). U ch³opca wykluczono choroby metaboliczne z zakresu
przemiany aminokwasów, wêglowodanów i t³uszczów oraz chorobê Wilsona. Tak¿e wywiad rodzinny w tym
kierunku by³ negatywny. Po 1 roku obserwacji po zakoñczeniu leczenia lamiwudyn¹ dokonano kolejnej oceny
histopatologicznej bioptatu w¹troby (IV). Stwierdzono ca³kowite ust¹pienie st³uszczenia, natomiast aktywnoœæ
zapalna (grading) powróci³a do stanu sprzed leczenia lamiwudyn¹. Wydaje siê prawdopodobne, ¿e terapia lamiwudyn¹ ujawni³a defekty enzymatyczne w procesach red-ox, co doprowadzi³o do st³uszczenia w¹troby.
S³owa kluczowe: HBV, dzieci, lamiwudyna, st³uszczenie w¹troby.
Abstract: Nucleoside analogues may cause mitochondrial toxicity. Lamivudine is a synthetic nucleoside analogue.
Its toxicity has not been described until now. This drug is indicated for treatment of HBV chronic infection.
A 15-year old boy with chronic aggressive hepatitis B (the 1st liver biopsy) at first was treated with interferon alfa for
twenty weeks. The therapy was not effective. After 2.5 years he was qualified for treatment with lamivudine. The 2nd
liver biopsy revealed grading activity (HAI)=5, staging=1. He has been treated for two years also without effect. Next
liver biopsy (3rd) revealed high-grade macrovesicular fatty degeneration of the liver cells (80%). Primary metabolic
disorders of amino acids, carbohydrates and lipids and Wilson disease were excluded in the patient and his family.
After one year of observation without active treatment 4th liver biopsy was done. Histological features of steatosis
completely resolved but the degree of chronic inflammation (grading) was like before treatment with lamivudine.
It is possible that treatment with lamivudine revealed defects of redox status which lead to liver steatosis.
Key words: HBV, children, lamivudine, liver steatosis.

Wstêp
Wirus zapalenia w¹troby typu B (HBV), który nale¿y do
rodziny Hepadnaviridae, namna¿a siê wy³¹cznie wewn¹trzkomórkowo wykorzystuj¹c w³asn¹ polimerazê DNA.
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W syntezie genomu wirusa enzym ten uzupe³nia brakuj¹cy
fragment dodatniej nici DNA HBV, która staje siê „ matryc¹”
dla nowo tworzonego genomu wirusa oraz spe³nia rolê
„odwrotnej transkryptazy”. W procesie tym dochodzi do
transkrypcji DNA HBV i wytworzenia potomnego wirionu

St³uszczenie w¹troby...
Tabela 1. Obraz histopatologiczny w¹troby i replikacji HBV w czasie leczenia.
Okres obserwacji

HBeAg

Diagnostyka przed leczeniem INF (10 r.¿)
Przed leczeniem lamiwudyn¹ (12 r.¿)

+
+

p DNA
(cpm)
500
-

Po 2 latach leczenia lamiwudyn¹ (14 r.¿)

+

-

1 rok po zakoñczeniu leczenia (15 r.¿)

+

-

HBV DNA
Ocena hist.-pat. w¹troby
(PCR)
Brak danych I. Przewlek³e aktywne zapalenie w¹troby (min.)
+
II. Pzw o miernej aktywnoœci zapalnej, G-5 S-1
III. Pzw o miernej aktywnoœci zapalnej, G-1, S-0;
+
st³uczenie hepatocytów (80%)
IV. Pzw o miernej aktywnoœci zapalnej, G-5, S-1;
+
ca³kowite ust¹pienie st³uszczenia

p DNA - polimeraza DNA; PCR - reakcja ³añcuchowa polimerazy; G- stopieñ zapalenia - grading; S- zaawansowanie -staging

(1). Analog nukleozydowy, jakim jest lamiwudyna (2’dezoksy-3’thiacytydyna), hamuje replikacjê HBV (2). Jest inhibitorem odwrotnej transkrypcji. Wykazano toksycznoœæ komórkow¹, w tym mitochondrialn¹ analogów nukleozydowych
i nukleotydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (3). Zahamowanie aktywnoœci polimerazy komórkowej, w tym gamma-polimerazy mitochondrialnego DNA poci¹ga za sob¹ zaburzenia betaoksydacji kwasów t³uszczowych, niedobór ATP
oraz tworzenie wolnych rodników tlenowych, co mo¿e prowadziæ m.in. do st³uszczenia w¹troby (4). Przedstawiono przebieg leczenia lamiwudyn¹ przewlek³ego zapalenia w¹troby
typu B u 15-letniego ch³opca, u którego monitorowano terapiê ocen¹ histopatologicz¹ bioptatu w¹troby.

