
ΣΕΛΙΔΑ 8

Πρωτοπαθής σκληρυντική 
χολαγγειΐτιδα

Αιτιολογία 
Η αιτιολογία της νόσου είναι αντικείμενο 

έρευνας, φαίνεται όμως πως εμπλέκονται 
ανοσολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες. Συχνά σχετίζεται 
με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ), κυ-
ρίως με την ελκώδη κολίτιδα (62%-73%) και 
λιγότερο με τη νόσο του Crohn. Αντιστρόφως 
3-4% των ασθενών με φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου πάσχουν από ΠΣΧ1. 

Περίπου 2-7,5% των ασθενών με ελκώδη 
κολίτιδα και 1,4-3,4% των ασθενών με νόσο 
του Crohn παρουσιάζουν στην πορεία της 
νόσου τους πρωτοπαθή σκληρυντική χο-
λαγγειΐτιδα. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό 
με την παρουσία στον εργαστηριακό έλεγχο 
πολλών αυτοαντισωμάτων, σε χαμηλούς 
όμως τίτλους, και σε συσχετισμό με άλλα 
αυτοάνοσα νοσήματα (ρευματοειδής αρθρί-
τιδα, σαρκοείδωση, κοιλιοκάκη, θυρεοει-
δίτιδα) ενισχύουν τη θεωρία πως πρόκειται 
για μια αυτοάνοση πάθηση. Εντούτοις η 
ΠΣΧ αφορά κυρίως το ανδρικό φύλο σε 
αντίθεση με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις και 
δεν ανταποκρίνεται σε ανοσοκατασταλτική 
αγωγή. Παράλληλα υποστηρίζεται πως η 
νόσος είναι μια γονιδιακή πάθηση, θεωρία 
που ενισχύεται από το γεγονός πως έχει 
αυξημένη επίπτωση σε πρώτου βαθμού 
συγγενείς και από τη συσχέτιση με συγκε-
κριμένα MHC–αλλήλια (HLA–B8, DR3, DR2, 
DR4). Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν πως η 
ΠΣΧ είναι φλεγμονώδης νόσος, τονίζουν το 
ρόλο μικροβιακών αντιγόνων που περνούν 
στην πυλαία κυκλοφορία μέσω των βλαβών 
του εντερικού βλενογόννου στην ΙΦΝΕ και 
προκαλούν ανοσιακή απάντηση με τελικό 
αποτέλεσμα την ΠΣΧ. 

Κλινική εικόνα 
Η έναρξη της νόσου συνήθως είναι ύπουλη, 

με βαθμιαία και προοδευτική επιδείνωση των 
συμπτωμάτων. Αρκετά συχνά οι ασθενείς 
είναι ασυμπωματικοί και η διάγνωση τίθεται 
ύστερα από διερεύνηση λόγω αύξησης των 
χολοστατικών ενζύμων (15-40%). 

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μη ειδικά, 
όπως αδυναμία, καταβολή, πυρετός (4%) 
και κόπωση. Χαρακτηριστικά οι ασθενείς 
παρουσιάζουν ευαισθησία δεξιού υποχον-
δρίου και κοιλιακό άλγος (20%), ανορεξία, 
κνησμό (10%) και απώλεια βάρους. Άλλα 
συνήθη κλινικά ευρήματα είναι ο ίκτερος 
και η ηπατοσπληνομεγαλία. Η τελική φάση 
χαρακτηρίζεται από μη αντιρροπούμενη κίρ-
ρωση, πυλαία υπέρταση, ασκίτη και ηπατική 
ανεπάρκεια.

