
Ιστορικά στοιχεία
Η κλινική εικόνα του ενδοηπατικού «απο-

φρακτικού» ικτέρου με απουσία μηχανικής 
απόφραξης των μεγάλων χοληφόρων πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά το 1851 από 
τους Addison και Gull. Το 1950, ο Ahrens 
περιέγραψε 42 γυναίκες μέσης ηλικίας με 
ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερο και ξανθώματα, 
χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τον όρο 
πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ). Ο όρος 
αυτός σχολιάστηκε επικριτικά από την Dame 
Sheila Sherlock το 1958, η οποία παρατήρη-
σε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις κατά τη 
διάγνωση δεν είχαν στίγματα κίρρωσης και 
είχαν ήπια ή καθόλου ίνωση σε βιοψία ήπατος. 
Παρόλα αυτά ο όρος ΠΧΚ παρέμεινε μέχρι 
σήμερα έγκυρος. Η διάγνωση της ΠΧΚ ήταν 
αρχικά πολύ δύσκολη και γινόταν μόνο μετά 
από αποκλεισμό άλλων αιτιών χολόστασης. 
Το 1965 ανακαλύφθηκε η παρουσία ειδικών 
αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων στον ορό 
των ασθενών που μπορούσαν να ανιχνευθούν 
με ανοσοφθορισμό, βελτιώνοντας έτσι τη 
δυνατότητα ορθής διάγνωσης. 

Η επιδημιολογία της νόσου διερευνήθηκε 
για πρώτη φορά στην Αγγλία και Ουαλία το 
1974 με ανασκόπηση των πιστοποιητικών 
θανάτου. Τα επόμενα 30 χρόνια πολλές επι-
δημιολογικές μελέτες απέδειξαν ότι υπάρχουν 
ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις στον επι-
πολασμό και την επίπτωση της ΠΧΚ στα διά-
φορα μέρη του κόσμου. Βάσει των μελετών 
αυτών, φαίνεται ότι η ΠΧΚ είναι συχνότερη 
στη Βόρεια Ευρώπη και σπάνια στην Αφρική. 
Οι περισσότερες αναφορές προέρχονται από 
την Αγγλία και ειδικότερα από το newcastle 
upon Tyne. To 1983, σε μελέτη 117 ασθενών 
με 5 έτη παρακολούθηση βρέθηκε εποχική 
και γεωγραφική κατανομή της συχνότητας 
της νόσου, με ετήσια επίπτωση 10 ασθενείς/
εκατομμύριο γενικού πληθυσμού, αλλά και 
200 ασθενείς/εκατομμύριο γυναικών ηλι-
κίας>65 ετών. Το 1990 στην ίδια περιοχή 
της Αγγλίας η ετήσια επίπτωση εκτιμήθη-
κε σε 11.3 ασθενείς/εκατομμύριο γενικού 
πληθυσμού για τα έτη 1976-1980 και 18.8 
ασθενείς/εκατομμύριο γενικού πληθυσμού 
για τα έτη 1983-1987 και δεν συσχετίστηκε 
με γεωγραφική κατανομή ή περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Έτσι, φαίνεται ότι η επίπτωση 
της ΠΧΚ αυξάνει τα τελευταία χρόνια, ενώ το 
1999 η ετήσια επίπτωση βρέθηκε να είναι 28 
ασθενείς/εκατομμύριο γενικού πληθυσμού. 
Ο αληθής επιπολασμός της νόσου είναι α-
κόμα άγνωστος, αλλά φαίνεται να αυξάνει 
όσο βελτιώνονται οι δυνατότητες διάγνωσης. 
Κυμαίνεται μεταξύ 19-150 περιπτώσεις/εκα-
τομμύριο πληθυσμού και εμφανίζει μεγάλη 
συσχέτιση με τη γεωγραφική περιοχή.