gicznego przewlek³ego zapalenia w¹troby by³a zgodna
z ówczeœnie stosowanymi zasadami. Materia³ nie by³ dostêpny do weryfikacji. Zastosowano leczenie interferonem
alfa w dawce 3 mln j./ dawkê (= 2,8 mln /m2/ dawkê) przez 20
tygodni (= 60 dawek). W trakcie leczenia odnotowano obni¿enie aktywnoœci swoistej polimerazy DNA, które by³o przejRycina 2. Przewlek³e zapalenie w¹troby o miernej aktywnoœci.
Pojedyñcze, niewielkie ognisko martwicy kêsowej w blaszce
granicznej. HAI=5, S=1. HE, x400.

Opis przypadku
15 - letni ch³opiec, u którego zaka¿enie HBV o przebiegu
bezobjawowym wykryto w 9 roku ¿ycia. Rozwój dziecka do
6 miesi¹ca ¿ycia przebiega³ prawid³owo. By³ szczepiony
zgodnie z obowi¹zuj¹cym kalendarzem szczepieñ, w którym wówczas nie by³o szczepienia przeciwko wirusowemu
zapaleniu w¹troby typu B. W 6 miesi¹cu i 5 roku ¿ycia hospitalizowany z powodu zaka¿enia ¿o³¹dkowo-jelitowego
oraz zapalenia p³uc i oskrzeli. Nie mia³ przetoczeñ krwi ani
preparatów krwiopochodnych. W wywiadzie rodzinnym nie
stwierdzono chorób przewlek³ych, w tym oty³oœci, cukrzycy,
zaburzeñ hormonalnych i metabolicznych. Ojciec w okresie rozpoznania zaka¿enia HBV u syna chorowa³ na ostre
zapalenie w¹troby typu B. Od 10 roku ¿ycia w zwi¹zku
z przewlek³ym zapaleniem w¹troby ch³opiec pozostawa³ pod
kontrol¹ Kliniki Chorób ZakaŸnych Wieku Dzieciêcego
i Poradni Specjalistycznej przy Wojewódzkim Szpitalu ZakaŸnym w Warszawie. Jego rozwój fizyczny przebiega³ prawid³owo i mieœci³ siê w zakresie 25 percentyla. Po stwierdzeniu obecnoœci wyk³adników namna¿ania HBV oraz podwy¿szonej aktywnoœci aminotransferaz - wykonano pierwsz¹ (I)
biopsjê w¹troby. Wycinek zawiera³ 9 przestrzeni bramno¿ó³ciowych. W pojedynczych hepatocytach stwierdzono
zwyrodnienie glikogenowe j¹der komórkowych. Nie opisano w³óknienia, natomiast naciek zapalny z komórek jednoj¹drowych w 2 przestrzeniach bramno-¿ó³ciowych by³ doœæ
obfity i wnika³ p³ytko w g³¹b mi¹¿szu. Ostatecznie zosta³o
rozpoznane przewlek³e agresywne zapalenie w¹troby o niewielkim nasileniu. Terminologia rozpoznania histopatolo-

œciowe i dotyczy³o tylko okresu terapii. Aktywnoœæ aminotransferaz by³a nieznacznie podwy¿szona w trakcie i po zakoñczeniu leczenia i nie przekracza³a 50 IU/l. Leczenie interferonem alfa przebiega³o bez wyraŸnych objawów ubocznych . W ocenie ostatecznej by³o nieskuteczne. Ch³opiec
po 2,5 latach zosta³ zakwalifikowany do leczenia lamiwudyn¹ w oparciu o nastêpuj¹ce wyniki badañ: a - obecnoœæ
wyk³adników namna¿ania HBV w surowicy (HBeAg /+/, DNA
HBV/+/) oraz obecnoœæ HBsAg, HBcAg, HBeAg i HBV DNA
w wycinku w¹troby, b - podwy¿szon¹ aktywnoœæ - ALATdo
51 IU/l, c - wykluczenie zaka¿enia wirusem C zapalenia w¹troby, d - wynik badania histopatologicznego w¹troby (druga biopsja w¹troby, II). Stwierdzono miern¹ aktywnoœæ zaRycina 3. Mierne w³óknienie wrotne i delikatne - zako³owe
oko³owrotne. Gomori, x400.