Η πορεία της νόσου είναι προοδευτική και 
οι ασθενείς παρουσιάζουν σταδιακή επιδεί-
νωση, ενώ όχι σπάνια επιπλέκεται από χο-
λαγγειΐτιδες συνήθως μετά από ενδοσκοπικές 
ή χειρουργικές επεμβάσεις. Οι ασθενείς με 
ΠΣΧ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 
χολαγγειοκαρκίνωμα (10-30%). Σε πρώιμα 
στάδια το χολαγγειοκαρκίνωμα μπορεί να 
μιμηθεί τις στενώσεις της ΠΣΧ, γεγονός που 
δυσχεραίνει την έγκαιρη διάγνωση. Παρόλο 
που οι στενώσεις των χοληφόρων είναι σύ-
νηθες φαινόμενο σε ασθενείς με ΠΣΧ και 
συνήθως είναι καλοήθεις, θα πρέπει πάντοτε 
να αντιμετωπίζονται με καχυποψία, ιδίως όταν 
συνοδεύονται από κλινική και εργαστηριακή 
επιδείνωση του ασθενούς και αύξηση του 
καρκινικού δείκτη CA 19-9. Οι ασθενείς με 

χολαγγειοκαρκίνωμα και ΠΣΧ έχουν πτωχή 
πρόγνωση με μέσο όρο επιβίωσης 5-11 
μήνες. Σπανιότερα, η ΠΣΧ έχει συσχετιστεί 
με νεοπλάσματα της χοληδόχου κύστεως ή 
με τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 

Οστεοπενία ή οστεοπόρωση παρουσιάζει 
4-10% των ασθενών, ποσοστό που αυξάνει 
με τη διάρκεια της νόσου, την ηλικία και τη 
μείωση του σωματικού βάρους.

Διάγνωση
Αυξημένες τιμές της αλκαλικής φωσφατά-

σης παρατηρούνται σε όλους σχεδόν τους 
ασθενείς, ενώ οι τρανσαμινάσες μπορεί να 
είναι φυσιολογικές. Συνήθως είναι αυξη-
μένες δύο έως τρεις φορές πάνω από το 
ανώτερο φυσιολογικό όριο. Η χολερυθρίνη 
αρχικά είναι φυσιολογική και αύξησή της 
παρατηρείται με την πρόοδο της νόσου. 
Υπεργαμμασφαιριναιμία συνυπάρχει στο 
60% των ασθενών. Μικρή σημασία στη 
διάγνωση της νόσου έχει η παρουσία αυτο-
αντισωμάτων, ακόμα και των p–ANCA που 
ανευρίσκονται σε ποσοστό 50-80%. 

Μη διαγνωστική απεικονιστική μέθοδος 
είναι ο υπέρηχος κοιλίας, ο οποίος στα αρ-
χικά στάδια της νόσου είναι φυσιολογικός. 

Μη ειδικά ευρήματα, όπως πάχυνση του 
τοιχώματος της χοληδόχου κύστεως, χο-
λόλιθους, χολοκυστίτιδα εμφανίζει το 41% 
των ασθενών με ΠΣΧ. Επίσης μη ειδικά είναι 
τα ευρήματα στην αξονική τομογραφία της 
κοιλίας. Η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση 
της ΠΣΧ είναι η παλίνδρομη ενδοσκοπική 
(ERC) ή μαγνητική (MRC) χολαγγειογραφία. 
Χαρακτηριστικό εύρημα οι πολλές μικρές 
στενώσεις και οι σακοειδείς διευρύνσεις 
στους ενδοηπατικούς και εξωηπατικούς χο-
ληφόρους πόρους που προσδίδουν στο 
χοληφόρο δένδρο μια ακανόνιστη εμφάνιση 
κομπολογιού. Η MRC πλεονεκτεί καθώς είναι 
μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος, χωρίς 
επιβάρυνση του ασθενούς με  ακτινοβολία 
και με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα 

(>80%). Φυσιολογική απεικόνιση του χολη-
φόρου δένδρου στην χολαγγειογραφία δεν 
αποκλείει την ΠΣΧ σε ασθενή με χολόσταση 
και στην περίπτωση αυτή χρήσιμη είναι η 
βιοψία ήπατος (ΠΣΧ των μικρών χοληφόρων), 
όπως και στη διάγνωση του συνδρόμου 
επικάλυψης με την αυτοάνοση ηπατίτιδα. Η 
κυτταρολογική εξέταση υλικού από ύποπτες 
βλάβες κατά την ERC έχει χαμηλή ευαισθησία 
(18-40%), υψηλή όμως ειδικότητα στη διά-
γνωση του χολαγγειοκαρκινώματος (100%). 
Ο συνδυασμός κυτταρολογικής εξέτασης, 
CA 19-9 και CEA έχει υψηλή ευαισθησία 
(88%) και ειδικότητα (80%) στη διάγνωση 
του χολαγγειοκαρκινώματος. 

