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Περίληψη
Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ), ή «πρωτοπαθής χολαγγειίτιδα» σύμφωνα με την πρόσφατη μετονομασία της, είναι χρόνια φλεγμονώδης χολοστατική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων με προοδευτική ανάπτυξη ίνωσης στο ήπαρ και σε όψιμα στάδια κίρρωσης. Χαρακτηριστικό ορολογικό εύρημα της νόσου είναι τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα, τα οποία ανευρίσκονται σε περίπου 95% των ασθενών.
Οι ασθενείς εμφανίζουν συνήθως κόπωση και κνησμό, συμπτώματα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν ανεξάρτητα με τη σοβαρότητα της νόσου. Η φυσική πορεία της ΠΧΚ έχει αλλάξει
σημαντικά με τη χρήση του αρκτοδεοξυχολικού οξέος αλλά και την εξέλιξη των διαγνωστικών
μεθόδων, με αποτέλεσμα η επιβίωση των ασθενών που έχουν καλή ανταπόκριση στο φάρμακο να πλησιάζει αυτή του γενικού πληθυσμού. Όμως, περίπου 40% των ασθενών με ΠΧΚ δεν
απαντά στη θεραπεία με αρκτοδεοξυχολικό οξύ, ενώ μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες θεραπείες δεύτερης γραμμής. Η σύγχρονη έρευνα που διεξάγεται στους ορμονικούς πυρηνικούς υποδοχείς των ηπατοκυττάρων έχει δημιουργήσει νέους ορίζοντες στη στοχευμένη θεραπεία της
ΠΧΚ. Για τους ασθενείς με μη-αντιρροπούμενη κίρρωση η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί τη
θεραπεία εκλογής με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στόχος της ανασκόπησης αυτής είναι η κατανόηση της επιδημιολογίας, της παθογένεσης, της κλινικής εικόνα και της διάγνωσης της νόσου
καθώς και η επισήμανση των σύγχρονων θεραπευτικών επιλογών.
Λέξεις ευρετηρίου: πρωτοπαθής χολική κίρρωση, πρωτοπαθής χολαγγειίτιδα, χολόσταση, αρκτοδεοξυχολικό οξύ
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Summary
Primary biliary cirrhosis or primary biliary cholangitis (PBC), according to the recent change
of its nomenclature, is a chronic inflammatory cholestatic disease which is characterised
by the destruction of the small intrahepatic bile ducts and the gradual development of liver
fibrosis and potential cirrhosis at a later stage. The serological hallmark of the disease is
the antimitochondrial antibody (AMA), which is identified in about 95% of patients with
PBC. These patients have usually fatigue and pruritus but both of them occur independently
of the severity of the disease. The natural history of PBC has changed dramatically after
the use of ursodeoxycholic acid (UDCA) and the development of new diagnostic methods
and has resulted, in patients with good response to UDCA, in an increase of the survival
which is similar to general population. However, about 40% of patients with PBC, do not
respond well to UDCA and would probably benefit from the new second line therapies.
The current research, which is focused on nuclear receptor hormones in hepatocytes, has
created new horizons in the targeted therapy of PBC. Liver transplant though remains the
therapy of choice for the decompensated cirrhosis with excellent results. The aim of this
review is the underastanding of the epidemiology, the pathogenesis, the clinical picture and
the diagnosis of PBC, as well as the introduction of the current therapeutic choices.
Key words: Primary biliary cirrhosis, primary biliary cholangitis, cholestasis, usrodeoxycholic acid

