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ПРЕДГОВОР

Аутоимунске  болести јетре (енгл. autoimmune liver diseases, AILD) 
су хроничне, неизлечиве болести јетре, које често доводе до настанка 
цирозе и терминалног стадијума болести јетре. Три су основне аутои-
мунске болести јетре: аутоимунски хепатитис (енгл. autoimmune hepatitis, 
AIH), примарна билијарна цироза (енгл. primary biliary cirrhosis, PBC) и 
примарни склерозирајући холангитис (енгл. primary sclerosing cholangitis, 
PSC). Постоје и друге аутоимунске болести јетре као што су: аутимунски 
холангитис (енгл. autoimmune cholangitis, AIC), који представља варијанту 
PBC, болести са мешовитом имунолошком и хистолошком сликом две 
аутоимунске болести јетре тзв. синдроми преклапања (енгл. overlap 
syndromes, OS), као и AIH узрокован лековима. Уз то, дијагностикују 
се бројне аутоимунске екстрахепатичне манифестације код вирусних 
хепатитиса, нарочито код хепатитиса Ц, што иде у прилог тврдње да 
инфекције могу бити покретачи аутоимунитета.

 Последњих деценија дошло је до брзог напретка на пољу базичне и 
клиничке хепатологије. Највећи  напредак је учињен на пољу дијагно-
стике и терапије вирусних болести јетре, које су уједно и најчешће 
болести јетре. Код аутоимунских болести  јетре дијагностика  је знатно 
побољшана али није учињен знатан напредак на пољу етиологије, 
патогенезе и проналажења нове медикаментозне терапије.  Терапијске 
пробе у аутоимунским болестима јетре су ређе  у односу на хроничне 
вирусне болести јетре из више разлога. Аутоимунске болести јетре су 
релативно ретке, мање су поуздани пареметри за предвиђање успеха 
терапије, трајање терапије је индивидуално, критеријуми за про-
цену успеха терапије нису сасвим поуздани без ребиопсија, на које 
пацијенти нерадо пристају. Све то утиче да је мањи и број студија и 
заинтересованих фармацеутских кућа за испитивања AILD. Хроничне 
вирусне болести јетре су чешће од AILD, добро су усаглашени параме-
три за предвиђање успеха терапије, постигнут је консензус око јасног 
дефинисања критеријума за примену, трајање и процену успеха ан-
тивирусне терапије и зато моћне фармацеутске куће улажу огромна 
средства у испитивањe нових, ефикаснијих антивирусних лекова 
са већом баријером за појаву резистенције. Оно што је заједничко у 
погледу напретка за хроничне вирусне и аутоимунске болести јетре 
јесу постигнути успеси у трансплантацији јетре. Наиме, показало се 
да је успех трансплантације јетре  код аутоимунских болести јетре 
одличан, исти или чак и бољи него код хроничних вирусних болести 
јетре. Једногодишње преживљавање после трансплантације јетре код 



болесника са аутоимунским болестима јетре креће се до 92%, а десе-
тогодишње до 80% случајева.

У овом броју „Монографије научних скупова Академије медицин-
ских наука Српског лекарског друштва“ објављени су научно-стручни 
радови приказани на научном скупу „Дијагноза и третман аутоимун-
ских болести јетре“ одржаном 30. маја 2014. године у организацији 
Академије медицинских наука СЛД у Београду. Предавачи су били 
познати хепатолози, инфектолози и имунолози, који су уједно и аутори 
појединих поглавља монографије. Они су уложили велико знање и труд 
са циљем да што је могуће јасније и прегледније прикажу савремена 
достигнућа на пољу аутоимунских болести јетре и да подстакну даља 
истраживања из ове области хепатологије.

Монографија је намењена не само лекарима уско специјализова-
них профила,  као што су хепатолози, већ и свим лекарима који желе 
да стекну актуелна стручна и научна сазнања у вези аутоимунских 
болести јетре.  У нашој земљи су ретки едукативни, стручни и научни 
скупови посвећени аутоимунским болестима јетре па се надамо се да 
ће ова монографија бити драгоцен извор информација за заинтере-
соване читаоце.  