Rycina 1. Przebieg leczenia zapalenia w¹troby typu B u 15letniego ch³opca.
80
70
ALAT (IU/l)

60
50
40
30

INF

20

LAMIWUDYNA

10
0

3

12

21

30
39
48
Czas obserwacji (m-ce)

57

66

75

PRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4

273

Kowalik- Miko³ajewska B., Aniszewska M., Walewska-Zielecka B.
Rycina 4. Rozleg³e st³uczenie w¹troby, wielko- i
œredniokropelkowe. W tym polu widzenia bez ognisk martwicy
hapatocytów œródzrazikowych. HE, x200.

paln¹ œródzrazikowo, naciek zapalny w przestrzeniach wrotnych o umiarkowanym nasileniu oraz tylko jedno ognisko
martwicy kêsowej w ca³ym badanym wycinku (ryc. 2).
W niektórych przestrzeniach wrotnych widoczne by³y cechy miernie nasilonego w³óknienia wrotnego oraz wnikanie
krótkich w³ókien kolagenowych z przestrzeni wrotnej w g³¹b
zrazika (ryc. 3). Obraz upowa¿nia³ do rozpoznania przewlek³ego zapalenia w¹troby o miernej aktywnoœci z niewielkim
w³óknieniem wrotnym i - miejscami - oko³owrotnym. Ocenê
punktow¹ przeprowadzono wed³ug Desmeta i wsp. Aktywnoœæ zapalna (grading, G): 1/1/3=5 (Histopathological Activity Index, HAI=5). Zaawansowanie w³óknienia (staging, S):1.
Zakres punktów zsumowanych trzech kategorii aktywnoœci
zapalnej w przewlek³ym zapaleniu w¹troby o miernej aktywnoœci (HAI) w stosowanym systemie punktacji wynosi od 4
do 8 punktów. Leczenie lamiwudyn¹ prowadzono 2 lata,
w pierwszym roku stosuj¹c dawkê 75 mg na dobê, w drugim
- 100 mg na dobê (ryc. 1). W okresie terapii stwierdzono
jedynie zmniejszenie replikacji HBV wyra¿one ca³kowitym
zahamowaniem politmerazy DNA. Nie uzyskano trwa³ej normalizacji aktywnoœci aminotransferaz, ani eliminacji materia³u genetycznego HBV z surowicy. Utrzymywa³a siê antygenemia HBe. Przebieg terapii by³ bez powik³añ. Leczenie
zakoñczono dokonuj¹c kolejnej oceny histopatologicznej
punktatu w¹troby (trzecia biopsja w¹troby, III). W badaniu
histopatologicznym stwierdzono nasilone st³uszczenie oko³o 80% hepatocytów z minimalnym odczynem zapalnym
œródzrazikowo (ryc. 4). W cytoplazmie niektórych komórek
w¹trobowych widoczne by³y eozynoch³onne kuliste wtrêty
Rycina 5. Przewlek³e zapalenie w¹troby o miernej aktywnoœci.
Kilka drobnych ognisk martwicy kesowej w blaszce granicznej.
HAI = 5, S=1.

(megamitochondria ?). W porównaniu z wycinkiem badanym poprzednio, obecnie stwierdzono prawie ca³kowite
ust¹pienie zmian zapalnych, nie odnotowano tak¿e cech
w³óknienia oko³owrotnego (G: 0/1/0=1; S=0). W badaniu immunomorfologicznym w skrawkach mro¿onych wykazano
ekspresjê HBs Ag (krople w pojedynczych hepatocytach oraz
bardzo delikatny rysunek sieci i przepojeñ w 100% hepatocytów), HBc Ag w j¹drach oko³o 30% i w cytoplazmie 50%
hepatocytów. Wykazano równie¿ obecnoœæ HBV DNA
w homogenacie tkankowym badaniem metod¹ PCR. Wykluczono chorobê Wilsona (badanie przeprowadzono dwukrotnie w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie),
choroby metaboliczne z zakresu przemiany aminokwasów
i miopatie lipidowe (Pracownia Badañ Przesiewowych i Hormonalnych Instytutu Matki i Dziecka), proces autoimmunologiczy, zaka¿enie wirusem C zapalenia w¹troby (przeciwcia³a anty-HCV i RNA-HCV nieobecne w surowicy). Stê¿enie
glukozy, mocznika, kreatyniny, cholesterolu i lipidogram by³y
prawid³owe. Czwart¹ (IV) biopsjê w¹troby wykonano po 1
roku od zakoñczenia nieskutecznej terapii lamiwudyn¹. Do
tego czasu ch³opiec by³ pod kontrol¹ Poradni Przyszpitalnej
i zg³asza³ siê co 3 miesi¹ce. Stosowano Essentiale forte
i witaminê E. Ch³opiec by³ w dobrym stanie ogólnym, prowadzi³ w³aœciwy do wieku tryb ¿ycia. Aktywnoœæ ALAT w tym
czasie wynosi³a œrednio 58 IU/l. W ocenie IV biopsji w¹troby
Rycina 6. Ognisko martwicy pojedyñczego hepatocyta z
towarzysz¹cym naciekiem zapalnym HE, x400.