Εισαγωγή
H πρωτοπαθής χολική κίρρωση (Primary Biliary
Cholangitis-PBC) είναι προοδευτική αυτοάνοση
ηπατική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια κοκκιωματώδη λεμφοκυτταρική φλεγμονή και
καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων και οδηγεί σε περιπυλαία φλεγμονή, ίνωση και
σε όψιμα στάδια κίρρωση (1). Ο πρώτος ασθενής
με πρωτοπαθή χολική κίρρωση (ΠΧΚ) περιγράφηκε το 1851 από τους Addison και Gull. Παρουσία-
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ζε εικόνα χρόνιας ενδοηπατικής χολόστασης, χωρίς εμφανή μηχανική απόφραξη από τα μεγάλα χοληφόρα, ενώ ο όρος πρωτοπαθής χολική κίρρωση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά 100 χρόνια μετά,
το 1950 από τον Ahrens για να περιγράψει ομάδα ασθενών, καθ’υπεροχήν γυναίκες μέσης ηλικίας,
με χρόνια ενδοηπατική χολόσταση και συνοδό ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερο, κνησμό, υπερλιπιδαιμία
και ξανθώματα (2). Όμως, από το 1959, η πατριάρχης της Ηπατολογίας Dame Sheila Sherlock ήταν
αντίθετη με τον όρο «κίρρωση», αφού παρατήρησε
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ότι κατά τη διάγνωση αρκετοί από τους ασθενείς
δεν είχαν εικόνα κίρρωσης, ούτε κλινικά και ούτε
στην ιστολογική εξέταση του ήπατος (3). Πρότεινε μάλιστα τον όρο ‘’μη πυώδης καταστρεπτική χολαγγειίτιδα’’ (Primary non suppurative destructive
cholangitis) που όμως δεν έγινε ευρέως αποδεκτός. Ειδικά από το 1965 και μετά, η ανεύρεση ειδικών αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (ΑΜΑ) στον
ορό βελτίωσε τη δυνατότητα διάγνωσης σε πολύ
πρώιμα στάδια, ενώ μετά τη χρήση του αρκτοδεοξυχολικού οξέος η πρόγνωση στα δύο τρίτα των
ασθενών, πλησιάζει την επιβίωση του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον, η λέξη «κίρρωση» αποτελεί είδος στίγματος για τους ασθενείς αυτούς. Έτσι, προτάθηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Ηπατολογική Εταιρεία (European Association of Study of the
Liver-EASL) και τις αντίστοιχες εταιρείες σε Αμερική και Ασία, η μετονομασία της λέξης «κίρρωσης»
σε «χολαγγειίτιδα» (primary biliary cholangitis) (4).
Παρόλο που ο όρος αυτός δεν είναι αντιπροσωπευτικός της παθοφυσιολογίας της νόσου, επιλέχθηκε
λόγω της απλότητάς του και της δυνατότητας διατήρησης του ακρωνυμίου PBC για να αποφευχθούν
οι συγχύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. όμως, στην
Ελληνική γλώσσα, η ακριβής μετάφραση του όρου
(«πρωτοπαθής χολαγγειίτιδα των χοληφόρων») δεν
είναι δόκιμος. Ετσι, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμα το νέο όνομα της νόσου. Όροι όπως «πρωτοπαθής χολαγγειίτιδα» και «πρωτοπαθής ενδοηπατική χολαγγειίτιδα» μάλλον προκαλούν σύγχυση
στον κλινικό ιατρό με την πρωτοπαθή σκληρυντική
χολαγγειίτιδα καθώς και τη λοιμώδη χολαγγειίτιδα.
Ίσως ο όρος «πρωτοπαθής κοκκιωματώδης χολαγγειίτιδα» που προτάθηκε από τους Kamath και συνεργάτες να είναι πιο ακριβής και εύχρηστος, αν και
σε προχωρημένα ιστολογικά στάδια της νόσου δε
διαπιστώνονται κοκκιώματα (4, 5).

2. Επιδημιολογία
Η ΠΧΚ προσβάλλει κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας μεταξύ 40 με 59 ετών (γυναίκες: άνδρες =
10:1) (6-8). Σε συστηματική ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών από την Ευρώπη, Βόρειο Αμερική, Ασία και Αυστραλία οι Βoonstra και συνεργάτες έδειξαν ότι η επίπτωση της νόσου κυμαίνεται
από 0,33 έως 5,8/ 100.000 πληθυσμό, με το 92%
να αφορά σε γυναίκες, ενώ ο επιπολασμός βρίσκεται μεταξύ 1,91- 40,20 ανά 100.000 άτομα. Τόσο
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η επίπτωση όσο κι ο επιπολασμός της ΠΧΚ αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είναι ακόμα σαφές αν αυτό αντανακλά αληθή αύξηση των
ασθενών ή καλύτερες τεχνικές στη διάγνωση και
στην καταγραφή των ασθενών (9). Επίσης, έχουν
παρατηρηθεί σημαντικές γεωγραφικές διαφορές
στη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, με τη μεγαλύτερη να παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βόρειο Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει
τη σημασία των περιβαλλοντικών συνθηκών στην
παθογένεση της ΠΧΚ. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως οι καλύτερες διαγνωστικές τεχνικές και η πρόσβαση σε ειδικές μονάδες υγείας που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις μεγάλες γεωγραφικές διαφορές που παρατηρούνται στις επιδημιολογικές μελέτες (10-12).
Η νόσος έχει αυξημένη συχνότητα σε οικογένειες γεγονός που υποδεικνύει το σημαντικό ρόλο
των γενετικών παραγόντων. Το ποσοστό αντιστοιχίας στους μονοζυγωτικούς διδύμους είναι 63%
(13), ενώ οι αδερφές γυναίκας με PBC έχουν 14
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (14).
Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως τοξίνες , το
κάπνισμα, βακτήρια, ιοί, βαφές νυχιών και μαλλιών.
Η ΠΧΚ σε διάφορες μελέτες έχει συσχετιστεί με
ιστορικό υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, με πιο
συχνό παθογόνο το E.coli (14-17). Άλλα μικρόβια
που επίσης έχουν συσχετιστεί με την ΠΧΚ είναι τα
Mycobacterium gordonae και Novosphingobium
aromaticivorans.
Έχει εκφρασθεί η υπόθεση ότι αντιγονικοί επίτοποι των βακτηριδίων θα μπορούσαν μέσω «μοριακής μίμησης» να προκαλούν διασταυρούμενη αντίδραση με τον επίτοπο των, ειδικών την ΠΧΚ, AMA
αντισωμάτων. Αντίθετα η νόσος έχει αρνητική συσχέτιση με την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση
αντισυλληπτικού χαπιού (14, 18).
Διάφορες αυτοάνοσες διαταραχές, όπως οι αυτοάνοσες θυρεοειδοπάθειες, το σύνδρομο Raynaud
και το σύνδρομο Sjogren, παρατηρούνται πιο συχνά στους ασθενείς με ΠΧΚ. Συνήθως αλλά όχι πάντα, προηγούνται της έναρξης της ΠΧΚ. Επίσης, σε
αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί ισχυρή συσχέτιση
με τα αντιγόνα του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (HLA) και ειδικά τα DR 7 και DR 8
(19, 20).
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3. Παθογένεση
Η παθοφυσιολογία της νόσου δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Από διάφορες μελέτες έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι λαμβάνει χώρα σαφής ενεργοποίηση της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας εναντίον των ενδολοβιακών χοληφόρων. Ειδικά τα CD4+
και CD8+ T κύτταρα ανευρίσκονται αυξημένα στον
ιστό και στο αίμα των ασθενών με ΠΧΚ, εναντίον
διαφόρων μιτοχοδριακών και πυρηνικών αντιγόνων, συμπεριλαμβανομένου του συμπλέγματος E2
component of pyruvate dehydrogenase complex
(PDC-E2) που είναι και ο κύριος στόχος των AMA
αντισωμάτων (21, 22). Η συνεχής ενεργοποίηση
του ανοσοποιητικού συστήματος προκαλεί χρόνια
φλεγμονή των επιθηλιακών κυττάρων των χοληφόρων η οποία οδηγεί σε καταστροφή και απώλεια των μικρών χοληφόρων και χολόσταση. Έτσι,
τα υδρόφοβα και κυτταροτοξικά χολικά οξέα συσσωρεύονται στο ήπαρ προκαλώντας ηπατοκυτταρική βλάβη και απόπτωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν άμεσα το ηπατοκύτταρο να εκκρίνει προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, οι οποίες προκαλούν
περαιτέρω φλεγμονή και ίνωση των γύρω ιστών
(7).
Βασικό ρόλο στο μεταβολισμό των χολικών οξέων, και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών για την ΠΧΚ, διαδραματίζουν ο υποδοχέας Farsenoid X Receptor (FXR) και
ο ινωδοδοβλαστικός αυξητικός παράγοντας – 19
(Fibroblast Growth Factor- 19, FGF-19). Ο FXR

