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Homem de 54 anos de idade, portador de
cardiomiopatia chagásica que, a partir do 5º mês
de pós-operatório de transplante cardíaco, evoluiu
com níveis séricos elevados de aminotransferase,
bilirrubinas e gamaglutamiltransferase. Nos 12° e
15° meses pós-operatórios, foi submetido a biópsias
de fígado, comprovando-se hepatite crônica em evo-
lução. Durante a investigação etiológica, não se
conseguiu demonstrar a participação agressiva
viral, porém, a suspensão temporária de azatioprina
e sua reintrodução em doses menores, bem como a
redução de ciclosporina-A acompanharam-se de
progressiva involução das alterações laboratoriais
e clínicas, embora ainda persistisse modificação
discreta a moderada de função hepática.

CHRONIC ACTIVE HEPATITIS AND POSSIBLE
RELATIONSHIP WITH IMUNOSSUPRESSIVE

THERAPY

A 54-years-old man with Chagas cardiomiopa-
thy that was submitted to a heart transplantation and
five months later presented a progressive increase
in liver enzymes. Diagnosis of chronic active
hepatitis was confirmed by histopatologic studies.
A transitory interruption of treatment with
azathioprine and the posterior re-introduction of
small doses, as well as the use of lesser amounts of
cyclosporin-A improved the clinical and laboratory
pictures. Despite several investigations the
pathogenesis of hepatitis remained undetermined,
although some type of drug injury was presumed to
be involved. The eventual role of viruses as the
primary inciting event could not be completely ruled
out.
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Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com ou
sem circulação extracorpórea, freqüentemente evolu-
em apresentando necrose hepatocitária com colestase
intra-hepática ou cursam com hepatite pós-transfu-
sional1-6. A primeira complicação é observada no
pós-operatório imediato, sendo decorrente da insufi-
ciente oferta de oxigênio e conseqüente acúmulo
intra-hepatocitário de reativos intermediários de oxi-
gênio2. A segunda, depende da agressão à célula he-

pática desenvolvida por agentes virais como os da he-
patite -B. não-A não-B e, mais raramente, pelo
citomegalovírus, em geral observada a partir de 30-60
dias após a cirurgia1,3, ou seja, no pós-operatório tar-
dio.

Por outro lado, o progresso da terapia imunossu-
pressora indubitavelmente melhorou a sobrevida dos
pacientes submetidos a transplante (TX) de órgãos.
Apesar deste efeito benéfico, a literatura tem demons-
trado relação entre o uso de azatioprina, ciclosporina
A (CSA) e outra drogas imunossupressoras e
disfunção hepática7-11. Estes relatos referem-se, em
geral, a modificações transitórias que se desenvolvem
nos níveis séricos de bilirrubinas (B) e de enzimas,
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Fig.1 - Níveis séricos de AST, ALT e GGT, níveis de CSA no sangue total (ciclo)
e doses de azatioprina (AZAT) nos períodos pré e pós TX. Obsevam-se alterações
dos testes de função hepática particularmente após o quinto mês e involução das
mesmas com redução do esquema imunossupressor.

tais como aspartatoaminotransferase (AST), alanina-
aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA) e
gamaglutamiltransferase (GGT). Estas são
dose-dependentes, sendo raras as descrições de alte-
rações hepáticas mais graves, comprovadas em estu-
dos histopatológicos, em pacientes submetidos a
transplante cardíaco.

Relatamos um caso de cardiomiopatia chagásica
submetido a TX cardíaco que, na evolução tardia,
apresentou hepatite crônica ativa, o primeiro da lite-
ratura nacional.

RELATO DO CASO

Homem de cor parda, com 54 anos de idade,
portador de cardiomiopatia chagásica e submetido a
TX cardíaco em fevereiro de 1988, sem anteceden-
tes de hepatopatia ou de etilismo, apresentava, no
pré-operatório, níveis séricos normais de AST, ALT,
GGT, bilirrubina total (BT) e sua fração direta (BD)
e fosfatase alcalina, bem como ultra-sonografia nor-
mal de fígado, vias biliares e pâncreas. O esquema
imunossupressor utilizado no pós-operatório incluiu a
azatioprina (1,0 a 2 mg/kg de peso) e ciclosporina A
(CSA), 5 a 10 mg/kg de peso, com manutenção de
níveis de CSA no sangue total de 200 a 1.200 ng/ml,
além de prednisona em baixas doses. Para a dosagem
de CSA no sangue total, utilizou-se Kit de
radioimunoensaio com anticorpo policlonal.