stwierdzono ca³kowite ust¹pienie st³uszczenia, natomiast aktywnoœæ zapalna wyraŸnie zwiêkszy³a siê (pojedyncze ogniska martwicy kêsowej (ryc. 5), nieliczne ogniska hepatocytów œródzrazikowo, tworzenie pojedynczych drobnych grudek ch³onnych w przestrzeniach wrotnych (ryc. 6). Pojawi³y
siê tak¿e cechy w³óknienia wrotnego w przestrzeniach wrotnych w badanym skrawku. We wniosku uznano aktywnoœæ
i zaawansowanie zmian – jak przed leczeniem lamiwudyn¹:
G: 1/1/3=5; S=1. W badaniu immunomorfologicznym skrawków mro¿onych wykazano ekspresjê HBsAg (krople w cytoplazmie pojedynczych hepatocytów oraz ogniskowo w formie b³onowej sieci), HBcAg (w j¹drach 10% hepatocytów
i w cytoplazmie oko³o 60% hepatocytów) (tab. 1).

Omówienie przypadku
Leczenie przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B by³o
kontrolowane ocen¹ histopatologiczn¹ tkanek w¹troby. Badania te wykonano przed kwalifikacj¹ do zastosowania
interferonu alfa oraz przed i po zakoñczeniu leczenia
lamiwudyn¹. Za wyj¹tkiem wyniku III badania (po 2 latach leczenia lamiwudyn¹), w ¿adnym z pozosta³ych
trzech nie opisano st³uszczenia ani te¿ postêpuj¹cego
w³óknienia. St³uszczenie nie jest cech¹ charakterystycz-
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n¹ dla zaka¿enia wirusem zapalenia w¹troby typu B.
Stwierdzone w badaniu I zwyrodnienie glikogenowe j¹der w pojedynczych hepatocytach u dzieci i osób m³odych mo¿e byæ elementem obrazu w¹troby prawid³owej (5).
Dynamika zmian w obrazie histopatologicznym - pojawienie
siê i pe³na regresja st³uszczenia na przestrzeni - odpowiednio
- 2 lat leczenia i po 1 roku od zakoñczenia terapii lamiwudyn¹, ich rozleg³oœæ (powy¿ej 80% hepatocytów) oraz charakter
st³uszczenia (grubokropelkowe), sugeruje zwi¹zek z zastosowanym leczeniem (6, 7, 8 ). Brak badania w mikroskopie
elektronowym bioptatów w¹troby III i IV nie pozwoli³ na
ocenê bezpoœredni¹ udzia³u mitochondriów w patogenezie st³uszczenia (9). W tym przypadku mo¿liwa jest wielo-

czynnikowa przyczyna, jak to ma miejsce w niealkoholowym st³uszczeniowym zapaleniu w¹troby (NASH), a leczenie lamiwudyn¹ ujawni³o podatnoœæ na stres oksydacyjny (10, 11, 12). Pacjent pozostaje w obserwacji, a
ewentualna kwalifikacja do leczenia kolejnymi analogami nukleozydowymi powinna byæ bardzo ostro¿na.

Wniosek
Wyst¹pienie st³uszczenia w¹troby znacznego stopnia
(>80% hepatocytów) zwi¹zane czasowo z leczeniem lamiwudyn¹, mog³o ujawniæ defekty enzymatyczne uk³adu oddychania komórkowego.
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