Τα ιστολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν 
περιχολαγγειακή φλεγμονή και ίνωση που 
χαρακτηριστικά θυμίζουν φλοιό κρεμμυδιού, 
ελάττωση ή και εξαφάνιση των φυσιολογικών 
χολαγγείων, περιπυλαία ίνωση (60-80%) και 
λεμφοκυτταρικές διηθήσεις (69%). Καθώς 
η νόσος εξελίσσεται, η ίνωση επεκτείνεται 
και τελικά καταλήγει σε χολική κίρρωση. 
Πολλά από τα ευρήματα της βιοψίας ήπατος, 
όπως η χολόσταση, τα σωμάτια Mallory και 
η εναπόθεση χαλκού δεν είναι ειδικά για τη 
διάγνωση της νόσου. 

Οι ιστολογικές αλλοιώσεις κατατάσσονται 
στα εξής τέσσερα στάδια: 
1) χολαγγειΐτιδα και περιπυλαία ηπατίτιδα, 
2)  περιπυλαία ίνωση με περιπυλαία ηπα-

τίτιδα, 
3)  διαφραγματική ίνωση, νέκρωση ή και 

τα δύο και 
4) χολική κίρρωση.

Συνοψίζοντας, η διάγνωση τίθεται συνεκτι-
μώντας το ιστορικό, την κλινική εικόνα, τα 
εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα 
(ERCP ή MRCP) του ασθενούς, ενώ η βι-
οψία ήπατος είναι χρήσιμη μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις.

Διαφοροδιάγνωση και άλλες 
μορφές της νόσου

Η δευτερογενής σκληρυντική χολαγγειΐτι-
δα χαρακτηρίζεται επίσης από καταστροφή 
του ένδο- και εξωηπατικού χοληφόρου δέ-
ντρου λόγω μικροβιακής χολαγγειΐτιδας, 
χοληδοχολιθίασης, κάκωσης (χειρουργικής) 
του χοληφόρου δένδρου, χολαγγειοκαρ-
κινώματος, ισχαιμικής ή τοξικής βλάβης, 
χολαγγειοπάθειας σχετιζόμενης με AIDS. Η 
διαφοροδιάγνωση της πρωτογενούς από 
τη δευτερογενή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα 
είναι δύσκολη. Το ιστορικό του ασθενούς, 
η πορεία της νόσου του, τα ευρήματα στην 
χολαγγειογραφία και η συνύπαρξη ή μη 
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου θα μας 
βοηθήσουν ώστε να τεθεί η διάγνωση.

Η ΠΣΧ των μικρών χοληφόρων αντικατέ-
στησε τον όρο περιχολαγγειΐτιδα και περι-
γράφεται κυρίως σε ασθενείς με ελκώδη 
κολίτιδα. Οι ασθενείς αυτοί έχουν φυσιο-
λογική χολαγγειογραφία, εργαστηριακά και 
ιστολογικά όμως ευρήματα συμβατά με ΠΣΧ. 
Φαίνεται πως έχουν καλύτερη πρόγνωση και 
οδηγούνται σπανιότερα στη μεταμόσχευση 
ήπατος (3-17%) σε σχέση με αυτούς που 
έχουν προσβολή των μεγάλων χοληφό-
ρων (42-47%), ενώ στην πορεία μπορεί να 
εμφανίσουν αλλοιώσεις σε ολόκληρο το 
χοληφόρο δέντρο (12-16%). 

Σύνδρομο επικάλυψης μεταξύ ΠΣΧ και 
αυτοάνοσης ηπατίτιδας έχει περιγραφεί 
σπανιότερα σε ενήλικες (1,4-8%), συνηθέ-
στερα σε παιδιά (49%). Οι ασθενείς αυτοί 
έχουν υψηλότερες τιμές τρανσαμινασών και 
γ–σφαιρινών, όπως και αυτοαντισώματα 
σε υψηλότερους τίτλους. Χαρακτηριστική 
είναι η ανταπόκριση σε ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία.