Os parâmetros bioquímicos sobre a função he-
pática foram repetidos mensalmente, observando-se
elevação moderada e persistente dos mesmos, a par-
tir do 5º mês pós TX, em ausência de manifestações
clínicas. No 7º mês de pós-operatório, desenvolveu
icterícia, colúria, acolia fecal, prurido cutâneo, des-
conforto abdominal, náuseas e vômitos.
Ultra-sonografia do fígado revelou órgão de tamanho
normal, ecotextura preservada e vias biliares expres-
siva elevação dos níveis séricos de AST, ALT, GGT,
FA e BT (fig. 1 e 2), às custas de BD, além de
leucopenia. Optou-se pela suspensão temporária (4
semanas) de azatioprina. Houve normalização da con-
tagem de leucócitos, progressiva involução das alte-
rações clínicas, porém, persistência de alteração das
provas laboratoriais que definem atividade inflamatória
do fígado. Nesta fase, correspondente ao 13° mês de
pós-operatório, realizou-se biópsia hepática. À
laparoscopia, observou-se fígado de coloração verme-
lha, com superfície ligeiramente rugosa. O fragmen-
to hepático foi fixado em formol a 1O%, desidrata-
do em álcoois de progressivas concentrações, a se-
guir colocado em parafina e submetido a cortes

histológicos de três micra. Foram realizadas coloração
pela hematoxilina-eosina, impregnação pela prata
(Gomori) e pelo Masson. As pesquisas em tecido dos
antígeno de superfície do vírus B(AgHBs) e antígeno
“c” do vírus B(AgHBc) foram feitas pela técnica da
imunoperoxidase. Ao exame de microscopia ótica
comprovou-se a existência de hepatite crônica ativa,
sem expressão de vírus da hepatite B (fig. 3 e 4).

Com base nestes achados, reduziu-se progres-
sivamente a dose de CSA, já que a biópsia endomio-
cárdica, também realizada nesta ocasião, não demons-
trava sinais de rejeição. Observou-se, a seguir, redu-
ção de GGT, persistência em níveis baixos de alte-
rações de AST e ALT (fig. 1), bem como normali-
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Fig. 2 - Níveis séricos de FA, BT, níveis de CSA no sangue total (ciclo) e doses e
azatioprina (AZAT) nos períodos pré e pós TX. Notam = se alterações progressivas
dos testes de função hepática a partir do 5º mês pós TX e involução das mesmas com
a redução do esquema imunossupressor.

Fig. 3 - Tecido hepático com necrose periportal “piecemeal necrosis” evidenciando-
se infiltrado inflamatório envolvendo grupos de hepatócitos (H.E.250X).

Fig. 4 - Tecido hepático mostrando colapso das fibras de reticulina em área
periportal (impregnação pela prata 250X).

Fig. 5 - ( 2ª biópsia) Tecido hepático mostrando progressão, com aumento das áreas
de necrose, formação de pontes e áreas de regeneração(impregnação pela prata
100X).

Fig. 6 - Exame ultraestrutural mostra hepatócitos com regular estado de preservação,
observando-se citoplasma levemente edmaciado, mas, com organelas identificáveis
e preservadas. Observa-se gotículas intracitoplasmáticas de gordura (expressão de
esteatose) e fibras colágenas maduras e reticulínicas.

zação dos níveis séricos de FA e BT (fig. 2). Cerca
de três meses após a primeira biópsia, portanto 16
meses após o TX, a evidência de atividade inflama-
tória de fígado expressa através de anormalidades-
bioquímicas, levou à realização de nova laparoscopia
e biópsia hepática, em tentativa de maior elucidação
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Fig. 7 - Exame ultraestrutural demonstrando ausência de alteração nos canalículos
biliares. Não se verificam partículas morfologicamente conclusivas, como de
origem viral.

TABELA I — Perfis sorológicos dos marcadores virais.

Pré-operatório            Pós-operatório
5º mês 7º mês 9º mês 12º mês

  Hepatite A e B     
  Citomegalovírus

Fixação de complemento 1/64 1/128 1/32 1/32 1/32
Imunofluorescência  IgG + + + (1/1280) + (1/320) + (1/320)

IgM  
+

  Epstein Baar  IgG + + + + +
IgM     

  Coxsackie B  B1 ± (1/4)
B2 ± (1/8)
B3 
B4 + (1/4)
B5 
B6

  Rubéola  IgG + (1/20) + (1/40) + (1/10)
IgM   

do quadro em estudo ultra-estrutural. Nesta ocasião,
o fígado apresentava-se pálido, com superfície mais
intensamente rugosa, observando-se, por transparên-
cia, finas e fixas de fibrose. O estudo histológico re-
velou avanço do processo inflamatório do órgão,
evidenciando-se colapso mais intenso das fibras de
reticulina e delimitação de pequenos nódulos (fig. 5).
A microscopia eletrônica revelou aspecto ultra-estru-
tural compatível com hepatite crônica e ausência de
partículas virais no espécimen analisado (fig. 6 e 7).
A pesquisa de marcadores sorológicos virais específi-
cos (tab. I) não forneceu subsídios diagnósticos.