Η ΠΧΚ είναι νόσος που προσβάλλει κατά 
90% γυναίκες μέσης ηλικίας μεταξύ 40 και 59 
ετών (γυναίκες:άνδρες=9:1). Η ΠΧΚ δεν έχει 
περιγραφεί ποτέ σε παιδιά και είναι σπάνια 
πριν την ηλικία των 30 ετών. Υπάρχουν ωστό-

σο αναφορές ΠΧΚ που πρωτοδιαγνώσθηκε 
σε γυναίκες ηλικίας 22 μέχρι και 93 ετών. 
Σχετικά αυξημένη συχνότητα ΠΧΚ παρατη-
ρείται σε συγκεκριμένες οικογένειες, κυρίως 
σε μητέρες και κόρες και σε δίδυμες αδελφές. 
Η πιθανότητα νόσου σε οικογένεια ασθενούς 
με ΠΧΚ είναι 1.000 φορές μεγαλύτερη απ’ 
ότι στο γενικό πληθυσμό. Σε πρόσφατη με-
λέτη βρέθηκε ότι σε σημαντικό ποσοστό των 
γυναικών με ΠΧΚ ανευρίσκεται μονοσωμία 
Χ. Επιπλέον, η ΠΧΚ έχει συσχετιστεί με τον 
απλότυπο HLA-DR8 και με το γονίδιο DPB1. 
Ωστόσο, δεν θεωρείται γενετικά μεταδιδόμενη 
νόσος. 

Κλινική εικόνα
Η ονομασία της ΠΧΚ είναι σαφώς ατυχής, 

αφού κατά τη διάγνωση οι πιο πολλοί ασθε-
νείς δεν έχουν κίρρωση, αλλά παρουσιάζουν 
ελάχιστη ίνωση στη βιοψία ήπατος. Ιστολογική 
εικόνα ΠΧΚ μπορεί επίσης να βρεθεί και σε 
περιπτώσεις χωρίς κλινικά συμπτώματα, αλλά 
και χωρίς παθολογική ηπατική βιοχημεία. Το 
μοναδικό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων 
αυτών είναι τα θετικά αντιμιτοχονδριακά αντι-
σώματα (ΑΜΑ). Σήμερα είναι ασύνηθες να 
παρουσιάζονται ασθενείς με ίκτερο, έντονο 
κνησμό ή ξανθώματα και οι πιο πολλοί δια-
γιγνώσκονται σε ανικτερική φάση της νόσου. 
Από το 1970 έχουν περιγραφεί περιπτώσεις 
ασυμπτωματικών ασθενών, οι οποίοι σε πο-
σοστό 50% αναμένεται να παραμείνουν υπο-
κλινικοί επί 10ετίας. Οι πιο σημαντικές μελέτες 
περιγράφουν την ΠΧΚ βάσει των παθολογι-
κών εργαστηριακών ευρημάτων (χολόσταση), 
των θετικών ΑΜΑ και της συμβατής βιοψίας 
ήπατος, σημειώνοντας ότι περίπου 1/3 των 
περιπτώσεων είναι «ασυμπτωματικές». 

Στα συνήθη συμπτώματα των ασθενών με 
ΠΧΚ περιλαμβάνονται:

• Καταβολή: Η καταβολή δυνάμεων εί-
ναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα, αφού 
αναφέρεται από το 80% των ασθενών με 
ΠΧΚ. Η καταβολή μπορεί να συνδυαστεί με 
σημαντική ψυχολογική δυσλειτουργία, που 
σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνεται με την 
χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής. 

• Κνησμός: Ο κνησμός είναι το δεύτερο 
σε συχνότητα σύμπτωμα της ΠΧΚ και μπο-
ρεί να αποτελεί και το μόνο σύμπτωμα της 
νόσου. Εμφανίζεται στο 50-60% των ασθε-
νών και είναι πιο έντονη στις παλάμες και 
τα πέλματα. Πολλοί ασθενείς επισκέπτονται 
αρχικά δερματολόγο. Χωρίς θεραπεία το 
δέρμα γίνεται σκληρό και μελαγχρωματικό. 
Αποχρωματισμός του δέρματος σε ασθενείς 
με ΠΧΚ παρατηρείται και χωρίς κνησμό. Οι 
ασθενείς αυτοί είναι «ηλιοκαμένοι» και το 
χειμώνα. 

• Κοιλιακός άλγος: Ήπιο άλγος δεξιού υπο-
χονδρίου παρουσιάζει το 17% των ασθενών 
με ΠΧΚ. Η αιτιολογία του είναι άγνωστη και 
δεν φαίνεται να συσχετίζεται με τη βαρύτητα 
της νόσου. Υποχωρεί αυτόματα. Μερικοί 

ασθενείς έχουν χολολιθίαση, η οποία εμ-
φανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με ΠΧΚ και 
μπορεί να προκαλέσει έντονο κωλικοειδές 
άλγος του δεξιού υποχονδρίου. 