Η IgG4–σχετιζόμενη συστηματική ίνωση 
περιγράφει μια συστηματική πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από διήθηση διαφόρων ορ-

K ΧΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Σ.ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 

ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα (ΠΣΧ) είναι μία χρόνια χολοστατική ηπατοπάθεια με χαρακτηριστικό 
τη φλεγμονή και την ίνωση των μεσαίων και μεγάλων χολαγγείων με τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή του 
ένδο- και εξωηπατικού χοληφόρου δέντρου, τη χολόσταση και τελικά την χολική κίρρωση. 
Ο όρος πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1954 από τον Castleman 
και αργότερα από τους Schwartz και Dale (1958). Το 1929, ο J.A. Bargen κατέγραψε για πρώτη φορά την 
χολική κίρρωση σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα. Η διάγνωση της νόσου έγινε ευκολότερη με την εφαρμογή 
της ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειογραφίας και στη συνέχεια της μαγνητικής χολαγγειογραφίας. 
Η πάθηση αφορά κυρίως το αντρικό φύλο (55%-71%) και ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών τη στιγμή της 
διάγνωσης είναι τα 40έτη.

Η πορεία της νόσου είναι προοδευτική και οι ασθενείς παρου

σιάζουν σταδιακή επιδείνωση, ενώ όχι σπάνια επιπλέκεται από 

χολαγγειΐτιδες συνήθως μετά από ενδοσκοπικές ή χειρουργικές 

επεμβάσεις. Οι ασθενείς με ΠΣΧ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 

για χολαγγειοκαρκίνωμα
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γάνων με IgG4–θετικά πλασματοκύτταρα 
και Τ-λεμφοκύτταρα, όπως και αύξηση στον 
ορό των επιπέδων των IgG4 σφαιρινών. 
Εκδηλώσεις της νόσου είναι η αυτοάνοση πα-
γκρεατίτιδα, η IgG4–σχετιζόμενη σκληρυντική 
χολαγγειΐτιδα, η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση, 
η διάμεση νεφρίτιδα, η διάμεση πνευμονία, 
η σιελαδενίτιδα και άλλες. 

Η αυτοάνοση παγκρεατίτιδα αφορά κυ-
ρίως ενήλικες άνδρες και χαρακτηρίζεται 
κλινικά από απώλεια της ενδοκρινούς και 
εξωκρινούς λειτουργίας του οργάνου, όπως 
η διαταραχή ανοχής της γλυκόζης και ο σακ-
χαρώδης διαβήτης και αποφρακτικό ίκτερο. 
Συχνά συνυπάρχει με την IgG4–σχετιζόμενη 
σκληρυντική χολαγγειΐτιδα. Η παθογένεια 
της νόσου αποτελεί αντικείμενο μελέτης και 
συζήτησης. Τα ευρήματα στην χολαγγειογρα-
φία μοιάζουν με αυτά της ΠΣΧ, οι ασθενείς 
όμως ανταποκρίνονται στην θεραπεία με 
στεροειδή, οπότε κρίνεται απαραίτητος ο 
προσδιορισμός των IgG4 ανοσοσφαιρινών 
στους ασθενείς με εικόνα ΠΣΧ.

Αντιμετώπιση
Η δεκαετής επιβίωση των ασθενών με ΠΣΧ 

είναι 65%. Αποτελεσματική φαρμακευτική 
θεραπεία δεν υπάρχει και αυτό εν μέρει 
οφείλεται στο γεγονός ότι η παθογένεια της 
νόσου είναι άγνωστη. Το αρκτοδεοξυχολικό 
οξύ (UDCA) δεν φαίνεται να βοηθά όσον 

