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Do redakcji: 
Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z ostatnimi przypadkami 
sugerującymi możliwość wystąpienia indukowanego szczepionką 
immunologicznego zapalenia wątroby po podaniu preparatów 
PfizerBioNTech i Moderna mRNA1273 przeciwko wirusowi 
SARSCoV2. 1–7  Jednak w miarę zwiększania się ilości osób za
szczepionych przeciwko wirusowi COVID19 nie można wyklu
czyć przypadkowego rozwoju autoimmunologicznego zapalenia 
wątroby, którego częstość występowania wynosi 3/100 000 osób 
rocznie. 8 W naszym przypadku przedstawiono niezbite dowody 
na indukowane szczepionką zapalenie wątroby o podłożu immu
nologicznym, z szybkim początkiem uszkodzenia wątroby po po
daniu pierwszej dawki szczepionki Moderna, które przy 
ponownej ekspozycji doprowadziło do ostrego, ciężkiego auto
immunologicznego zapalenia wątroby. 
 
Opis przypadku 

47letni mężczyzna rasy kaukaskiej, wcześniej całkowicie 
zdrowy, otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Moderna 26 
kwietnia 2021 roku. 3 dni później wystąpiło złe samopoczucie i 
żółtaczka. Badania przeprowadzone 30 kwietnia wykazały stę
żenie bilirubiny w surowicy na poziomie 190 lmol/l (norma  
020), aminotransferazę alaninową (ALT) 1,048 U/l (norma 10
49), fosfatazę alkaliczną (ALP) 229 U/l (norma 30130), albuminy 
41 g/l (norma 3550). Morfologia krwi, czynność nerek i między
narodowy współczynnik znormalizowany (INR) były prawidłowe. 
Badania czynnościowe wątroby (LFT) wykonane 4 lata temu  
były prawidłowe. Pacjent zaprzeczał przyjmowaniu paraceta
molu i zgłaszał minimalne spożycie alkoholu. Badanie ultrasono
graficzne, tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy 
brzusznej i miednicy oraz rezonans magnetyczny trzustki, wyko
nane w celu wykluczenia nowotworu złośliwego, nie wykazały 
istotnych wyników. Surowica IgG była podwyższona do 25,1 g/L 
(norma 616), IgM 2,2 g/L (0,52), a surowica była pozytywna 
dla przeciwciał przeciwjądrowych. Badania serologiczne w kie
runku HAV, HBV, HCV, HEV, EBV i CMV były ujemne. 

Żółtaczka ustąpiła, a LFT uległy poprawie: stężenie bilirubiny 
zmniejszyło się 25 czerwca do 69 lmol/l, a ALT do 332 U/l. W 
dniu 6 lipca 2021 roku pacjent otrzymał drugą dawkę szczepionki 
Moderna (pomimo zgłoszenia w punkcie szczepień żółtaczki), a 
kilka dni później żółtaczka powróciła. W badaniu krwi 20 lipca 
stwierdzono bilirubinę 355 lmol/l, ALT 1 084 U/l i podwyższony 
czas protrombinowy (PT) 18,4 sekundy. Po biopsji wątroby  
21 lipca 2021 r. rozpoczęto podawanie prednizolonu w dawce 
40 mg/dobę i przekazano pacjenta do naszego ośrodka. 