Срдачно се захваљујем свим предавачима научног скупа и ауто-
рима ове монографије, који су личним искуствима и најновијим ин-
формацијама из домаће и светске литературе учинили монографију 
квалитетном. Захвалност дугујем рецензентима на коректно урађеној 
рецензији, госпођи Босиљки Кркобабић, секретару Академије меди-
цинских наука Српског лекарског друштва, која је помогла у органи-
зовању научног скупа и припреми рукописа за штампање и  ..  ......на 
финанскијској подржци штампања ове монографије. 

Београд, мај 2015.             Проф. др Милена Божић
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ПРИСТУП АУТОИМУНСКИМ 
БОЛЕСТИМА ЈЕТРЕ 

Милена Божић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, Београд

Сажетак

Имунолошко препознавање аутоантигена је имунолошки процес помоћу 
кога ћелије имунског истема препознају властите антигене и не реагују на 
њих имунским механизмима за њихово уништење. Поремећај препознавања 
властитих антигена доводи до аутоимунских болести.

Аутоимунскее болести јетре (енгл. autoimmune liver diseases, AILD) су група 
оштећења јетре условљена имунским проемећајима, којa су или хепатоцелу-
ларна или холестазна. То су хроничне, инфламаторне болести јетре, чија је 
заједничка особина поремећај механизма одбране организма  у коме се стварају 
аутоантитела против ћелија сопствених ткива или органа. Аутоантитела могу 
бити специфична или неспецифична за орган. У аутоимунским болестима 
јетре могу да буду нападнуте једна или друга од две анатомске структуре јетре:

.а паренхим јетре као у аутоимунском хепатитису (енгл. аutоimune 
hepatitis, АIH) или

.б жучни дуктуси као у примарној билијарној цирози (енгл. primary 
biliary cirrhosis, PBC) и примарном склерозирајућем холангитису (енгл. 
primary sclerosing cholangitis, PSC). 

Од захваћености структура јетре зависе карактеристике аутоимунских бо-
лести јетре. На основу клиничких, серолошких (аутоантитела) и патолошких 
налаза ткива јетре добро су дефинисане три главне категорије AILD: АIH, PBC 
и PSC. Већина AILD сврстава се у једну од три главне категорије. Међутим, 
постоје и болести јетре, које се не могу срстати ни у једну од ове три катего-
рије, а то су синдроми преклапања две аутоимунске болести (AIH-PBC, AIH-
PSC, PBC-PSC) и синдром варијанте као што је AMA-негативна PBC. Ретко се 
дешава прелазак једне форме аутоимунске болести у другу.

Биопсија јетре је потребна за дијагностиковање AIH али не и за типичне 
случајеве PBC и PSC. Свe AILD доводе до цирозе и попуштања функције јетре.

Прогноза AILD зависи од врсте и стадијума болести, придружених ау-
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тоимунских болести ван јетре, појаве компликација, начина лечења, стила 
живота и низа других познатих и непознатих фактора.

Стандарда медикаментозна терапија има бољи успех у лечењу AIH и PBC 
у односу на PSC.

Koд болесника са синдромом преклапања две аутоимунске болести јетре 
примењује се комбинација UDCA и имуносупрсивних лекова.

Трансплантација јетре је једини начин лечења болесника са крајњим 
стадијумом аутимунске болести јетре, а понекад и фулминантне форме 
аутоимунског хепатитиса. Захваљујући трансплантацији јетре побољшан 
је квалитет живота и продужен период преживљавања болесника са АILD.   

Кључне речи: аутоимунске болести јетре, аутоимунски хепатитис, при-
марна билијарна цироза, примарни склерозирајући холангитис, синдром 
преглапања, варијанте

Увод

Иако се аутоимунске болести јетре (AILD) по својим карактеристика-
ма сматрају аутоимунским, њихова етилогија, патогенеза и сви могући 
окривљивани покреатачи „triggers“ болести нису сасвим разјашњени 
[1, 2, 3] . Многе болести јетре могу довести до промене имунолошке 
функције. Међутим, битно је одвојити имунолошке одлике AILD које 
су значајне за патогенезу од оних имунолошких промена које су само 
секундарни ефекат болести, посебно у болестима са непознатим узро-
ком настанка, као што су, аутимунски хепатитис (АIH), примарна би-
лијарна цироза (PBC) и примарни склерозирајући холангитис (PSC) [4].
Аутоимуне болести јетре су хроничне болести и у време дијагнозе оне 
су трајале  дуже од 6 месеци. Различито су заступљене међу болестима 
јетре, у разним крајевима света и имају две главне клиничке и биохе-
мијске форме болести:

1. хепатоцелуларну форму, коју карактерише знатно виши 
пораст активности аминотрансфераза (ALT, AST) у односу 
на пораст активности ензима холестазе (алкалне фосфатазе 
– AP  и гама-глутамилтранспептидазе, γ-GT) и билирубина у 
серуму. Представник ове форме болести јетре је AIH (ретка је 
холестазна форма AIH); 

2. холестазну форму, која захвата интрахепатични или екстра-
хепатични билијарни систем, представљају:

.а PBC у којој су захваћени ситни интрахепатички жучни 
дуктуси и

.б PSC у коме су захваћени и инра- и екстрахепатички 
чучни дуктуси.
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Већина хроничних холестазних болести је чисто интрахепаична. 
Холестазну форму карактерише знато виши пораст нивоа ензима 
холестазе у односу на пораст ниво аминотранфераза у серуму. Хи-
пербилирубинемија, претежно конјугованог типа, обично настаје у 
одмаклој фази болести. Хроничном холестазом се сматра холестаза 
која траје дуже од 6 месеци  [5].

Диференцирање различитих ентитета аутоимунских болести јетре

Диференцирање различитих ентитета AILD базира се на: кли-
ничким, лабораторијским, имунолошким и хистолошким каракте-
ристикама. Према овим карактеристикама добро су дефинисани 3 
главне категорије аутоимуних болести јетре: AIH, PBC и PSC (Табела 
1). Међутим, постоје AILD које  не могу да се сврастају ни у једну ове 
ове три категорије. Разлог за то лежи у чињеници да патохистолошка 
слика једне AILD може да следи другу AILD, a уз то могу да постоје два 
ентитета истовремено у истог болесника [5]. Ове форме испољавања 
болести дефинишу се као синдроми преклапања (overlap syndromes, 
OS) (Табела 2). Постојање синдрома преклапања AIH-PBC први пут је 
саопштено 1976. године. Данас се у ову категорију ОS, AIH-PBC, сврстава 
око 10% болесника са AIH или PBC. Критеријуми дијагностиковања OS 
су различити међу разним студијама, које је зато тешко поредити [6, 7]. 
У око 20% болесника разликовање AIH и PBC, без биопсије јетре, може 
представљати тешкоће. У почетку болесту у око 10-20% болесника са 
AIH се не доказују конвенционална аутоантитела, која се могу појавити 
после започињања имуносупресивне терапије. Већина болесника са 
клиничком или хистолошком сликом, која је компатибилна са AIH, треба 
да се лечи имуносупресивном терапијом. Тестирање на pANCA може 
помоћи у овој подгрупи болесника, код које треба искључити вирусне 
хепатитисе пре започињања терапије.Сигурна дијагноза синдрома 
преклапања захтева биопсију јетре, која показује слику обе болести и 
PBC (флоридна лезија жучних дуктуса) и AIH (interface и лобуларни 
хепатитис). Прецизна дијагноза OS AIH-PBC је значајна зато што се ле-
чење синдрома преклапања разликује од лечења појединачних болести 
AIH (имуносупресивна терапија) или PBC (урсодеоксихолна киселина, 
UDCA). Синдром преклапања PBC-AIH  се лечи комбинацијом UDCA 
и имуносупресивне терапије. У лечењу OS AIH-PSC примењује се иста 
терапија као и за OS AIH-PBC. Подаци за синдром преклапања PBC-PSC 
су ограничени и засновани само на приказима појединачних случаја 
[8]. Поред синдрома преклапања постоје и варијанте AILD. Једна од 
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варијанти је аутоимунски холангитис (autoimmune cholangitis, AIC), који 
има хистолошке карактеристике PBC у одсуству антимитохондрисјких 
антитела у серуму, тзв. АМА- негативна PBC (Табела 1).

