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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ χΟΛΗΦΟΡΩΝ 
 ΠΟΥ ΣχΕΤΙζΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ

 Ελκώδης κολίτιδα Νόσος Crohn

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ) + +

ΠΣΧ των μικρών πόρων (περιχολαγγειίτιδα) + +

Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα (+) -

Κίρρωση + +

Χολαγγειοκαρκίνωμα + (+)

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (+) -

Λιπώδες ήπαρ + +

Κοκκιωμάτωση (+) +

Αμυλοείδωση (+) +

Χολολιθίαση - ++

Ηπατικό απόστημα - +

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση  (+) -

+ απόλυτη συσχέτιση, (+) πιθανή συσχέτιση, - καμία συσχέτιση, ++ νόσος Crohn τελικού ειλεού

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΙΦΝΕ
Επιπλοκή Ηπατική βιολογία Βιοψία Συμπτώματα

Λιπώδης διήθηση Φυσιολογικά, ενίοτε ΑLP & 
Alb

Κεντρολοβιακή ή περιπυλαία μακροκυστική 
εναπόθεση λίπους η οποία εκτοπίζει τον πυρήνα

Σπάνια ηπατομεγαλία

Χρόνια ενεργός 
ηπατίτιδα

Μέτρια AST, ALT, ALP, TBL Kύτταρα χρόνιας φλεγμονής, πυλαία-περιπυλαία 
περιοχή, Ίνωση-νέκρωση

Ποικίλλουν, ασυμπτωματική 
μέχρι εγκεφαλοπάθεια

Ίνωση και 
κίρρωση

ALT, AST, ALP, TBL Ίνωση (γεφυρώσεις), ανναγεννητικοί όζοι Ασκίτης, οίδημα μέχρι 
εγκεφαλοπάθεια

Κοκκίωμα ALP στο 50% Επιθηλιοειδή και γιγαντιαία κύτταρα που 
περιβάλλονται από λεμφοκύτταρα στο πυλαίο 
διάστημα ή στο λόβιο

Συνήθως χωρίς συμπτώματα 
Σπάνια ηπατομεγαλία ή πυρετός

Κοκκιωματώδης 
ηπατίτιδα

Σημαντική ALP, TBL Κοκκίωμα στο λόβιο Πυρετός, ίκτερος

Αμυλοείδωση Σποραδική ALP, TBL Εναπόθεση αμυλοειδούς σε αγγεία πυλαίων 
διαστημάτων και στον πρωτεϊνικό δικτυωτό ιστό 
των ηπατικών δοκίδων

Ηπατομεγαλία

ALT=αλανινο-αμινοτρανσφεράση, ALP=αλκαλική-φωσφατάση, AST=ασπαρτική-αμινοτρανσφεράση

Σχήμα 1. Ανοσολογικά χαρακτηριστικά του ήπατος. Δύο ξεχω-
ριστές περιοχές του ήπατος [ηπατικό κολποειδές (Α) και πυλαίο 
διάστημα (Β)] αναδεικνύονται, όπου καταγράφονται οι σχέσεις 
μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του ήπατος και των ανοσολο-
γικών μορίων25.

Σχήμα 2. Ανοσολογικοί μηχανισμοί φλεγμονής στο ηπατικό κολποειδές (sinusoidal inflammation) και στο πυλαίο διάστημα (portal 
tract inflammation).