αποτελεί ορμονικό πυρηνικό υποδοχέα, όπου προσδένονται τα χολικά οξέα με αποτέλεσμα την καταστολή της σύνθεσής τους. Σε καταστολή της σύνθεσης των χολικών οξέων επίσης καταλήγει και η
έκκριση της ρυθμιστικής πρωτεΐνης FGF-19 από τα
εντεροκύτταρα του τελικού ειλεού (7).

4. Κλινική εικόνα
Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ΠΧΚ φαίνονται
στον Πίνακα 1 (23, 24). Τα πιο συχνά συμπτώματα αποτελούν η κόπωση και ο κνησμός, ενώ η εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών κατά τη διάγνωση έχει συσχετιστεί με χειρότερη εξέλιξη της νόσου
και με μεγαλύτερο ποσοστό μη ανταπόκρισης στη
θεραπεία με αρκτοδεοξυχολικό οξύ (urso-deoxycholic acid -UDCA (25).
Πολλές φορές, οι ασθενείς επισκέπτονται πρώτα το δερματολόγο λόγω του έντονου κνησμού που
εντοπίζεται κυρίως στις παλάμες και στα πέλματα,
είναι πιο έντονος κατά τις νυχτερινές ώρες και αποδίδεται στην αυξημένη συγκέντρωση της autotaxin.
Tο δέρμα τους μπορεί να έχει εκδορές (δρυφάδες)
και υπέρχρωση.
Ο ίκτερος εκδηλώνεται στα όψιμα στάδια της
νόσου, ενώ η τιμή της χολερυθρίνης αποτελεί βασικό προγνωστικό δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία και επιβίωσης. Άλλα ευρήματα μπορεί να είναι η υπερλιπιδαιμία, η οποία όμως δεν αυξάνει τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο και η αύξηση της ανοσοσφαιρίνης IgM.

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης
Κλινικά Χαρακτηριστικά
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Επίπτωση