AIH PBC PSC AICa

Жене:мушкарци 4:1 9:1 1:2 9:1
Претежно је 
повишен ниво AST, ALT AP, γ-GT AP, γ-GT AP, γ-GT

Повишен ниво 
имуноглобулина
у серуму

IgG IgM IgG, IgM IgM

Аутоантитела
ANA, ASMA, LKM1, 
анти-LC1
SLA/P, pANCA

AMA, 
AMA-M2, 
gp210

p-ANCA ANA, ASMA

Удружен HLA A3, B8, DR3, DR4
DR8 (слаба 
удруженост) DR52 B8, DR3, DR4

Хистологија

Гранични  
(иnterface) и 
лобуларни 
хепатитис; знатан 
налаз плазма ћелија

Флоридна 
лезија 
жучних 
дуктуса

Фиброза и 
облитера-
ција вели-
ких жучних 
дуктуса; 
дуктопенија

Флоридне 
лезије 
жучних 
дуктуса

Дијагноза
AIH score >15 бодова 
за дефинитивну 
дијагнозу AIH

AMA, пови-
шен ниво 
ензима хо-
лестазе, ком-
патибилна 
хистологија

Билијарне 
стриктуре и 
дилатације 
на холанги-
огарфији;
повишен 
ниво ензи-
ма 
холестазе, 
IBD,
p-ANCA

Повишен 
ниво ензи-
ма холес-
тазе, АМА 
негативна, 
ANA или 
ASMA 
позитивна; 
хистологија 
PBC

Терапија на 
првом месту

Имуносупресина
(кортикостероиди+
азатиoприн)

UDCA UDCA UDCA

Табела 1. Аутоимунске болести јетре: клиничкопатолошке карактеристике [6]

AIC – аутоимунски холангитис, AST- аспартат аминотрансфераза, ALT- аланин аминотрансфера-
за, AP - алкална фосфатаза, γ-GT- гама глутамилтранспептдаза, ANA- антинукреарна антитела, 
ASMA-анти глаткомишићна антитела, LKM1-анти јетра-бубрег микрозомална антитела тип 1, 
anti-LC1-анти цитозол јетре, SLA/P-антитела против растворљивог антигена јетре/панкреаса , 
pANCA- перинуклеарна антинетрофилна цитоплазматска антитела, HLA-хистокомапатибилни 
комплекс, АМА- антимитохондријска антитела, АМА-М2 –антимитохондријска антитела тип 1 
(антитела против Е2 комплекса пируват дехирогеназе, PDC-2), анти-gp210 ,IBD-инфламаторна 
болест црева, UDCA- урсодеоксихолна киселина.
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Дијагноза аутоимунских болести јетре

Аутоимунски хепатитис и примарна билијарна цироза су болести 
претежно жена, а примарани склерозираћи холангитис мушкараца. 
Од AIH и PSC болују и деца и одрасли, а од PBC само одрасли. По 
учесталости јављања најчешћи је AIH, затим PBC, a најређи је PSC. Све 
AILD су удружени са аутоимунским болестима ван јетре. Удруженост 
са малингим болестима је најчешћа код PSC, a ретка код PBC и AIH.

Од захваћености структура јетре зависе карактеристике аутоимун-
ских болести јетре. У садашњем времену дијагностика аутоимунских 
болести јетре је побољшана захваљујући критеријумима и консензусима 
успостављеним од екперата разних значајних светских удружења за 
проучавање болести јетре (EASL, AASLD, APASL).

Постоји Међународни дијагностички скор за дијагнозу AIH. На 
дијагнозу PBC упућује присуство холестазне болести код жена средњих 
година, типичан свраб, знатно виши ниво ензима холестазе (AP и γ-GT) 
у односу на актиувност аминотрансфераза (ALT, AST), присуство спец-
ифичних аутоантитела AMA-M2 у серуму. Скоро типично за PSC да 
је болест младог до средњих година мушкарца са повишеним нивоом 
ензима холестазе (AP и γ-GT), а у каснијем стадијуму и хипербилиру-
бинемијом, уз з типичан холангиографски налаз на MRCP или ERCP. 
Биопсије јетре је битна за дијагнозу AIH, a за типичне случајеве PBC и 
PSC није битна за дијагнозу али може да служи у процени стадијума 
болести.

Серолошки маркери аутоимунских болести јетре. Серолошки 
маркери су битни за дијагнозу, а не и за ток и прогнозу AILD (Табела 1).