W badaniu przedmiotowym był przytomny, żółty, z hepato
megalią, ale bez wodobrzusza. Powtórne badanie ultrasonogra
ficzne jamy brzusznej wykazało łagodne stłuszczenie wątroby, 
drożny przewód wrotny i żyły wątrobowe, bez wodobrzusza. 
Przegląd biopsji wątroby wykazał ostre aktywne zapalenie wąt
roby: rozległe obszary martwicy kęsowej, wyraźne zapalenie 
wątroby, zapalenie limfoplazmatyczne, w tym eozynofile, hepa
tocyty, komórki olbrzymie wielojądrzaste i emperipolesis (graf. 
1). Stwierdzono minimalne włóknienie, stopień Ishaka 1. Obraz 
histologiczny uszkodzenia był zgodny z ostrym zapaleniem wąt
roby, z cechami autoimmunologicznego zapalenia wątroby lub 
możliwego polekowego uszkodzenia wątroby (DILI), wywołują
cego autoimmunologiczne zapalenie wątroby. 
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Graf. 1. Wyniki badań histologicznych i biochemicznych.  
Wycinek biopsji wątroby zabarwiony H&E wskazuje na ostre 
zapalenie wątroby. (A) Miąższowe hepatocyty układają się w 
formy rozetowe (oznaczone strzałkami) z cholestazą. (B) BN  
z utraty hepatocytów, niektóre przez apoptozę (strzałka). (C) 
Wykres przedstawiający trend stężenia bilirubiny i ALT po  
podaniu 1 i 2 dawki szczepionki Moderna z odpowiedzią na 
prednizolon. ALT, aminotransferaza alaninowa; BN, martwica 
pomostowa.
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Kontynuowano podawanie prednizolonu w dawce 40 mg/dobę, 
uzyskując poprawę w zakresie LFT (graf. 1). Pacjent został wypi
sany do domu na prednizolonie, a w trakcie obserwacji stwier
dzono dalszą poprawę wyników badań krwi oraz normalizację PT 
w ciągu 2 tygodni. 
 
Dyskusja 

Opisany przypadek ilustruje immunologicznie uwarunkowane 
wtórne zapalenie wątroby po podaniu szczepionki Moderna, 
które przy nieumyślnej ponownej ekspozycji doprowadziło do 
pogorszenia uszkodzenia wątroby z zaburzeniami funkcji synte
tycznych. Zdarzyło się to u zdrowego mężczyzny bez innych pro
blemów medycznych. Początek żółtaczki związanej ze 
szczepionką mRNA był niezwykle szybki. Wykazano to również 
w innych przypadkach, w których objawy rozwinęły się w ciągu 
mediany 7 dni (zakres 435). W przypadku innych przyczyn DILI 
okres utajenia jest zwykle dłuższy, ale może się różnić w zależ
ności od sposobu urazu. Mechanizm działania szczepionki mRNA 
wyzwala cytokiny prozapalne, w tym interferon, a także, co wy
kazano, reaktywność krzyżową między przeciwciałami przeciwko 
białku kolca a autoantygenami. 9,10 

Po podaniu szczepionki mRNA przeciwko SARS2COV zgło
szono siedem przypadków podejrzewanego zapalenia wątroby 
o podłożu immunologicznym (3 przypadki szczepionki firmy Pfi
zer i 4 przypadki szczepionki firmy Moderna). 1–7 W każdym zgło
szonym przypadku oceniano badanie histologiczne wątroby  
i wyniki te były podobne do naszych, wskazując na ostre zapale
nie wątroby z martwicą kęsową, naciekiem limfoplazmatycznym 
i brakiem zwłóknienia. Eozynofile jako część nacieku, który może 
być zauważony w DILI, były obecne w 3 przypadkach. Wszystkich 
7 pacjentów dobrze zareagowało na steroidy (n = 5 prednizolon, 
n = 1 budezonid i n = 1 metyloprednizolon). W 3 przypadkach 
wystąpiły cechy sugerujące przypadkowe autoimmunologiczne 
zapalenie wątroby: 35letnia kobieta w trzecim trymestrze ciąży 
z dodatnim wynikiem testu dwuniciowego DNA, 80letnia ko
bieta z wywiadem chorób autoimmunologicznych i 41letnia ko
bieta z silnie dodatnim panelem autoprzeciwciał po obu 
dawkach szczepienia. W pozostałych 4 przypadkach stwierdzono 
podwyższony poziom IgG, przy czym w 3 przypadkach odnoto
wano co najmniej 1 dodatnie przeciwciało.47 

W tym przypadku potwierdzono immunologicznie uwarunko
wane wtórne zapalenie wątroby po podaniu szczepionki Mo
derna, które przy nieumyślnej ponownej ekspozycji 
doprowadziło do ostrego ciężkiego zapalenia wątroby. Leczenie 
za pomocą kortykosteroidów wydaje się być korzystne. Prag
niemy podkreślić, że reakcje immunologiczne wywołane szcze
pionkami zawierającymi mRNA wirusa SARSCoV2 są bardzo 
rzadkie, a podczas pandemii COVID program szczepień nadal ma 
kluczowe znaczenie. Opisujemy ten przypadek, aby zachęcić do 
zachowania czujności na reakcje polekowe i uświadomić ośrod
kom szczepień, aby włączyły go do rutynowych kontroli przed 
podaniem drugiej dawki. Długoterminowa obserwacja zidenty
fikowanych osób będzie miała zasadnicze znaczenie dla określe
nia rokowania w immunologicznie uwarunkowanym 
uszkodzeniu wątroby. 