• Ίκτερος: Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ΠΧΚ 
θα παρουσιάζουν ίκτερο λίγο πριν την εκδή-
λωση ρήξης της αντιρρόπησης της ηπατικής 
νόσου. Στο 10% των ασθενών ο ίκτερος 
υπάρχει από την αρχή της νόσου. Η τιμή της 
χολερυθρίνης περιέχεται σε όλα τα προγνω-
στικά μοντέλα επιβίωσης. Επίσης, η επιβίωση 
των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμό-
σχευση ήπατος για ΠΧΚ φαίνεται να συσχε-
τίζεται άμεσα με την τιμή της χολερυθρίνης 
πριν από τη μεταμόσχευση. Βαθύς ίκτερος 
που συνδυάζεται με σοβαρού βαθμού χο-
λόσταση συνοδεύεται από απώλεια βάρους, 
σύνδρομο δυσαπορρόφησης με επακόλουθη 
έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών (τύφλωση 
λόγω της έλλειψης βιταμίνης Α, αιμορραγική 
διάθεση λόγω της έλλειψης βιταμίνης Κ, 
οστεομαλακία από την έλλειψη βιταμίνης D) 
και μερικές φορές με στεατόρροια.

• Ξανθώματα: Ξανθώματα μπορούν να 
εμφανιστούν στους ασθενείς με ΠΧΚ στα 
χέρια, τους αγκώνες, τα γόνατα, αλλά κυρίως 
ως ξανθελάσματα στην περιοχή γύρω από 
τους οφθαλμούς.

• Πυλαία υπέρταση: Προκολποειδική πυ-
λαία υπέρταση χωρίς κίρρωση του ήπατος 
μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα της 
ΠΧΚ και εκδηλώνεται με σπληνομεγαλία και 
αιμορραγία από κιρσούς οισοφάγου. 

Εργαστηριακά ευρήματα
Τα τυπικά βιοχημικά ευρήματα στην ΠΧΚ 

είναι τα ευρήματα της χολόστασης. Η αλκα-
λική φωσφατάση είναι αυξημένη, συνήθως > 
2 φορές της φυσιολογικής τιμής, χωρίς η τιμή 
της να έχει προγνωστική σημασία. Οι αμινο-
τρανσφεράσες είναι φυσιολογικές ή ελάχιστα 
αυξημένες. Η χολερυθρίνη μπορεί να είναι ή 
να μην είναι αυξημένη. Η χοληστερίνη του 
ορού είναι επίσης αυξημένη, με υψηλότερη 
τιμή HDL από την LDL. Επίσης, παρατηρείται 
υπεργαμμασφαιριναιμία που οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση της IgM ανοσοσφαιρίνης. 

Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) 
αποτελούν πρώιμο και χαρακτηριστικό ορο-
λογικό δείκτη και μπορούν να εμφανιστούν 
στην ΠΧΚ πριν από τα βιοχημικά ευρήματα 
και πολύ πιο πριν από τα συμπτώματα. ΑΜΑ 
θετικά σε τίτλο >1/40 είναι παθογνωμονικά της 
νόσου εφόσον συνοδεύονται από αυξημένη 
αλκαλική φωσφατάση. Τα συστατικά του 
συμπλέγματος της 2-κετοξυ-αφυδρογονάσης 
αποδείχθηκε ότι είναι οι κύριοι μιτοχονδρια-
κοί αντιγονικοί επιτόπιοι έναντι των οποίων 
στρέφονται τα ΑΜΑ. 

Παθοφυσιολογία
Η παθοφυσιολογία της ΠΧΚ δεν είναι πλή-

ρως διευκρινισμένη, ενώ κατά καιρούς έχουν 

προταθεί 4 κύριοι μηχανισμοί:
1. Η έκθεση σε διάφορες ουσίες (ξενοβι-

οτικά) ή μικροβιακούς (ιικούς) παράγοντες 
μπορεί να πυροδοτήσει αυτοανοσία.

2. Αυξημένη έκφραση HLA μορίων στα 
επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων.

3. Τ-κυτταροτοξική βλάβη σε μιτοχονδριακά 
αντιγόνα.

4. Διαταραχή της ανοσολογικής ρύθμισης 
και εμπλοκή γενετικών παραγόντων.

Δεν υπάρχουν ζωικά μοντέλα για τη μελέτη 
της ΠΧΚ. Γι’ αυτό είναι δύσκολη η μελέτη 
της παθοφυσιολογίας της νόσου. Υπάρχουν 
αρκετές υποθέσεις που δεν έχουν όμως απο-
δειχθεί. Μια από αυτές παρομοιάζει την ΠΧΚ 
με τη νόσο μοσχεύματος έναντι του ξενιστή 
(GVHD). Μια άλλη υπόθεση της λανθάνουσας 
λοίμωξης που θεωρητικά ενεργοποιεί τον 
αυτοάνοσο μηχανισμό στην ΠΧΚ (βακτηρι-
διακή E. coli ή ρετροϊική) επίσης δεν κατέστη 
δυνατό να αποδειχθεί. 