Μηχανισμός

Κόπωση

20-85%

Εναπόθεση μαγγανίου σε εγκέφαλο,
↑κυταροκινών

Κνησμός

20-75%

Χολόσταση, autotaxin ↑

Ίκτερος

10-60%

Χολόσταση

Ξανθώματα

15-50%

Υπερχοληστερολαιμία

Οστεοπόρωση

35%

Διαταραχή οστικής αναδιαμόρφωσης λόγω
μεταβολικών αλλαγών ΠΧΚ

Δυσλιπιδαιμία

>75%

↓χολικής έκκρισης χοληστερόλης, τοξικές
επιδράσεις χολερυθρίνης
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5. Διάγνωση
Συνήθως, η διάγνωση της ΠΧΚ ακολουθεί τη διαπίστωση στον εργαστηριακό έλεγχο ασυμπτωματικών ατόμων αύξησης της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) και της γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάσης
(γGT). Η αύξηση των χολοστατικών αυτών ενζύμων είναι απαραίτητη για τη διάγνωση. Οι αμινοτρανσφεράσες του ορού μπορεί να είναι φυσιολογικές ή και λίγο αυξημένες, αν και αυτό δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου.
Η χολερυθρίνη είναι φυσιολογική στα πρώιμα
στάδια, ενώ αυξημένη τιμή πρέπει να εγείρει υποψίες για προχωρημένη νόσο ή για άλλη αιτιολογία.
Η παρουσία των ΑΜΑ σε ασθενή με αυξημένη
ALP και γGT είναι διαγνωστική της ΠΧΚ. Τα αντισώματα αυτά είναι θετικά στο 95% ασθενών με
ΠΧΚ, ενώ ανευρίσκονται σε ποσοστό <1% στο γενικό πληθυσμό (26).
Στόχο των ΑΜΑ αποτελεί οικογένεια μιτοχονδριακών ενζύμων, τα 2-oxo-acid dehydrogenase
complexes, συμπεριλαμβανομένου και του PDC-E2,
που ανευρίσκονται στην εσωτερική μεμβράνη των
μιτοχονδρίων και ρόλος τους είναι η κατάλυση της
οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης των κετοξέων.
Τίτλος ΑΜΑ > 1/40 θεωρείται θετικός, όμως το ποσοστό θετικότητας των ΑΜΑ δε σχετίζεται με τη
σοβαρότητα της νόσου. Αντιθέτως, τα ΑΜΑ παραμένουν θετικά και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος,
σε απουσία της νόσου (27, 28).
Άλλα αυτοαντισώματα που επίσης ανευρίσκονται στην ΠΧΚ είναι τα αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ). Συγκεκριμένα τα anti –Sp100 και antigp210 έχουν μεγάλη ειδικότητα για την ΠΧΚ και
μπορεί να είναι βοηθητικά όταν τα ΑΜΑ είναι αρνητικά. Η παρουσία τους σχετίζεται με πιο επιθετική νόσο (29, 30).
Σύμφωνα με τις οδηγίες του EASL, η διάγνωση
της ΠΧΚ προϋποθέτει δύο από τα παρακάτω κριτήρια: 1) Τίτλο ΑΜΑ >1:40 2) Αλκαλική φωσφατάση
(ALP) >1.5 φορές της ανώτερης φυσιολογικής τιμής (ΑΦΤ) για περισσότερο από 24 εβδομάδες και
3) συμβατά ιστολογικά ευρήματα στη βιοψία ήπατος, όπως μη πυώδης χολαγγειίτιδα και καταστροφή των μικρών και μεσαίων ενδοηπατικών χοληφόρων (31).
Η βιοψία δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της ΠΧΚ και μπορεί να αποφευχθεί στις περιπτώσεις χολοστατικού συνδρόμου με θετικά ΑΜΑ.
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Όμως είναι πολύ βοηθητική όταν τα ΑΜΑ είναι αρνητικά, όταν υπάρχει μικτή εικόνα χολόστασης και
ηπατοκυτταρικής βλάβης (για τον αποκλεισμό συνδρόμου αλληλοεπικάλυψης με αυτοάνοση ηπατίτιδα) ή στα πλαίσια άλλων συννοσηροτήτων όπως
είναι η μη-αλκοολική στεατοηπατίτιδα.
Η χαρακτηριστική για τη νόσο έντονη φλεγμονώδη διήθηση από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, μακροφάγα και πολυμορφοπύρηνα γύρω
από τα χοληφόρα που σχηματίζουν κοκκίωμα, δεν
απαντάται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα ιστολογικά συστήματα ταξινόμησης.
Το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο είναι το σύστημα κατά Ludwig : στάδιο 1=πυλαία φλεγμονή, επιθηλιακά κοκκιώματα 2=επέκταση σε περιπυλαία διαστήματα 3=πυλαιο-πυλαία διαφραγμάτια 4=κίρρωση (32). Οι απεικονιστικές μέθοδοι του
ήπατος στόχο έχουν να αποκλείσουν την εξωηπατική χολόσταση και να αξιολογήσουν την παρουσία προχωρημένης ίνωσης και πυλαίας υπέρτασης. Ειδικά, η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) απαιτείται ώστε να αποκλειστεί η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ), όταν
υπάρχει κλινική υποψία (1).

6. Θεραπεία
Στόχο της θεραπείας της ΠΧΚ αποτελεί η αναστροφή της βλάβης, η υποχώρηση των συμπτωμάτων, η βιοχημική και ιστολογική βελτίωση, η αποφυγή προόδου της νόσου σε ηπατική ίνωση και η
πρόληψη των επιπλοκών της χρόνιας χολόστασης,
συμπεριλαμβανόμενου του κνησμού, της κόπωσης,
της οστεοπόρωσης και της δυσαπορρόφησης των
λιποδιαλυτών βιταμινών.
Το UDCA αποτελεί τη θεραπεία πρώτης γραμμής και έως πρόσφατα αποτελούσε το μόνο εγκεκριμένο φάρμακο για την ΠΧΚ. Τα διαθέσιμα φάρμακα πρώτης και δεύτερης γραμμής συνοψίζονται
στον Πίνακα 2.
6.1 Αρκτοδεοξυχολικό οξύ
To UDCA είναι φυσικό συστατικό της ανθρώπινης χολής αποτελώντας το 1-3% του συνόλου
των ενδογενών χολικών οξέων του οργανισμού. Τα
άτομα που λαμβάνουν εξωγενώς UDCA σε θεραπευτικές δόσεις (13-15mg/Kg/ημ) μπορούν να αυξήσουν την περιεκτικότητά του στη χολή στο 40%
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Πίνακας 2. Φαρμακευτική θεραπεία για την πρωτοπαθή χολική κίρρωση
Φάρμακο

Μηχανισμός δράσης

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Αρκτοδεοξυχολικό Οξύ

Προστασία χολαγγειοκυττάρων,
χολοεκκριτική δράση

Διάρροια, κεφαλαλγία, ναυτία

Βουδεσονίδη

Αντιφλεγμονώδης δράση, ειδικά
σε ηπατίτιδα +/- σύνδρομο αλληλεπικάλυψης

Ναυτία, δυσπεψία, μικρότερη συστηματική τοξικότητα από
άλλα κορτικοστεροειδή, όχι στην
κίρρωση