Α

Β

Υπάρχουν πολλά νοσήματα του εντερικού 
σωλήνα (λεπτό και παχύ έντερο) που 
συνοδεύονται από εκδηλώσεις και επιπλοκές, 
οι οποίες εντοπίζονται στο ήπατο-χοληφόρο 
σύστημα. Στην ελκώδη κολίτιδα και στη νόσο 
του Crohn (Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις 
των εντέρων) ιδιαίτερα παρατηρείται πλήθος 
εξωεντερικών εκδηλώσεων, με προτίμηση το 
ήπαρ και τα χοληφόρα (πίνακας 1). Η σχέση 
της ελκώδους κολίτιδας και της ηπατικής 
προσβολής αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 
1874 από τον Thomas1, ο οποίος περιέγραψε 
την περίπτωση ενός νεαρού ασθενούς που 
πέθανε από μεγάλη διόγκωση του ήπατος, λόγω 
λιπώδους διήθησης αυτού, ενώ παράλληλα 
παρουσίαζε εξελκώσεις στο παχύ έντερο. 
Ο Lister επιβεβαίωσε το ανωτέρω γεγονός 
το 19892. Το ίδιο περίπου ποσοστό των 
ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn 
παρουσιάζουν ευρήματα από το ήπαρ και τα 
χοληφόρα, με μικρή υπεροχή όσον αφορά 
στη σοβαρότητα των νόσων στην ελκώδη 
κολίτιδα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 
πολλές φορές οι επιπλοκές είναι ανεξάρτητες 
από τη δραστηριότητα, έκταση και διάρκεια της 
εντερικής νόσου.
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Ηπατικές επιπλοκές των ΙΦΝΕ
Λιπώδης διήθηση

Η λιπώδης διήθηση του ήπατος είναι η συχνότερη αλλοίωση 
του ήπατος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Μελέτες κατέγραψαν ποσο-
στό που φθάνει το 45% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και 
το 40% των ασθενών με νόσο του Crohn που κατέληξαν να 
υποβληθούν σε κολεκτομή3,4,5. Η ιστολογική εικόνα σχετίζεται 
με τη δραστηριότητα, την ένταση και τη χρονική διάρκεια της 
εντερικής νόσου και είναι αναστρέψιμη μετά από επιτυχή θε-
ραπεία της αρχικής νόσου. Συνήθως η νόσος δεν παρουσιάζει 
συμπτώματα6. Η ηπατομεγαλία είναι ασυνήθης, η ηπατική 
βιολογία ανευρίσκεται φυσιολογική και η ιστολογική εικόνα 
παρουσιάζει όμοια ευρήματα με την αντίστοιχη της αλκοολι-
κής λιπώδους διήθησης6. Όταν υπάρχει σημαντική λιπώδης 
διήθηση είναι δυνατό να παρατηρηθεί αύξηση της αλκαλικής 
φωσφατάσης (ALP) και ελάττωση του επιπέδου της αλβουμίνης 
στον ορό (Alb) (πίνακας 2)4.

Η παθογένεια της λιπώδους διήθησης στις ΙΦΕΝ δεν έχει επα-
κριβώς ξεκαθαριστεί και πολλές θεωρίες έχουν μέχρι σήμερα 
διατυπωθεί7. Έχουν ενοχοποιηθεί η κακή θρέψη, η αναιμία, η 
τοξιναιμία, ακόμη και η χρόνια λήψη κορτικοειδών, με αντι-
κρουόμενα πολλές φορές αποτελέσματα.

Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα
Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα 

σχετίζεται συχνότερα με την ελκώδη κολίτιδα και σπανιότερα 
με τη νόσο του Crohn8. H δραστηριότητα και η περαιτέρω 
εξέλιξη της ηπατικής νόσου δεν σχετίζονται με τη βαρύτητα ή 
την έκταση της υποκείμενης εντερικής νόσου. Τα ιστολογικά 
ευρήματα (διαβρωτική νέκρωση) πολλές φορές συνοδεύουν και 
τις κλασικές αλλοιώσεις των χοληφόρων πόρων της πρωτοπα-
θούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας (ΠΣΧ) και η πλειονότητα των 
ασθενών με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα και ΙΦΕΝ πιθανώς έχουν 
ΠΣΧ των μεγάλων ή των μικρών χοληφόρων πόρων9.