Συνυπάρχοντα νοσήματα
Η ΠΧΚ συχνά συνδυάζεται με άλλα εξω-

ηπατικά νοσήματα, μεταβολικά, ρευματολο-
γικά, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες κ.λπ. 
Περισσότεροι από 84% των ασθενών με 
ΠΧΚ έχουν παράλληλα και άλλα αυτοάνοσα 
νοσήματα. Μερικές φορές τα εξωηπατικά 
νοσήματα μπορούν να προηγούνται των 
συμπτωμάτων της ΠΧΚ. 

Στα εξωηπατικά νοσήματα των ασθενών με 
ΠΧΚ περιλαμβάνονται:

1. Θυρεοειδοπάθειες
Είναι από τα συχνότερα νοσήματα που συ-

νοδεύουν την ΠΧΚ (20% των ασθενών). Οι 
ασθενείς αυτοί εμφανίζουν κυρίως υποθυρεο-
ειδισμό, αλλά και νόσο του Graves και υπερ-
θυρεοειδισμό. Αντιθυρεοειδικά αντισώματα 
ανευρίσκονται στο 20-34% των ασθενών με 
ΠΧΚ, ενώ θυρεοειδίτιδα Hashimoto εμφανί-
ζεται στο 5,6% των ασθενών. 

2. Οστεοπόρωση
Διαγιγνώσκεται συχνά στις γυναίκες με ΠΧΚ, 

τόσο μετεμμηνοπαυσιακά, όσο και προεμ-
μηνοπαυσιακά. Σε αντίθεση με την κλασική 
οστεοπόρωση, η οποία οφείλεται σε αυξη-
μένη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, η 
οστεοπόρωση που συνδυάζεται με την ΠΧΚ 
είναι αποτέλεσμα της μειωμένης λειτουργίας 
των οστεοβλαστών. 

H οστεοπόρωση μπορεί να αποτελεί το 
πρώτο σύμπτωμα της νόσου και γι’ αυτό 
συνιστάται έλεγχος για ΠΧΚ σε κάθε νέο 
ασθενή με οστεοπόρωση. Προσβάλλει κυ-
ρίως τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη 
και δεν είναι σπάνιο οι ασθενείς με ΠΧΚ να 
παρουσιάζουν κατάγματα. 

3. Οστεομαλακία
Είναι σπάνια και συνδυάζεται με την έλλειψη 

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
MELANIE DEUTSCH

Eπιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) είναι μια χρόνια, 
προοδευτικά επιδεινούμενη χολοστατική νόσος άγνωστης 
αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από καταστροφή των μικρών 
ενδοηπατικών χοληφόρων μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. 
Είναι μια ασυνήθης νόσος με ετήσια επίπτωση 5.8-15 περιπτώσεις 
ανά εκατομμύριο και επιπολασμό 37-144 περιπτώσεις ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού/έτος. 

Δεξιός λοβός ήπατος

Χοληδ. κύστη

Κυστική οδός

Οισοφάγος

Αριστερός λοβός ήπατος

Κοινή ηπατική οδός
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βιταμίνης D σε ασθενείς με βαθύ ίκτερο και 
σοβαρή χολόσταση. 

4. Κοιλιοκάκη
Υπάρχουν σπάνιες αναφορές της σε συν-

δυασμό με την ΠΧΚ.
5. Περιοστίτιδα των δάκτυλων

Προκαλεί σημαντική πληκτροδακτυλία.

6. Ρευματικά νοσήματα
• Το 25% των ασθενών με ΠΧΚ έχουν θετικό 

ρευματοειδή παράγοντα, ενώ μερικοί παρου-
σιάζουν κλασική ρευματοειδή αρθρίτιδα.

• Σύνδρομο Sicca: Οι ασθενείς παρουσιά-
ζουν ξηροστομία με ή χωρίς ξηροφθαλμία 
σε ποσοστό που ανέρχεται στο 70% των πε-
ριπτώσεων. Η δυσφαγία είναι συνήθης στους 
ασθενείς με ξηροστομία, ενώ εμφανίζονται 
συχνά και προβλήματα οδόντων.