Улога биопсије у аутоимунским болестима јетре 

Биопсија јетре је основни елеменат у дијагностици и вођству  AIH. 
Имајући на уму да посматране појединачно хистологија, серологија 

Синдроми преклапања
(overlap syndromes)

Синдром 
варијанте

Синдроми који следе један другога 
(sequential syndromes)

AIH-PBC AIC AIH↔PBC
AIH-PSC AIH↔PSC
AIH-AIC

Табела 2. Синдроми  преклапања и варијанте аутоимунских болести јетре [6]

AIC-aутоимунски холангитис
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и клиничка слика нису специфичне за дијагнозу AIH, процена био-
спије јетре помаже да се искључе могући други узроци болести јетре 
и идентификују синдроми преклапања и варијанти. Процена степена 
некроинфламаторне активности и фиброзе је, такође, значајна наро-
чито ако се прекида имуносупресивна терапија. За PBC биоспија јетре 
је потребна само у нејасним случајевима да потврди дијагнозу, а иначе 
одређује стадијум болести. Иако је познато да је тежина болести разли-
чита у истој јетри, процена распрострањеноасти фиброзе често помаже 
у одређивању прогнозе и може послужити као водич у терапији. У PSC 
биопсија јетре није дијагностичка и могу се наћи само неспецифичне 
промене у јетри. Велики жучни дуктуси, који су најчешће захваћени 
у PSC не виде се у узорку биоспије јетре. Међутим, подаци које пружа 
биопсија јетре о стадијуму болести могу бити од клиничке користи [10]. 
Биопсија јетре је неопходна у доказивању хепатоцелуларног карцинома 
(HCC) у PBC и холангиоцелуларног карцинома у PSC.

Стандардна терапија аутоимунских болести јетре

Све аутоимунске болести јетре су неизлечиве али се под савременом 
терапијом у већини случајева могу држати под контролом. Стандарном 
терапијом AILD се постиже бољи успех лечења AIH и PBC него PSC. 
Стандардна терапија је различита за разне  аутоимунске болести јетре.

Стандардна терапија AIH: преднизон сам или у комбинацији са 
азатиоприном;

Стандардна терапија PBC: лек избора је UDCA, a код синдрома 
преклапања PBC-AIH комбинација UDCA и имуносупресивне терапије;

Стандардна терапија PSC: UDCA има слабији ефекат него код 
PBC. Имуносупресивна терапија код одраслих се примењује само код 
синдрома преклапања PSC-AIH. У деце имуносупресивна терапија има 
већи изглед за постизање ефекта лечења.

У крајњем стадијуму AILD једини лек је трансплантација јетре. 
Супституциону и симптоматску терапију захтевају све врсте AILD.

Индивидуално прилагођавање терапије и редовно контролисање 
имају за циљ да се постигне оптимална ефикасност лека/лекова, избегну 
или смање на минимум нежељена дејства и побољша исхода болести.

Трансплантација јетре у примарном склерозирајућем холангитису
 

Трансплантација јетре  је једини начин лечења болесника са крајњим 
стадијумом аутимуне болести јетре и понекад фулминантном формом 
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аутоимунског хепатитиса [12]. Резултати трансплантације јетре су 
одлични. Захваљујући трансплантација јетре  побољшан је квалитет 
живота и продужено преживљавање болесника са аутоимунским бо-
лестима јетре [12]. 

Прогноза аутоимуских болести јетре

Све аутоимунске болести јетре прогредирају у цирозу и терминалну 
фазу болести јетре. Ток болести је непредвидљив. Прогноза AILD зависи 
од врсте и стадијума аутоимунске болести, лечења и начина живота.

Аутоимунски хепатитис. У нелечених болесника прогноза је лоша. 
Око 50% болесника преживи 5 година, а 10% 10 година. Међутим, код 
адекватно лечених прогноза је значајно боља, 90% болесника преживи 
10 година. Болесници са тешком формом AIH, koји преживе 2 године, 
обично дуго живе. После трансплантације јетре (ТЈ) 90% болесника 
преживи једну, а 80% 10 година. Дуготрајно праћење (>10 година) је 
показало да се рекурентни AIH налази у 41% болесника [12].

Примарна билијарна цироза. Нелечени болесници  са PBC живе 
8-20 година (просечно 12 година). Бољу прогнозу имају болесници са 
добрим биохемијаским одговором (нормализација нивоа ALP, γGT) на  
UDCA терапију. Прогноза PBC после трансплантације јетре  је одлична 
са једногодишњим преживљавањем у 90% и петогодишњим у 80-85% 
болесника. Рекурентна PBC  је саопштенa у једне трећине болесника 
у току 11-13 година после трансплантације јетре.