 
Wsparcie finansowe 
Autorzy nie otrzymali żadnego wsparcia finansowego  
w celu przygotowania tego manuskryptu. 
 
Konflikt interesów 
Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów w odniesieniu do tej 
pracy. 

W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy o zapoznanie się 
z załączonymi formularzami ICMJE dotyczącymi ujawniania in
formacji. 
 
Wkład autorów 
DG i AAJ opracowali koncepcję pracy. GT napisał wstępny pro
jekt, a wszyscy autorzy przyczynili się do powstania i zatwierdzili 
ostateczną wersję manuskryptu. 
 
Dane uzupełniające 
Dane uzupełniające do tego artykułu można znaleźć na stronie  
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.09.031  
 
Odniesienia 
[1] Bril F, Al Diffalha S, Dean M, Fettig DM, et al. Autoimmune hepatitis 
developing after coronavirus disease 2019 (COVID19) vaccine: causality 
or casualty? J Hepatol 2021;75(1):222–224. 

[2] Rocco A, Sgamato C, Compare D, Nardone G, et al. Autoimmune he
patitis following SARSCoV2 vaccine: may not be a casualty. J Hepatol 
2021;75(3):728–729. 

[3] Londono MC, GratacosGines J, SaezPenataro J. Another case of au
toimmune hepatitis after SARSCoV2 vaccination. Still casualty? J He
patol 2021. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.06.004. 

[4] Ghielmetti M, Schaufelberger HD, MieliVergani G, Cerny A, et al. 
Acute autoimmunelike hepatitis with atypical antimitochondrial an
tibody after mRNA COVID19 vaccination: a novel clinical entity? J Au
toimmun 2021;123:102706. 

[5] McShane C, Kiat C, Rigby J, Crosbie O, et al. The mRNA COVID19 
vaccine  a rare trigger of Autoimmune Hepatitis? J Hepatol 2021. 
S01688278(21) 018961. 

[6] Tan CK,Wong YJ,Wang LM, Ang TL, et al. Autoimmune hepatitis fol
lowing COVID19 Vaccination: true causality or mere association? J He
patol 2021;18. S01688278(21)004244. 

[7] Lodato F, Larocca A, D’Errico A, et al. An unusual case of cholestatic 
hepatitis after mRNABNT162b2 (Comirnaty) SARSCoV2 vaccine: co
incidence, autoimmunity or drug related liver injury? J Hepatol 2021. 
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.07.005. 

[8] Grønbaek L, Otete H, Ban L, Crooks C, et al. Incidence, prevalence 
and mortality of autoimmune hepatitis in England 19972015. A popu
lationbased cohort study. Liver Int 2020;40(7):1634–1644. 

[9] Vojdani A, Kharrazian D. Potential antigenic crossreactivity between 
SARSCoV2 and human tissue with a possible link to an increase in au
toimmune diseases. Clin Immunol 2020;217:108480. 

[10] Teijaro JR, Farber DL. COVID19 vaccines: modes of immune acti
vation and future challenges. Nat Rev Immunol 2021;21:195–197.

Gloria Shwe Zin Tun* 
Dermot Gleeson 
Amer AlJoudeh 

Asha Dube 
Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Sheffield Teaching Hospitals 

NHS Foundation Trust Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield, 
Wielka Brytania 

*Autor korespondencyjny. Adres: Department of Gastroen
terology (Wydział Gastroenterologii) i Hepatologii, Sheffield 

Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Herries Rd,  
Sheffield, S5 7AU United Kingdom;  

Tel.: 0114 2715414, Faks: 0114 3052843. 
E‐mail: g.tun@nhs.net (G.S. Zin Tun) 

2