• Κλινικές εκδηλώσεις σκληροδέρματος και 
σύνδρομο Crest (ασβεστώσεις, φαινόμενο 
Raynaud, σκληροδακτυλία και τηλεαγγειεκτα-
σία) με θετικά αντικεντρομεριδιακά αντισώμα-
τα συνοδεύουν σε ορισμένες περιπτώσεις την 
ΠΧΚ. Συχνότερα, όμως, οι αναφορές αφορούν 
σε μεμονωμένο φαινόμενο Raynaud.

• Λίγες περιπτώσεις συστηματικού ερυθη-
ματώδη λύκου σε συνδυασμό με ΠΧΚ έχουν 
επίσης περιγραφεί.

7. Νεφροπάθειες και ΠΧΚ
• Νεφρική σωληναριακή οξέωση: Η χρόνια 

χολόσταση οδηγεί σε εναπόθεση χαλκού στο 
ήπαρ, ένα μέταλλο το οποίο φυσιολογικά 
αποβάλλεται μέσω της χολής. Ο αυξημέ-
νος χαλκός δύναται να καθηλωθεί στα άπω 
νεφρικά σωληνάρια, προκαλώντας νεφρική 
σωληναριακή οξέωση.

• Οι ασθενείς με ΠΧΚ παρουσιάζουν συ-
χνότερα υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του 
ουροποιητικού με ή χωρίς συμπτώματα. Σε 
μια μελέτη, σημαντική βακτηριουρία βρέθηκε 
στο 19% των γυναικών με ΠΧΚ σε σχέση με 
το 7% σε γυναίκες με άλλα χρόνια ηπατικά 
νοσήματα. Η αιτία της συσχέτισης αυτής είναι 
άγνωστη. 

• Σπειραματονεφρίτιδα με εναπόθεση IgM 
έχει περιγραφεί σε μια περίπτωση ασθενούς με 
ΠΧΚ. Παρόλο το ότι στην ΠΧΚ τα επίπεδα της 
IgM είναι αυξημένα, η σπειραματονεφρίτιδα 
είναι σπάνια. Η ανεύρεση κυκλοφορούντων 
ανοσοσυμπλεγμάτων είναι συχνή και οι α-
σθενείς με ΠΧΚ φαίνεται να έχουν αυξημένο 
μεταβολισμό του συμπληρώματος.

8. Νευρομυικές διαταραχές
• Η έλλειψη βιταμίνης Ε (λόγω της χρόνιας 

χολόστασης) σπάνια προκαλεί περιφερική 
νευροπάθεια.

• Μια περίπτωση ΠΧΚ σε συνδυασμό με 
εγκάρσια μυελίτιδα και μια άλλη που συσχε-
τίσθηκε με πολυμυοσίτιδα έχουν αναφερθεί 
στη βιβλιογραφία.

9. Πνευμονοπάθειες
• Πολλά περιστατικά σαρκοείδωσης έχουν 

περιγραφεί σε συνδυασμό με ΠΧΚ. Και τα δύο 
νοσήματα χαρακτηρίζονται από την παρου-
σία κοκκιωμάτων. Στην ΠΧΚ τα κοκκιώματα 
είναι κυρίως στο ήπαρ, αλλά σε μερικές πε-
ριπτώσεις βρίσκονται και στους πνεύμονες. 
Το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με 
ΠΧΚ είναι παρόμοιο με αυτό των ασθενών 
με σαρκοείδωση.

• Πνευμoνική συμμετοχή έχει αναφερθεί σε 
περιπτώσεις ασθενών με ΠΧΚ και σύνδρομο 
Sjögren. 

10. Περιπτώσεις ομαλού λειχήνα και 
λεύκης

Σε ασθενείς με ΠΧΚ εκτός από τα ξανθώμα-
τα και την υπέρχρωση του δέρματος έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις ομαλού λειχήνα και 
λεύκης, όπως σε όλα τα αυτοάνοσα σύν-
δρομα. 

Παθολογοανατομική εικόνα
Παρά το ότι η διάγνωση της ΠΧΚ μπορεί να 

τεθεί και χωρίς βιοψία ήπατος, η βιοψία είναι 
απαραίτητη για τη σταδιοποίηση της νόσου. Η 
τυπική παθολογοανατομική εικόνα είναι αυτή 
της κοκκιωματώδους νόσου με καταστρο-
φή των μικρών και μεσαίων ενδοηπατικών 
χοληφόρων. Ιστολογικά η πορεία της ΠΧΚ 
εκφράζεται σε τέσσερα στάδια βαρύτητας της 
νόσου κατά Ludwig και κατά Scheuer.