Φιμπράτες

Ενεργοποίηση PPARa

Μυαλγία, ραβδομυόλυση, αύξηση ηπατικών ενζύμων

Obeticholic acid

↓σύνθεσης και εντερικής απορρόφησης χολικών οξέων

Κνησμός

των συνολικών χολικών οξέων. Το γεγονός αυτό
συνοδεύεται από σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις σε χολοστατικά σύνδρομα δρώντας με κάποιον απ τους ακόλουθους μηχανισμούς: 1)αναστολή εντερικής απορρόφησης χολικών οξέων 2)
αύξηση της έκκρισης χολικών οξέων με τη χολή,

3) εξουδετέρωση τοξικών ουσιών από τα ηπατοκύτταρα, 4) αντιφλεγμονώδης δράση και 5) διέγερση έκκρισης υγρού πλούσιου σε διττανθρακικά
από τα χολαγγειοκύτταρα που προστατεύει τα κύτταρα από τα τοξικά υδρόφοβα χολικά οξέα (33).
(Σχήμα 1)

Σχήμα 1. Δράσεις αρκτοδεοξυχολικού οξέος στο ηπατοκύτταρο και το χολαγγειοκύτταρο (34) (από
Beuers et al. τροποποιημένο)
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Το UDCA αποτελεί τη θεραπεία πρώτης γραμμής για όλους τους ασθενείς με ΠΧΚ εφόρου ζωής,
εκτός αν αναπτυχθεί δυσανεξία στο φάρμακο η
οποία είναι σπάνια. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες που συνοδεύουν το φάρμακο είναι μαλακές κενώσεις (2-9%), κεφαλαλγία και ήπια αύξηση
σωματικού βάρους και γενικά σπάνια οδηγούν σε
διακοπή του φαρμάκου (35).
Τα οφέλη του UDCA συνίστανται στη βελτίωση της ηπατικής βιοχημείας, την καθυστέρηση της
ιστολογικής εξέλιξης της νόσου και της ανάπτυξης
πυλαίας υπέρτασης, καθώς και τη βελτίωση του
χρόνου επιβίωσης στη χωρίς μόσχευμα περίοδο
αλλά και στη συνολική επιβίωση, εάν η έναρξη του
φαρμάκου γίνει σε πρώιμα στάδια (36-39). Όμως,
το UDCA δεν επιδρά στα συμπτώματα της νόσου
όπως ο κνησμός και η κόπωση.

Από τους πιο σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες στην εξέλιξη της ΠΧΚ είναι η βιοχημική
ανταπόκριση στο UDCA.
Από διάφορες μελέτες συνάγεται το συμπέρασμα ότι το 40% περίπου των ασθενών δε θα έχει
επαρκή απάντηση στο UDCA (40) . Κατά καιρούς
έχουν αναπτυχθεί διάφορα κριτήρια ανταπόκρισης που περιλαμβάνουν την ALP με ή χωρίς την
τιμή της χολερυθρίνης, της αμινοτρανσφεράσης της
αλανίνης (ALT) και της λευκωματίνης (Πίνακας 3)
(40-45).
Όποιος και αν είναι όμως ο ορισμός της ανταπόκρισης στη θεραπεία, είναι εμφανές ότι η πτώση των τιμών των βιοχημικών εξετάσεων στα φυσιολογικά επίπεδα είναι αναμφισβήτητος παράγοντας επιβίωσης χωρίς την ανάγκη ηπατικής μεταμόσχευσης.

Πίνακας 3. Κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία με UDCA
Προέλευση

Βιοχημική ανταπόκριση

Χρόνος αξιολόγησης

Barcelona (40)

↓ALP κατά 40% ή ΦΤ

1 χρόνος

Mayo Clinic (41)

ALP<2 x ΑΦΤ και/ή Mayo
score <4.5

2 χρόνια

Paris I (42)

ALP<3 ΑΦΤ και ALT <2 x ΑΦΤ,
και χολερυθρίνη <1mg/dl

1 χρόνος

Paris II (43)

ALP<1 x ΑΦΤ και ALT < 1,5 x
ΑΦΤ, και χολερυθρίνη <1mg/dl

1 χρόνος

Rotterdam (44)

ΦΤ χολερυθρίνης και
αλβουμίνης

Toronto (45)

ALP <1,67 x ΑΦΤ

χρόνος
2 χρόνια

ALP: αλκαλική φωσφατάση, ALT: αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης,
ΑΦΤ: ανώτερη φυσιολογική τιμή, Mayo score The Mayo Risk score = 0.04 (Age) + 10.87 Loge (Bilirubin)
- 22.53 Loge (Albumin) + 12.38 Loge (Prothrombin time) + 10.86 (Edema score). An edema score of 0=no
edema without diuretics, 1 = edema with diuretics and 0.5 = otherwise.