Η ηπατική νόσος μπορεί να προηγηθεί ή να ακολουθεί την 
εντερική νόσο. Χαρακτηρίζεται από μέτρια αύξηση των τραν-
σαμινασών, της αλκαλικής φωσφατάσης και της χολερυθρίνης, 
ενώ η συμπτωματολογία ποικίλει από ασυμπτωματική μέχρι 
παρουσία εγκεφαλοπάθειας8. Η προοδευτική μετάπτωση σε 
κίρρωση είναι ανεξάρτητη από τη βαρύτητα ή την έκταση της 
εντερικής νόσου. Η τυπική εικόνα της αυτοάνοσης χρόνιας 
ενεργού ηπατίτιδας (υπεργαμμασφαιριναιμία, αντιπυρηνικά 
αντισώματα ΑΝΑ και αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών, 
αντι-SMA) είναι συχνά έκδηλη10. Ανοσολογικοί παράγοντες 
παίζουν σπουδαίο ρόλο στην εκδήλωση της νόσου. Η τελευταία 
υπόθεση ενισχύεται και από την παρουσία ειδικών αυτοάνοσων 
κλινικών χαρακτηριστικών (πολυαρθρίτιδα, σπειραματονεφρί-
τιδα, θυρεοειδίτιδα, περικαρδίτιδα, θρομβοκυτταροπενική ή 
μη θρομβοκυτταροπενική πορφύρα)11 που συνοδεύουν τη 
φλεγμονώδη νόσο των εντέρων. Η θεραπεία με κορτικοειδή 
προκαλεί κλινική ύφεση της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας, αλλά 
δεν εμποδίζει την εξέλιξή της σε κίρρωση12.

Ίνωση και κίρρωση ήπατος
Η παρουσία της κίρρωσης στην ΙΦΕΝ κυμαίνεται από 1-5%13. 

Πολλοί ασθενείς καταγράφονται σαν περιστατικά φλεγμονώ-
δους εντερικής νόσου με παρουσία χολικής κίρρωσης, βέβαια 
πολλοί από αυτούς πιθανά έχουν τελικό στάδιο πρωτοπαθούς 
σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας. Υπάρχουν αναφορές που απέδει-
ξαν ότι η κίρρωση μπορεί να οφείλεται σε χρόνια ηπατίτιδα C, 
λόγω προηγούμενων μεταγγίσεων αίματος14.

Ηπατικό κοκκίωμα, κοκκιωματώδης ηπατίτιδα
Κοκκιώματα του ήπατος μπορεί να αναπτυχθούν σε ασθενείς 

με νόσο του Crohn και σπανιότερα σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα. Τα κοκκιώματα περιέχουν επιθηλιοειδή κύτταρα και 
γιγαντοκύτταρα στο κέντρο και λεμφοκύτταρα στην περιφέρεια, 
χωρίς όμως να παρατηρείται νέκρωση. Τα μη ειδικά αυτά κοκκι-
ώματα κατανέμονται σε όλη την έκταση των ηπατικών λοβίων. 
Η συχνότητα του ηπατικού κοκκιώματος στις ΙΦΕΝ είναι περί-
που 8% και μπορεί να υπάρχει σαν ανεξάρτητο εύρημα ή να 
συνυπάρχει με λιπώδες ήπαρ, ΠΣΧ των μικρών πόρων, χρόνια 
ενεργό ηπατίτιδα, ίνωση ή κίρρωση15,16. Οι περισσότεροι ασθενείς 
είναι ασυμπτωματικοί και έχουν φυσιολογικές τις βιοχημικές 
παραμέτρους του ήπατος, ενώ μερικές φορές ηπατομεγαλία, 
πυρετός και χολόσταση μπορεί να είναι παρόντα17.

Η κοκκιωματώδης ηπατίτιδα αναφέρεται σε ποσοστό 1% σε 
ασθενείς με ΙΦΕΝ18. Οι ασθενείς τυπικά παρουσιάζουν αύξηση 
της αλκαλικής φωσφατάσης και χολερυθρίνης και πολλές φορές 
κλινικά ανευρίσκεται ίκτερος και πυρετός7.

Αμυλοείδωση
Η ανάπτυξη δευτεροπαθούς ηπατικής αμυλοείδωσης είναι 

συχνή τόσο στην ελκώδη κολίτιδα, όσο και στη νόσο του 
Crohn19,20,21. Η συχνότητα σε νεκροτομικό υλικό προσεγγίζει 

το 30%. Το κυριότερο είδος της ινιδικής πρωτεΐνης του αμυ-
λοειδούς είναι τύπου ΑΑ και παρουσιάζει χαρακτηριστικές 
θέσεις εναπόθεσης στα αγγεία των πυλαίων διαστημάτων και 
στον πρωτεϊνικό δικτυωτό ιστό των ηπατικών δοκίδων, χωρίς 
να προσβάλλει τα ηπατικά λόβια. 