• Στάδιο Ι (βλάβη χοληφόρων):  Υπάρχουν 
φλεγμονώδεις, κυρίως λεμφοπλασματοκυτ-
ταρικές διηθήσεις στα πυλαία διαστήματα, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή των τμηματικών 
και διαλοβιδιακών χοληφόρων διαμέτρου 
μέχρι 100μm. Οι πιο πολλοί ασθενείς σταδίου 
Ι είναι ασυμπτωματικοί.

• Στάδιο ΙΙ  [πολλαπλασιασμός χοληφόρων 
(κατά Scheuer) και περιπυλαία ηπατίτιδα 
(κατά Ludwig)]: Οι φλεγμονώδεις διηθήσεις 
επεκτείνονται από τα πυλαία διαστήματα, τα 
οποία φαίνονται σαν ουλή, στα περιπυλαία 
διαστήματα. Χαρακτηριστικές στη φάση αυτή 
είναι η λοβιδιακή ηπατίτιδα και η περιπυλαία 
νέκρωση. Μπορούν να βρεθούν και ηωσινό-
φιλα μεταξύ των φλεγμονωδών κυττάρων. 
Χαρακτηριστικά του σταδίου ΙΙ είναι επίσης 
η χολαγγειΐτιδα, τα κοκκιώματα και ο πολ-
λαπλασιασμός των χοληφόρων. 

• Στάδιο ΙΙΙ (ουλή, τμηματική και γεφυρο-
ποιός ίνωση): Υπερέχει η εικόνα της ίνωσης 
παράλληλα με τη φλεγμονώδη διήθηση. 
Μπορεί να υπάρχει χολαγγειοπενία με εξα-
φάνιση > 50% των χολαγγείων. 

• Στάδιο ΙV είναι η εικόνα της χολικής κίρ-
ρωσης.

θεραπεία
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας στην 

ΠΧΚ εξαρτάται άμεσα από το σκοπό της θερα-
πείας. Ο κύριος σκοπός είναι η βελτίωση της 
επιβίωσης και η καθυστέρηση της εμφάνισης 
των συμπτωμάτων της κίρρωσης και των 
επιπλοκών της. Επιπρόσθετα, σημαντικός 
σκοπός της θεραπείας είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής των ασθενών με ΠΧΚ και 
η ανακούφισή τους από τα συμπτώματα και τις 
επιπλοκές της νόσου, όπως: 1) αδυναμία, κνη-
σμός, ίκτερος, 2) οστική νόσος-οστεοπόρωση, 
3) συνοδά αυτοάνοσα νοσήματα. 

Τα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
μέχρι τώρα στη θεραπεία της ΠΧΚ είναι:

1. Το Αρκτοδεοξυχολικό οξύ (UDCA)
Η θεραπεία με UDCA είναι η μόνη εγκεκρι-

μένη και ασφαλής θεραπεία της ΠΧΚ. Πέντε 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που 
αξιολόγησαν το UDCA σε δόσεις από 10-
12mg/kg/ημέρα μέχρι 14-16 mg/kg/ημέρα 
υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της. 
Βελτίωση των βιοχημικών ηπατικών δεικτών 
παρατηρήθηκε και στις 5 μελέτες, ενώ σε μια 
μελέτη παρατηρήθηκε επιπλέον βελτίωση 
της επιβίωσης. Συνδυασμένη ανάλυση των 
3 μελετών όπου το UDCA χορηγήθηκε σε 
δόση 13-15mg/kg/ημέρα έδειξε βελτίωση 
της επιβίωσης χωρίς μεταμόσχευση.

2. Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
• Κορτικοστεροειδή. Η χορήγηση κορτικο-

στεροειδών για 1 χρόνο σε 36 ασθενείς με 
ΠΧΚ είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κλινικής συμπτωματολογίας, των βιοχημικών 
παραμέτρων και της ιστολογικής εικόνας του 
ήπατος, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 
που έλαβε το εικονικό φάρμακο. Μετά από 
τρία χρόνια θεραπείας δεν βρέθηκε διαφορά 
στην επιβίωση, αλλά αντίθετα σημειώθηκε 
επιδείνωση της οστεοπενίας των ασθενών που 
λάμβαναν θεραπεία με κορτικοστεροειδή. 