Примарни склерозирајући холангитис. Просечно време 
преживљавања од постављене дијагнозе је 10-12 година. Прогноза 
синдрома преклапања PSC-AIH је боља него самог PSC, али лошија 
него AIH.

Једногодишње преживљавање после трансплантације јетре  је у 
90%,  а десетогишње у 70% болесника. Рекурентни PSC настаје у 10-40% 
болесника после 5 година од трансплантација јетре.

Хепатотропни вируси и аутоимунитет

Примећене су бројне аутоимунске реакције у болесника са 
хроничним   HBV (вирус хепатитиса Б) и HCV (вирус хепатитиса Ц) 
хепатитисом [4]. Ови болесници су позитивни у 20-40% случајева на 
различита аутоантитела, обично у ниском титру (1:20-1:40). Насупрот 
овог налаза, болесници са AIH повремено имају лажно позитивна ан-
ти-HCV антитела, али им је налаз HCV RNK (PCR) негативан. Могуће 
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је доказати три категорије болесника са AIH/HCV хепатитисом: 
1. болесници са правим AIH и лажно позитивним  анти-HCV 

антителима али без присуства HCV RNK у серуму;
2. болесници са правим HCV хепатитисом и аутоантителима у 

ниском титру али без других знакова AIH;
3. болесници са правим HCV хепатитисом и сликом AIH у мла-

дих, женских особа са високим титром аутоантитела (>1:320), 
хипергамаглобулинемијом и присуством екстрахепатичких 
поремећаја.

Разликовање AIH од HCV хепатитиса има битан терапијски зна-
чај, нарочито код AIH типа 2. Маркер овог типа AIH су анти-LKM1 
(јетра-бубрег мокрозомална тип 1) аутоантитела. HCV може изазвати 
аутоимунске феномене сличке као код AIH тип 2. Анти-LKM1 анти-
тела у HCV хроничном  хепатитису могу представљати дијагностике 
потешкоће [5].

Имуносупресивна терапија, којом се лечи AIH, може довести до 
погоршања вирусног хепатитиса јер повећава репликацију HCV. Ин-
терферон је један од основних лекова у лечењу хрониччне HCV ин-
фекције, али његова примена код AIH може довести до погоршања 
болести. Није познато да ли аутоимунске реакције, запажене у току 
HCV и повремено HBV инфекције, могу допринети оштећењу ткива 
јетре. Уз то, није познат ни пораст ризика од споредних ефеката, у 
болесника лечених интерфероном, који имају неки oд аутоимунских 
феномена [4].

Значајно је размотрање контроверзи око дијагнозе и третмана 
хроничног хепатитиса у болесника са аутоимунским маркерима, 
нарочито у вези са присуством анти-LKM1 аутоантитела  у болесника 
са HCV инфекцијом. У скорашње време је показано да анти-LKM1 
аутоантитела директно против CYP2D6 могу да реагују унакрсно са 
протеинима HCV, вероватно као резултат молекуларне мимикрије 
на нивоу Б-ћелија. Савремени општи консензус указује да је интер-
феронска терапија обично безбедна у болесника са хроничним  HCV 
хепатитисом  и позитивним анти-LKM1 аутоантителима у серуму [5]. 
Болеснике са хроничним вирусним хепатитисом треба проверити 
на присуство аутоантитела пре почетка интерферонске терапије и 
пажљиво пратити. Тестирање на анти-pANCA аутоантитела може 
бити од користи јер се ова аутоантитела ретко налазе у хроничном 
вирусном хепатитису али релативно често у AIH.

Данас је HCV сматра једним од покретача („trigger“) аутоимунских 
поремећаја у предиспонираних особа [4, 5].
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Лекови и аутоимунски хепатитис

Оштећење јетре могу прозроковати многи лекови дати у терапијским 
дозама. Оштећенје јетре имунолошки-посредовано лековима може бити 
различитo. Два основна типа оштећења јетре су изазвана хиперсензи-
тивном и аутоимунском реакцијом (имуно-условљеном реакцијом на 
метаболизам лекова). Неки лекови могу бити покретачи у настанку AIH 
код генетски предиспонираних особа. Оштећење јетре може изазвати 
сам лек директно  или његвоги метаболити или путем хаптена (спој 
лека и протеина у току метаболизма лека у хепатоцитима и тако настаје 
антиген). У новије време постоје подаци о аутоимунском хепатитису 
изазваном лековима. У таквим случајевима могуће је лек покретач за 
AIH код предиспонираних особа или сам доводи до оштећења јетре. 