Σε μία μελέτη, σε ασθενείς με νόσο του Crohn που παρα-
κολουθήθηκαν για μια περίοδο 5 ετών, αμυλοειδές βρέθηκε 
στο 6% των ασθενών και στο 8% των εκταμένων δειγμάτων 
του εντέρου22.

Φαρμακευτικές ηπατικές επιπλοκές
Η σουλφασαλαζίνη (sulfasalazine) προκαλεί ανεπιθύμητες 

ενέργειες ιδιαίτερα σε μεγάλες δόσεις (>4g την ημέρα) και 
ιδιαίτερα σε άτομα που παρουσιάζουν μη ικανή ακετυλίωση 
της σουλφαπυριδίνης λόγω γενετικής διαταραχής23. 

Η σουλφαπυριδίνη, που είναι η ενεργός μορφή της σουλφα-
σαλαζίνης, αποτελεί τον τοξικό παράγοντα και το αίτιο κοκκιωμα-
τώδους ηπατίτιδας ή μη ειδικές αλλοιώσεις. Η ηπατοτοξικότητα 
αυτή προκαλείται από υπερευαισθησία στη σουλφασαλαζίνη 
και μπορεί να χαρακτηρίζεται από πυρετό, εξάνθημα, αρθραλ-
γίες, ηωσινοφιλία και γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια. Αυτό 
συμβαίνει συνήθως 1-4 εβδομάδες μετά την έναρξη λήψης 
του φαρμάκου.

Η αζαθειοπρίνη (azathioprine) μπορεί να προκαλέσει χολόστα-
ση, ηπατική νέκρωση ή ηπατική πελίωση και φλεβοαποφρακτική 
νόσο. Επίσης, η ολική παρεντερική θρέψη ενοχοποιείται για 
ηπατομεγαλία, χολόσταση και λιπώδη διήθηση.

Σπάνιες ηπατικές επιπλοκές
Πέραν των ανωτέρω, έχουν περιγραφεί και σπάνιες ηπατικές 

επιπλοκές στις ΙΦΕΝ, κυρίως στην ελκώδη κολίτιδα όπως η 
αρτηρίτιδα, η αιμοσιδήρωση, ηπατικά αποστήματα, πρωτοπα-
θής χολική κίρρωση, θρόμβωση πυλαίας φλέβας, με ποικίλη 
ιστολογικά ηπατική βλάβη και συμπτωματολογία.

Παθογενετικοί μηχανισμοί ηπατικής βλάβης 
στα νοσήματα του εντερικού σωλήνα

Το ήπαρ, όπως το δέρμα και το έντερο, είναι πολύ σημαντική 
θέση έκθεσης-έκφρασης σε αντιγόνα, με το δικό του μόνιμο 
πληθυσμό λεμφοκυττάρων. Αντιγόνα που εισέρχονται στον 
οργανισμό μέσω του γαστρεντερικού συστήματος αλληλεπι-
δρούν με το βλεννογονικό ανοσολογικό σύστημα του εντέρου 
και μεταφέρονται στο ήπαρ μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας. 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι απαιτείται συντονισμένη συ-
νεργασία ηπατικής-εντερικής ανοσολογικής αντίδρασης για να 
προκληθεί παθολογική βλάβη. Τέτοια απάντηση θα μπορούσε 
να ενεργοποιηθεί εάν μερικά από τα μνημονικά Τ κύτταρα 
ενεργοποιηθούν σε βλεννογονικές περιοχές και στη συνέχεια 
είχαν την ικανότητα να επανακυκλοφορήσουν κατευθείαν στο 
ήπαρ. Δηλαδή, με την ικανότητα αυτή παρέχουν ανοσολογική 
επιτήρηση και στις δύο πλευρές. 

Αυτή η εντεροηπατική κυκλοφορία των Τ κυττάρων μπορεί 
να εξηγήσει εν μέρει τη συσχέτιση μεταξύ ελκώδους κολίτιδας, 
Crohn κολίτιδας και των παθήσεων του ήπατος που σχετίζονται 
με τα λεμφοκύτταρα (όσον αφορά στην παθογένεια), δηλαδή 
την αυτοάνοση ηπατίτιδα και την πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειΐτιδα (ΠΣΧ). 