• Αζαθειοπρίνη. Στην ΠΧΚ η αζαθειοπρί-
νη δεν έχει δείξει καλά αποτελέσματα. Δεν 
παρατηρήθηκε βελτίωση στα συμπτώματα, 
στην ηπατική βιοχημεία ή στην ιστολογική 
εικόνα και δεν διαπιστώθηκε βελτίωση της 

επιβίωσης.
• Κυκλοσπορίνη. Σε μια πιλοτική μελέτη η 

θεραπεία με κυκλοσπορίνη σε δόση 4mg/kg/
ημέρα που χορηγήθηκε για ένα χρόνο σε 19 
ασθενείς με ΠΧΚ πέτυχε βελτίωση των συ-
μπτωμάτων και των βιοχημικών παραμέτρων. 
Σε μακρόχρονη, όμως, μελέτη διάρκειας 2.5 
ετών, η χορήγηση κυκλοσπορίνης σε 346 
ασθενείς δεν πέτυχε ιστολογική βελτίωση, ενώ 
συσχετίστηκε και με την ανάπτυξη νεφρικής 
ανεπάρκειας και υπέρτασης. 

• Μεθοτρεξάτη. Οι αρχικές αναφορές θε-
ραπείας της ΠΧΚ με μεθοτρεξάτη σε δόση 
15mg/εβδομάδα φάνηκαν ελπιδοφόρες. 
Φάνηκε, όμως, ότι η χορήγηση μεθοτρεξά-
της σε δόση 7,5mg/εβδομάδα οδήγησε σε 
βιοχημική βελτίωση, αλλά όχι και σε βελτί-
ωση της επιβίωσης σε σχέση με το εικονικό 
φάρμακο. 

3. Αντί-ινωτική αγωγή
• D-πενικιλλαμίνη. Η συσσώρευση χαλκού 

στο ήπαρ στα προχωρημένα στάδια της ΠΧΚ 
οδήγησε στην προσπάθεια θεραπευτικής 
παρέμβασης με D-πενικιλλαμίνη. Σε 748 
ασθενείς, όμως, που έλαβαν το φάρμακο δεν 
παρατηρήθηκε καμιά βελτίωση, ενώ σε 20% 
των ασθενών παρατηρήθηκαν σημαντικές 
παρενέργειες, με κυριότερη την μεμβρανώδη 
σπειραματονεφρίτιδα. 

• Κολχικίνη. Η θεραπεία με κολχικίνη σε 
δόση 1,2mg/ημέρα βρέθηκε αρχικά να επι-
τυγχάνει βελτίωση της ηπατικής βιοχημείας 
και πιθανόν βελτίωση της επιβίωσης στα 
4 χρόνια. Εντούτοις δεν υπάρχουν ισχυρά 
δεδομένα που να υποστηρίζουν τη μακρο-
χρόνια αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
με κολχικίνη. 

4. Μεταμόσχευση ήπατος
Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί τη μο-

ναδική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με 
ΠΧΚ και σοβαρή ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια. 
Το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης ήπατος 
είναι άριστο. Οι πιθανότητες επιβίωσης των 
ασθενών με ΠΧΚ είναι >90% στο 1ο και 85% 
στο 5ο έτος μετά τη μεταμόσχευση. Οι ενδεί-
ξεις για μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς 
με ΠΧΚ είναι ίδιες με εκείνες με άλλα χρόνια 
ηπατικά νοσήματα (κιρσορραγία, ανθεκτικός 
ασκίτης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ηπατο-
νεφρικό σύνδρομο και ηπατοπνευμονικό 
σύνδρομο). Στην περίπτωση της ΠΧΚ, όμως, 
ένδειξη μεταμόσχευσης αποτελούν και ο 
ανθεκτικός κνησμός, η έντονη κόπωση ή η 
βαριά οστεοπενία. Αρχικές μελέτες ανέφεραν 
ότι υπό την κατάλληλη ανοσοκατασταλτική 
αγωγή η ΠΧΚ δεν υποτροπιάζει στο μόσχευ-
μα. Εντούτοις, πιο πρόσφατα αναφέρθηκαν 
περιπτώσεις με ιστολογικά ευρήματα συμβατά 
με ΠΧΚ στο μόσχευμα. Σήμερα υπολογίζεται 
ότι υποτροπή της νόσου παρατηρείται στο 
15% των ασθενών στα 3 χρόνια και στο 30% 
στα 10 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση. Δεν 
είναι γνωστό αν η θεραπεία με UDCA μετά 
τη μεταμόσχευση μπορεί να προλάβει την 
υποτροπή της ΠΧΚ. 