Трудноћа и аутоимунске болести јетре

Жене са AIH су често младе, атрактиве у репродуктивној фази 
живота. У добро контролисаном AIH трудноће су успешне. Понекад 
се стање AIH у трудноћи побољша, болест уведе у ремисију, тако да 
није ни потребна имуноспресивна терапија. Међутим, престанак те-
рапије у току трудноће може да доведе до релапса болести. Релапс је 
чест, нарочито у постпарталном периоду и зато се препоручује чешћа 
контрола функције јетре после порођаја. У лечењу AIH у трудноћи ко-
ристи се преднизолон (према категорији FDA за фетални ризик спада 
у групу Ц). Коришћење азатиприна у трдуноћи је предмет расправа. 
У експериментима на мишевима доказано је тератогено дејство азати-
оприна и зато је сврстан у групу Д према FDA категорији за фетални 
ризик. Међутим, тератогени ефекат није забележен код људи. Због 
теоријске могућности тератогеног дејства азатиоприн није примељи-
ван у лечењу AIH у трудноћи. Скорашња искуства са трудницама, код 
којих је примењен азатиоприн  после трансплантације органа или у 
лечењу инфламаторним болести црева, су показала добар исход и за 
мајку и за бебу.

PBC је претежно болест жена средњих година и трудноће су рет-
ке. Познато је да су чешћи преверемени порођаји и смртност беба 
на рођењу (углавном условљена прематуритетом) код болесница са 
PBC. UDCA према категорији FDA за фетални ризик, спада у групу Б 
и примењује у лечење PBC у трудноћи.

PSC је уопште ретка болест, а посебно код жена. Описани су поје-
диначни случајеви PSC у трудноћи. Исход је био непобољан, трудноће 
се завршавале спонтаним побачејем или превременим порођајем.
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Препоруке за болеснике са аутоимунским болестима јетре

После постављања дијагнозе AILD прво питање болесника је типично 
исхрана и физичка активност. AILD од главним симптома имају умор. 
Умор је некада тако изражен да се болесник не може од њега да одмори. 
Физичку активност не треба  ограничавати у раним фазама болести 
али треба саветотовати болеснику да се одмори у постељи када осети 
умор. Што се тиче исхране не може се прописати универзална дијета 
за болести јетре. Саветује се разноврсна исхрана, да буду заступљени 
протеини, масти, угљени хидрати, витамини (нарочито Д витамин) 
и минерали (нарочито калцијум у превенцији остепорозе). Саветује 
се унос довољно свежег воћа и повраћа, рибе, белог меса пилећег и 
ћурећег, млека и млечних проидзова (не старих, пуномасних сирева, 
кајмака), а избегавање конзервисане хране, алкохола, газираних пића, 
великих количина кафе (не више од 1-3 шољице кафе дневно), лекова 
потенцијално хепатотоксичних, биљних непроверених препарата - 
„народних лекова“ и пушење цигарета. Код болесника са израженом 
холестазом треба смањити унос масти. У стању декомпензоване цирозе, 
као и код цироза друге етиологије, треба ограничити унос кухињске 
соли и беланчевина.

Болесници са AILD треба да се вакцинишу против хепатитиса А и 
Б уколико немају имунит на ове болести.
 

Закључак

Добро су дефинисане три главне AILD: AIH, PBC и PSC. Међутим, 
постоје бројни примери AILD који се сматрају спектром или варијан-
тама главних AILD. Тако се аутоимунски холангитис (AIC), који има 
биохемијску и хистолошку слику сличну PBC али негативна AMA у 
серуму, сматра варијантом PBC. Друге форме AILD обухватају синдроме 
преклапања који представљају болести са мешовитом имунолошком и 
хистолошком сликом две AILD. Најчешће описан синдром преклапања 
је AIH-PBC, ређе AIH-PSC, а PBC-PSC је описан само у појединачним 
случајевима.

AILD су доживотне, неизлечиве болести, које представљају и ме-
дицински и економски проблем. Ове болести није увек лако лечити 
и увести у фазу дуготрајне ремисије. Медикаментозна терапија и 
континуирано праћење болести су дуготрајни/доживотни. У крајњем 
стадијуму AILD једина опција лечења је тансплантација јетре, која 
знатно поскупљује лечење.