Durante o 14°. mês após o TX, foi submetido
a cateterismo cardíaco, por apresentar resposta
isquêmica a teste de esforço, sendo evidenciada do-
ença coronariana obstrutiva significativa em vasos de
médio e grande calibre, não existente anteriormente.
Tendo em vista a possível relação entre este achado
e fenômeno e rejeição crônica, o esquema tríplice da

terapêutica imunossupressora foi mantido, embora em
menores doses, ou seja, 10 mg/dia de prednisona, 0,5
mg/kg/dia de azatioprina e 40 mg/dia de CSA, com
manutenção da ciclosporinemia em torno de 200 mg/
ml. Observou-se persistência de alterações hepáticas,
embora menos expressivas (fig. 1 e 2).

DISCUSSÃO

As hepatites crônicas constituem processos
evolutivos de lesão hepática aguda induzida por vírus,
drogas ou agentes ainda não identificados. Por outro
lado, é fato bem estabelecido que a imunossupressão
torna os pacientes transplantados particularmente sus-
cetíveis a doença infecciosas. Cerca de 60% das in-
fecções são causadas por bactérias, 20% por vírus e
os 20% restantes por fungos e protozoários.

Admite-se que a CSA não favoreça infecções
bacterianas e protozoárias, mas aumente a possibili-
dade de doenças virais. As infecções virais mais co-
muns pós-transplante são as causadas por agentes do
grupo herpes, vírus citomegálico e agentes do grupo
Epstein-Barr. Entretanto, os maiores efeitos colaterais
da CSA são as toxicidades renal e hepática. Williams
e col12, realizaram biópsia hepática em 55 pacientes
submetidos a TX de fígado que evoluíram com icte-
rícia e observaram redução espontânea da colestase,
sem que fosse necessário reduzir a dose de CSA.
Concluímos que nestes pacientes, o impedimento ao
fluxo biliar depende da agressão estabelecida sobre
estruturas subcelulares, em decorrência da isquemia
hepática desenvolvida durante o ato cirúrgico, não sig-
nificando rejeição ou agressão pela terapêutica
imunossupressora. No que diz respeito ao TX cardí-
aco, estudando 30 destes pacientes. Schade e col18,
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não encontraram correlação entre níveis séricos ele-
vados de CSA (474 ng/ml) e bilirrubinas, comprovan-
do que eram acentuados, no entanto, os de sal biliar,
traduzindo síndrome realmente colestática8.

No presente caso, observou-se indiscutível rela-
ção entre a disfunção hepática e CSA e/ou azatioprina,
inferida pela involução das alterações clínicas e
laboratoriais com a redução da terapêutica
imunossupressora. Apesar desta constatação, a suspen-
são de CSA e/ou azatioprina não parecia conduta acon-
selhável pela ocorrência de doença coronariana
obstrutiva precoce e severa após TX cardíaco, que
poderia ser expressão de rejeição crônica, manifesta-
da sob forma de vasculite progressiva.

A etiologia da doença arterial coronária ainda não
está bem esclarecida e verificações recentes sugerem
a participação de infecção por citomegalovírus13,1 4º.
Interrogou-se, então, o papel de um agente único, no
caso o citomegalovírus, na etiopatogenia da hepatite
e doença arterial coronária. Não se conseguiu, no en-
tanto, demonstrar a presença de infecção aguda ou
de reativação de infecção latente, quer pela detecção
de anticorpos específicos de classe IgM, quer pela
presença de células de inclusão citomegálica nos
espécimens analisados. Observaram-se, apenas no 7º
mês pós-operatório, títulos maiores dos anticorpos
para citomegalovírus de classe IgG do que nos me-
ses subseqüentes. A hipótese de infecção por vírus
citomegálico, entretanto, não pode ser definitivamente
afastada, considerando-se a própria falibilidade dos
métodos de estudo.

Não se comprovou, também, a concorrência de
hepatite por outros vírus A, B, não-A não-B, a
Epstein - Barr ou rubéola. A possibilidade de hepati-
te por vírus não-A não-B, não pode ser descartada,
particularmente ao se considerar sua maior freqüên-
cia dentre as hepatites pós transfusionais, o caráter
evolutivo usualmente crônico e a ausência de reações
sorológicas específicas para o diagnóstico. O quadro
histórico poderia ser compatível com esta hipótese,
mas, a confirmação definitiva da participação do
agente viral, somente seria possível com a caracteri-

zação sorológica de marcadores específicos, o que
provavelmente será factível em futuro próximo15.

Finalmente, dentro de todas as hipóteses levan-
tadas, a única baseada em dados mais objetivos é a
de toxicidade hepática por drogas, pelos fatos já re-
feridos, embora a constatação do agravamento da
disfunção hepática por fármacos não permita inferir
que este seja o mecanismo primário da lesão hepá-
tica aguda, podendo expressar apenas a somatória de
mais de um fator lesivo sobre o hepatócito.
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