Η φυσική ιστορία της ΠχΚ
Οι πιο πολλές περιπτώσεις ΠΧΚ παρουσιά-

ζουν βραδεία, προοδευτικώς επιδεινούμενη 
πορεία, αλλά η ταχύτητα της προόδου της 
νόσου μπορεί να παρουσιάζει σημαντική 
διακύμανση. 

H τελική κατάληξη είναι η κίρρωση, η ρήξη 
της αντιρρόπησης, η ανάπτυξη ηπατοκυττα-
ρικού καρκίνου και ο θάνατος. 

Η πορεία της ΠΧΚ μπορεί να χωριστεί σε 
τρεις περιόδους:

• Ασυμπτωματική φάση: Τα συμπτώμα-
τα στην ΠΧΚ μπορούν να εμφανιστούν 3-4 
χρόνια μετά τη διάγνωση, αλλά το 1/3 των 
ασθενών παραμένουν ασυμπτωματικοί για 
πολλά έτη (ακόμα και για 10-20 χρόνια).

• Συμπτωματική φάση: Μπορεί να διαρκεί 

5-10 χρόνια, κατά την οποία ο ασθενής είναι 
ανικτερικός ή ελαφρώς ικτερικός. 

• Επιταχυνόμενη φάση: Διαρκεί περίπου 2 
χρόνια. Στη φάση αυτή ο ασθενής εμφανίζει 
βαθύ ίκτερο και παρουσιάζονται οι κλινικές 
εκδηλώσεις της κίρρωσης του ήπατος και της 
ηπατικής ανεπάρκειας. 

Από την άλλη πλευρά, η ΠΧΚ ως χρόνιο 
ηπατικό νόσημα μπορεί να αποτελέσει πα-
ράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Η επίπτωση του 
ΗΚΚ σε ασθενείς με ΠΧΚ σταδίου IV φαίνεται 
να είναι αυξημένη. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης 
επαγρύπνησης και της ευρείας χρήσης αιμα-
τολογικών εξετάσεων για “check-up”, όλο 
και πιο πολλοί ασθενείς διαγιγνώσκονται σε 
φάση ασυμπτωματική και έχουν πρόσβαση 
νωρίτερα σε θεραπευτική αγωγή. Το αποτέ-
λεσμα είναι να εκτιμάται ότι άλλαξε η φυσική 
πορεία και η πρόγνωση της νόσου. 

Το 1989 οι Dickson et al από τη Mayo 
Clinic ανέπτυξαν ένα μοντέλο επιβίωσης των 
ασθενών με ΠΧΚ βάση της φυσικής ιστορί-
ας 312 ασθενών με ΠΧΚ που μελέτησαν 
χρησιμοποιώντας 45 κλινικές και βιοχημικές 
παραμέτρους. Ο προγνωστικός δείκτης Mayo 
υπολογίζεται από τη σχέση:

Δείκτης Mayo = 0,871 loge (χολερυθρίνη, 
mg/dl) + [-2,53 loge (λευκωματίνη, gm/dl)] 
+ 0,039 x (ηλικία, έτη) + 2,38 loge (χρόνος 
προθρομβίνης, sec) + 0,859 x (οίδημα), 

όπου η μεταβλητή οίδημα λαμβάνει την 
τιμή 0 σε απουσία οιδήματος και μη λήψη 
θεραπείας με διουρητικά, την τιμή 0.5 σε 
παρουσία οιδήματος χωρίς λήψη διουρητικών 
ή απουσία του οιδήματος έπειτα από την 
χορήγηση διουρητικών και τέλος την τιμή 
1 σε παρουσία οιδήματος παρά τη λήψη 
διουρητικών.

Ο δείκτης Mayo χρησιμοποιεί στοιχεία του 
ασθενούς σε μια συγκεκριμένη στιγμή για να 
προβλέψει τον κίνδυνο θανάτου για τα επόμε-
να 6-7 χρόνια. Αυξημένος δείκτης κινδύνου 
σημαίνει μειωμένη επιβίωση. 

Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 
μόνο για την εκτίμηση της επιβίωσης των 
ασθενών, αλλά και στη λήψη αποφάσεων για 
τη σειρά προτεραιότητας στις μεταμοσχεύσεις 
ήπατος και για την εφαρμογή θεραπειών, 
καθώς και στην πληροφόρηση του ιδίου του 
ασθενή και της οικογένειάς του. 
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