Τα προσκολλητικά μόρια MAdCAM-1 (Mucosal addressing 
cell adhesion molecule) έδειξε πρόσφατη μελέτη ότι παίζουν 
κεντρικό ρόλο στην επιστροφή των λεμφοκυττάρων στο έντερο 
και στη στρατολόγηση βλεννογονικών λεμφοκυττάρων στο 
ήπαρ24.

Τα MAdCAM-1 είναι σε ικανή ποσότητα παρόντα, στο φλεγ-
μονώδες πυλαίο διάστημα και ενδοθήλιο του κολποειδούς του 
ήπατος στις αυτοάνοσες παθήσεις του ήπατος. Τα MAdCAM-1 
στο ήπαρ είναι λειτουργικά ενεργά, γιατί α4β7+ Τ κύτταρα 
μπορεί να βρεθούν σε συσχέτιση με MAdCAM-1 έκφραση στα 
αγγεία και κυκλοφορούντα Τ κύτταρα από ασθενείς με ΙΦΕΝ 
δεσμευμένα στο ηπατικό ενδοθήλιο (κολποειδές) μέσω του 

MAdCAM-1-εξαρτώμενου δρόμου.
Μπορούμε να αναλύσουμε εξάλλου ένα υποθετικό μοντέλο 

εξαρτώμενο από τη δράση κυτοκινών, το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε ηπατοκυτταρική χολόσταση. 

Άμεσα είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη φλεγμονή του 
ηπατικού κολποειδούς: Προφλεγμονώδεις παράγοντες όπως 
οι ενδοτοξίνες και η IL-1 μέσω της εντεροηπατικής κυκλοφορίας 
φθάνουν στο ηπατικό κολποειδές και διεγείρουν το κύτταρο του 
Kupffer να ελευθερώσει-εκκρίνει TnF-a, IL-6, και IL-8. 

Οι ενδοτοξίνες επίσης αυξάνουν την έκφραση των ICAM-1 στο 
ενδοθήλιο του κολποειδούς και πάνω στο κύτταρο Kupffer και 
αυξάνουν την έκφραση του συμπληρωματικού πολυμορφο-
πυρηνικού Ligand Mac-1. Τα πολυμορφοπύρηνα δεσμεύουν 
το ICAM-1 και απελευθερώνουν βλαβερούς παράγοντες, που 
προάγουν την ηπατοκυτταρική βλάβη. Τοπική απελευθέρωση IL-6 
και TnF-a αναχαιτίζει την ηπατοκυτταρική μεταφορά των χολικών 
οξέων και την έκκρισή τους στα χοληφόρα (σχήμα 1)25.

Φλεγμονή του πυλαίου διαστήματος
Ανώμαλη έκφραση των MHC Class II μορίων πάνω στο επι-

θήλιο των χοληφόρων πόρων καθιστούν ικανή την Τ κυτταρική 
αναγνώριση των αντιγόνων στο χοληφόρο πόρο, με τον τρόπο 
αυτό προάγεται η στρατολόγηση και άλλων λευκοκυττάρων, 
όπως των πολυμορφοπύρηνων στο πυλαίο διάστημα. 

Ο TnF-a επίσης αυξάνει στο επιθήλιο των χοληφόρων πόρων 
την έκφραση του ICAM-1 και άμεσα στρατολογεί πολυμορ-
φοπύρηνα. Τα πολυμορφοπύρηνα παράγουν ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου, υπεροξείδιο του υδρογόνου και ένζυμα που προάγουν 
την απελευθέρωση IL-6 και TnF-a από τα επιθηλιακά κύτταρα 
των χοληφόρων πόρων. 

Αυτή η διεργασία έχει σαν αποτέλεσμα βλάβη-τραυματισμό 
του επιθηλίου του χοληφόρου πόρου. Τα ενδοαυλικά χολικά 
άλατα έπειτα μπορούν να διαφύγουν δια μέσω του τραυματι-
σμένου επιθηλίου του χοληφόρου πόρου (σχήμα 2).
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