αφορά την εξέλιξη της νόσου, ούτε όταν 
δοκιμάστηκε σε υψηλές δόσεις. Επίσης δεν 
βοηθούν και οι υπόλοιπες θεραπείες που 
δοκιμάστηκαν (πρεδνιζολόνη, αζαθειοπρί-
νη, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, αντι–TNFα 
μονοκλονικό αντίσωμα, κολχικίνη, πενικιλ-
λαμίνη). Στην περίπτωση του συνδρόμου 
επικάλυψης με αυτοάνοση ηπατίτιδα ή στην 
αυτοάνοση παγκρεατίτιδα θεραπεία εκλογής 
είναι η ανοσοκατασταλτική αγωγή. Στο στάδιο 
της χολικής κίρρωσης η θεραπεία αφορά την 
πυλαία υπέρταση και τις επιπλοκές της.

Στην περίπτωση που οι ασθενείς παρου-
σιάζουν σημαντικές στενώσεις (45-58%), 
δηλαδή στένωση του κοινού χοληδόχου 
πόρου ≤1,5mm ή του ηπατικού <1mm,4 και 
είναι συμπτωματικοί (χολαγγειΐτιδα, κνησμός, 
άλγος δεξιού υποχονδρίου, επιδείνωση εργα-
στηριακών) είναι υποψήφιοι για ενδοσκοπική 
θεραπεία (ERC) με σφιγκτηροτομή, διαστολή 
με μπαλόνι ή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης. 
Φαίνεται πως η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης 
έχει αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως η 
χολαγγειΐτιδα. 

Εναλλακτικά και εφόσον αποτύχει η εν-
δοσκοπική μέθοδος, η διαστολή μπορεί να 
επιτευχθεί με διαδερμική χολαγγειογραφία. 
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη κρίνεται η 
κυτταρολογική εξέταση με βούρτσα προς 
αποκλεισμό κακοήθειας. Η χρήση της νέας 
τεχνολογίας με τον καθετήρα “Spyglass” 
κατά την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγει-

οπαγκρεατογραφία αναμένεται να βελτιώσει 
τη διαγνωστική προσέγγιση του χολαγγει-
οκαρκινώματος σε πρώιμα στάδια και την 
αντιμετώπιση σημαντικών στενώσεων. Η 
χειρουργική θεραπεία αφορά μόνο περι-
πτώσεις που οι παραπάνω μέθοδοι έχουν 
αποτύχει και ο ασθενής δεν βρίσκεται στο 
στάδιο της κίρρωσης, επισημαίνοντας πως 
η χειρουργική αντιμετώπιση των στενώσεων 
των χοληφόρων (reconstruction) ενδεχομέ-
νως να δυσκολέψει τεχνικά τη μελλοντική 
μεταμόσχευση ήπατος.

Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία της ΠΣΧ 
παραμένει η μεταμόσχευση ήπατος με την 
πενταετή επιβίωση να ανέρχεται στο 85%. 
Ωστόσο σε ποσοστό 20-25% έχει περι-
γραφεί υποτροπή της νόσου 5-10 χρόνια 
μετά την μεταμόσχευση χωρίς όμως αυτό 
να επηρεάζει την επιβίωση των ασθενών. 
Παράγοντας κινδύνου για υποτροπή της 
νόσου στο μόσχευμα φαίνεται πως είναι 
η ελκώδης κολίτιδα και η θεραπεία της με 
στεροειδή, σε συνδυασμό με τη πιθανή γε-
νετική προδιάθεση του ασθενούς. Δυσχερής 
παραμένει η διαφοροδιάγνωσή της από τις 
ισχαιμικές στενώσεις ή από την χειρουργική 
κάκωση, που εμφανίζονται συνήθως στο 
πρώτο τρίμηνο από τη μεταμόσχευση. Οι 
ενδείξεις της μεταμόσχευσης σχετίζονται με 
τις επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης και 
την ηπατική ανεπάρκεια και δεν διαφέρουν 
από τις ενδείξεις στις υπόλοιπες ηπατο-

πάθειες. Ειδικότερα συμπτώματα όπως ο 
επίμονος κνησμός, οι υποτροπιάζουσες 
χολαγγειΐτιδες και το χολαγγειοκαρκίνωμα 
επίσης συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια 
μεταμόσχευσης.
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