6.2 Σύγχρονες επιλογές για δεύτερης
γραμμή θεραπεία
Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ή δεν
μπορούν να ανεχτούν το UDCA πρέπει είτε να παραπέμπονται σε ειδικά κέντρα για τη συμμετοχή
τους σε κλινικά πρωτόκολλα είτε να αντιμετωπίζο-

115 teyxos final .indd 118

νται με τις δεύτερης γραμμής θεραπείες με ή χωρίς το συνδυασμό με UDCA, που είναι η βουδεσονίδη, οι φιμπράτες και το obeticholic acid (OCA). Τα
δύο πρώτα υπάρχουν στην αγορά εδώ και χρόνια
αλλά δεν έχουν πάρει ειδική έγκριση για την ΠΧΚ,
ενώ το τελευταίο έλαβε πρόσφατα έγκριση από τον
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Food and Drug Administration (FDA) και κυκλοφο- ξε σε φάσης ΙΙΙ μελέτη και αποτελεί πλέον φάρμαρεί στις ΗΠΑ.
κο δεύτερης γραμμής για την ΠΧΚ σε ασθενείς χωρίς ανταπόκριση ή ανοχή στο UDCA. Βασική ανε6.2.1 Βουδεσονίδη
πιθύμητη ενέργεια αποτελεί ο κνησμός, που όμως
Η βουδεσονίδη είναι στεροειδές που δρα ως φαίνεται να περιορίζεται με μικρότερες δόσεις του
ισχυρός αγωνιστής των γλυκοκορτικοειδικών και φαρμάκου (50, 51).
των πυρηνικών υποδοχέων xenobiotic pregnane
Κατά καιρούς, έχουν δοκιμαστεί διάφοροι άλλοι
X (PXR), το οποίο μεταβολίζεται κυρίως μέσω του παράγοντες με μικρή ή καμία αποτελεσματικότητα,
ήπατος, ενώ έχει περιορισμένη συστηματική δρά- όπως η μεθοτρεξάτη, η αζαθειοπρίνη, η κυκλοσποση, γεγονός που μειώνει τις συστηματικές παρε- ρίνη Α, η μυκοφενολάτη, η κολχικίνη, η d- πενικιλνέργειες των κορτικοστεροειδών, όπως η επιδεί- λαμίνη, η θαλιδομίδη και η λαμιβουδίνη (7).
νωση ή πρόκληση οστεοπόρωσης. Σε μικρές μελέ6.3 Αντιμετώπιση συμπτωμάτων
τες, η βουδεσονίδη βοηθά στη βιοχημική και ιστολογική βελτίωση, όταν συγχορηγείται με UDCA (46,
Η κόπωση και ο έντονος κνησμός αποτελούν τα
47), αλλά αντενδείκνυται στους ασθενείς με κίρρω- βασικά συμπτώματα που επιδρούν αρνητικά στην
ση λόγω διαταραχής του ηπατικού μεταβολισμού ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΧΚ. H θεραπεία
της. Το διάστημα διεξάγεται μελέτη φάσης ΙΙΙ μελέ- με UDCA δεν είναι αποτελεσματική ακόμα και στα
τη (BUC- 56 study) η οποία θα διαφωτίσει καλύτε- άτομα που παρουσιάζουν βιοχημική ανταπόκριση.
ρα το ρόλο της στην ΠΧΚ.
Η κόπωση εμφανίζεται αρκετά συχνά, σε ποσοστό
που φθάνει το 70%, και περιορίζει τη δυνατότη6.2.2 Φιμπράτες
τα των ατόμων να εργαστούν, προκαλεί κατάθλιψη
Οι φιμπράτες ενεργοποιώντας τους ειδικούς και αυξημένη θνητότητα (52-54). Η αιτία της κόπυρηνικούς υποδοχείς peroxisome proliferators- πωσης δεν είναι σαφής αλλά πιθανολογείται ότι η
activated receptor-a (PPARa), που τροποποιούν χρόνια χολόσταση έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώτην έκφραση ενζύμων σημαντικών στο μεταβολι- ρευση ουσιών, ικανές να διέλθουν τον αιματοεγκεσμό των λιπιδίων, είναι ασφαλή και καλά ανεκτά φαλικό φραγμό και να προκαλέσουν εκφυλιστικές
φάρμακα σε μικρές μελέτες ασθενών με ΠΧΚ (48). αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. Οι νευρολογικές επιΣε προοπτική πολυκεντρική μελέτη των μακροχρο- πλοκές της ΠΧΚ είναι η μειωμένη συγκέντρωση και
νίων αποτελεσμάτων του συνδυασμού UDCA και μνήμη και οι διαταραχές του ύπνου και του αυτόνομπεζαφιμπράτης, διαπιστώθηκε σημαντική βελτί- μου συστήματος με υπόταση και μυϊκή δυσλειτουρωση της ALP και του Mayo risk score αλλά χω- γία. Η μοδαφινίλη, η οποία έχει πάρει έγκριση για
ρίς σημαντική διαφορά στην επιβίωση των ασθε- τις διαταραχές του ύπνου, βοηθάει στην αντιμετώνών (49). Επίσης, είναι πιθανό οι φιμπράτες να σχε- πιση της κόπωσης αλλά όχι για μεγάλο χρονικό διτίζονται και με βελτίωση του κνησμού, κάτι που δε άστημα (55). Επίσης, το υποστηρικτικό περιβάλλον
συναντάται στις υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων και οι ομάδες υποστήριξης συμβάλλουν σημαντιτης ΠΧΚ (48).
κά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Ο κνησμός αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό σύ6.2.3 Obeticholic acid (OCA)
μπτωμα στην ΠΧΚ και η σοβαρότητά του μπορεί να
To Obeticholic acid (OCA) αποτελεί ημισυνθετι- κυμαίνεται από ήπιο κνησμό έως έντονο και εξουκό ανάλογο του χηνοδεοξυχολικού οξέος (CDCA), θενωτικό, που μπορεί να οδηγήσει σε αϋπνία, κατάτο οποίο συνδέεται με τον υποδοχέα FXR (πυρη- θλιψη έως και αυτοκτονικό ιδεασμό. Όπως και με
νικός υποδοχέας που εκφράζεται σε ήπαρ, έντε- την κόπωση, η εμφάνιση του κνησμού μπορεί να εμρο, νεφρούς και επινεφρίδια) 100 φορές πιο ισχυ- φανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου και δε
ρά από ότι το CDCA, με αποτέλεσμα τη μείωση της σχετίζεται με την ενεργότητά της. Όμως, οι ασθεσύνθεσης των χολικών οξέων. Επίσης, το φάρμακο νείς που εμφανίζονται με κνησμό κατά τη διάγνωέχει και αντιφλεγμονώδεις καθώς και αντιϊνωτικές ση έχουν πιο επιθετική νόσο και χειρότερη επιβίωιδιότητες. Πρόσφατα, το OCA εγκρίθηκε από τον ση από αυτούς που ο κνησμός εμφανίζεται σε όψιFDA, μετά τα ευεργετικά αποτελέσματα που έδει- μα στάδια(56, 57). Η αιτία του κνησμού είναι ακόμα
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άγνωστη. Διάφοροι μηχανισμοί που έχουν προταθεί
είναι η συσσώρευση και εναπόθεση των χολικών
οξέων στο δέρμα και η έκκριση ισταμίνης, ουσίας
P, λυσοφωσφατιδικού οξέος ή/και autotoxin (57).
Οι θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για την
αντιμετώπιση του κνησμού έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα. Όπως προαναφέρθηκε, το UDCA
δεν ανακουφίζει τον κνησμό και γι’ αυτό κάθε θεραπεία δίνεται παράλληλα με αυτό. Πρώτης γραμμής φάρμακο για την αντιμετώπιση του κνησμού είναι η χολεστυραμίνη, ανιοντική ανταλλακτική ρητίνη που δεσμεύει τα αρνητικά φορτισμένα χολικά
οξέα και αυξάνει την απέκκρισή τους με τα κόπρανα, βελτιώνοντας τον κνησμό στους περισσότερους
ασθενείς (58). Λόγω των δεσμευτικών της ικανοτήτων η χολεστυραμίνη πρέπει να χορηγείται μακριά από τα άλλα φάρμακα, σε δόση 4 g, έως τέσσερις φορές τη μέρα, ενώ προκαλεί συχνά δυσκοιλιότητα. Επίσης, το αντιβιοτικό ριφαμπικίνη σε δόση
150-600 mg/ημ. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό
για την ανακούφιση του κνησμού στην ΠΧΚ (58).
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου έχουν
αναφερθεί η χολοστατική ηπατίτιδα, η νεφροτοξικότητα και η αιμολυτική αναιμία.
Η μπεζαφιμπράτη στα 400mg/ ημ και η ονδασετρόνη έχουν δείξει κάποια καλά αποτελέσματα σε μικρές μελέτες. Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών ναλοξόνη και ναλτρεξόνη και η σερτραλίνη
(75-100mg) έχουν επίσης δείξει κάποια αποτελεσματικότητα (59). Τα αντιισταμινικά που συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του κνησμού,
δε βοηθούν στην ΠΧΚ. Τέλος η πλασμαφαίρεση και
η ρινοχολική παροχέτευση είναι αποτελεσματικές
για τον ανθεκτικό στη φαρμακευτική θεραπεία κνησμό, αλλά αποτελούν επεμβατικές και ακριβές μέθοδοι που δε χρησιμοποιούνται ευρέως (60).

6.4 Αντιμετώπιση επιπλοκών
6.4.1 Οστεοπόρωση
Οι περισσότεροι ασθενείς με ΠΧΚ παρουσιάζουν
οστεοπενία, ενώ το 20-44% έχουν οστεοπόρωση
και κατ’ επέκταση μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός για παθολογικά κατάγματα (61).
Οι παράγοντες κινδύνου είναι το θήλυ φύλο, η μεγάλη ηλικία και η προχωρημένη χολοστατική νόσος
(62). Η δυσαπορρόφηση της βιταμίνης D που προκαλείται από τη χολόσταση, μπορεί να συμβάλλει
στην οστεοπενία αλλά οι μηχανισμοί της μειωμένης
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οστικής πυκνότητας στην ΠΧΚ είναι πιο περίπλοκοι,
συμπεριλαμβάνοντας αυξημένη απορρόφηση του
οστού και μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα.
Η διάγνωση, όπως και στο γενικό πληθυσμό, πρέπει
να γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας
(DEXA) κατά τη διάγνωση της ΠΧΚ και ακολούθως
κάθε έτος (κατά το EASL) ή κάθε 2-4 έτη ( κατά την
Αμερικάνικη Εταιρεία Μελέτης Ήπατος) (1, 31, 63).
Η θεραπεία περιλαμβάνει τη συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου 1000-1500 mg/ημ. και βιταμίνης D 400-800 IU/ημ. σε όλους τους ασθενείς με
χολοστατική νόσο. Οι ασθενείς με οστική πυκνότητα < -2,5 ή παθολογικό κάταγμα και οστεοπενία
πρέπει να αξιολογούνται για τη χρήση διφωσφονικών, ενώ συνιστάται η αποφυγή τους σε ασθενείς
με οισοφαγικούς ή γαστρικούς κιρσούς (31, 64).

6.4.2 Υπερλιπιδαιμία
Οι ασθενείς με ΠΧΚ εμφανίζουν υπερλιπιδαιμία
σε ποσοστό >75% (24) , ως αποτέλεσμα διάφορων
πολύπλοκών διεργασιών εξαιτίας της χολόστασης.
Παρότι η χοληστερόλη μπορεί να είναι αρκετά υψηλή, δε σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων και γι’ αυτό δε χρειάζεται φαρμακευτική αντιμετώπιση (65, 66). Η υπερχοληστερολαιμία που απαντάται στη χολόσταση οφείλεται
σε αύξηση της λιποπρωτεΐνης-Χ, η οποία ίσως έχει
αντιαθηρωματογόνες ιδιότητες (67). Όμως, η χορήγηση στατινών είναι ασφαλής σε ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως είναι οι πάσχοντες από μεταβολικό σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη, η αρτηριακή υπέρταση κτλ. (68). Το UDCA, οι φιμπράτες και το OCA έχουν συσχετιστεί με μικρή αύξηση των λιπιδίων του πλάσματος .
6.4.3 Δυσαπορρόφηση βιταμινών
Οι ασθενείς με ΠΧΚ μπορεί να έχουν μειωμένη
έκκριση χολικών οξέων, γεγονός που οδηγεί σε δυσαπορρόφηση των λιπών και των λιποδιαλυτών βιταμινών. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α, που είναι απαραίτητη για τη νυχτερινή όραση, υπάρχει στο 1/3 των
ασθενών με προχωρημένη νόσο, ενώ ανεπάρκεια
της βιταμίνης D υπάρχει στο 13-33% και συμβάλλει στη διαταραχή του οστικού μεταβολισμού. Ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ αναφέρεται στο 8-23%
των ασθενών και έχει ως αποτέλεσμα την διαταραχή παραγωγής των παραγόντων πήξης. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης Ε απαντάται σε πολύ λίγους
ασθενείς (69).
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7. Πρόγνωση - Παρακολούθηση
Πριν από την ευρεία χρήση των βιοχημικών και
ανοσολογικών δεικτών της ΠΧΚ καθώς και την
ανακάλυψη του UDCA, η διάγνωση της νόσου γινόταν συνήθως σε πολύ προχωρημένο στάδιο και
η μέση επιβίωση ήταν 6-10 χρόνια. Με την χρήση του UDCA όμως σε πρώιμα στάδια, οι ασθενείς που έχουν καλή ανταπόκριση (Πίνακας 3) αναμένεται να έχουν επιβίωση παρόμοια με του γενικού πληθυσμού (70). Το άρρεν φύλο, η μικρή ηλικία και η προχωρημένη ίνωση είναι κακοί δείκτες
ανταπόκρισης στη θεραπεία με UDCA. Οι ασθενείς,
που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία και η ηπατική νόσος εξελίσσεται σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση, πρέπει να αξιολογούνται για μεταμόσχευση
ήπατος. Το Mayo risk score, που διατίθεται στο διαδίκτυο, αποτελεί το πλέον διαδεδομένο εργαλείο
πρόγνωσης της νόσου, συνδυάζοντας την ηλικία, τη
χολερυθρίνη τη λευκωματίνη, το χρόνο προθρομβίνης και το βαθμό των οιδημάτων υπολογίζοντας
την επιβίωση σε διάστημα 7 ετών. Τιμή του score
≥7,8 θεωρείται ο κατάλληλος χρόνος για την παραπομπή του ασθενούς σε μεταμοσχευτικό κέντρο

για αξιολόγηση (71). Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη,
συστήνεται η ελαστογραφία ως σημαντικός δείκτης
για τη διάγνωση της σοβαρής ίνωσης και κίρρωσης.
Επιπλέον, απόλυτη τιμή της ηπατικής δυσκαμψίας
>9,6 KPa και προοδευτική αύξησή της >2.1 ΚPa είναι παράγοντες κακής πρόγνωσης (72).

8. Συμπέρασμα
Η ΠΧΚ είναι χρόνια χολοστατική νόσος που μπορεί να καταλήξει προοδευτικά σε ηπατική ίνωση. Τα
πιο συχνά συμπτώματα είναι η κόπωση και ο κνησμός, ενώ τα συμπτώματα της μη αντιρροπούμενης
ηπατικής κίρρωσης εμφανίζονται σε όψιμα στάδια.
Το UDCA αποτελεί την πρώτη γραμμής θεραπεία
και η πρόγνωση στους ασθενείς που ανταποκρίνονται στο φάρμακο είναι πολύ καλή. Οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αλληλεπίδρασης των χολικών
οξέων με τους διάφορους πυρηνικούς υποδοχείς
έχουν οδηγήσει σε πολλά υποσχόμενες στοχευμένες θεραπείες. Οι μελλοντικές έρευνες θα εστιαστούν πάνω σ’ αυτόν τον τομέα, στον έλεγχο της
κόπωσης και του κνησμού κ και στις μη επεμβατικές
τεχνικές παρακολούθησης της νόσου.
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