Болесници са AILD су често у радно способним и репродуктивним 
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годинама живота. AILD им ограничавају радну способност, нарочито 
у касним стадијума болести. Велики број болесника са AILD је у ре-
продуктивној фази живота. Трудноће су често у ризику и за трудницу 
и за бебу. Примена лекова за лечење AILD у трудноћи је ограничена. 
У нашој земљи се често AILD касно дијагностикују што отежава лечење 
и погоршава исход болести. Уз то, мали је број болесника којима је у 
крајњем стадијуму болести урађена трансплантација јетре у односу 
на број болесника којима је била индикована и била једини начин 
преживљавања.
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APPROACH TO AUTOIMMUNE LIVER DISEASES

Milena Božić

The Academy of Medical Sciences of Serbian Medical Society, Belgrade

Immunological recognition of autoantigenes is the process by which cells of 
the immune system recognize self-antigenes, but does not respond or destroy 
them through immunological mechanisms. Disorders of self-antigens recognizing 
processes lead to autoimmune diseases.

Autoimmune liver diseases (AILD) is a group of either hepatocellular or 
cholestasis immune-mediated liver injury. These are chronic, inflammatory liver 
disease, with immune mechanism disorders as a common feature, in which an-
tibodies are produced against the cell's own tissues or organs. Antibodies can be 
organ-specific or nonspecific. One or two anatomical structures of the liver can be 
injured in autoimmune diseases:

)а liver parenchyma as in autoimmune hepatitis (AIH) or
)б the bile ducts  as in primary biliary cirrhosis (PBC) and primary sclerosing 

cholangitis (PSC)

Characteristic of autoimmune liver disease depend on involvement of different 
liver structures. Three main categories of AIDL are defined based on clinical, se-
rological (autoantibodies) and pathological findings of liver tissue: AIH, PBC and 
PSC. Most of AILD are classified into one of these three categories. However, there 
are diseases of the liver that can not be classified into any of these three categories. 
These are overlap syndromes of two autoimmune diseases  (AIH-PBC, AIH-PSC, 
PBC-PSC) and variants such as the AMA-negative PBC. Rarely, transition of one 
form into another autoimmune disease can happen.

Liver biopsy is required for diagnosis of AIH, although it is not necessary for 
typical cases of PBC and PSC. All AILD lead to cirrhosis and hepatic failure. 

AILD prognosis depends on the type and stage of the disease, other associated 
autoimmune diseases affecting other tissues and organs, possible complications, 
type of treatment, lifestyle, and number of other known and unknown factors.

Standard medical therapy has a higher success rate in the treatment of AIH 
and PBC in relation to the PSC.

In patients with the overlap syndromes of two autoimmune liver disease 
treatment of choice is a combination of UDCA and immunosuppressive drugs.

Liver transplantation is the only treatment for patients with end-stage AIDL 
and sometimes with fulminante forms of autoimmune hepatitis. Thanks to liver 
transplantation quality of life is improved and survival is prolonged in patients 
with AILD.

Key words: autoimmune liver diseases, autoimmune hepatitis, primary biliary 
cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, overlap syndromes, variants
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Сажетак

Назив, имуноинфламаторна хепатобилијарна обољења, обухвата скуп 
свих стања која се одликују неинфективном имунопатогенезом са хронич-
ним запаљењским инфилтратом и аутоимунским обележјима. Сматра се 
да је аутоимунска патогенеза свакако одговорна за настанак  аутоимунског 
хепатитиса (АИХ), вероватно значајна у случају примарне билијарне цирозе 
(ПБЦ), а можда има улогу у случају примарног склерозирајућег холангитиса 
(ПСХ). У сваком случају, етиологија ових обољења још увек је загонетна иа-
ко је доказано да генетска предиспозиција и фактори средине имају важну 
улогу. Недавно су експерименти показали да оболели од АИХ имају снижен 
број регулаторних CD25+ лимфоцита Т, чиме је наговештено да би повећање 
ове кључне регулаторне популације можда било обећавајућа терапија за ове 
пацијенте. Осим тога, све више је доказа који говоре у прилог постојању осо-
битих апоптотичких особина епителних ћелија жучних каналића којима се 
може успоставити механизам одговоран за ткивно специфично аутоимунско 
оштећење у ПБЦ. Претпоставља се да је ПСХ или атипично аутоимунско 
обољење, или имунски посредована инфламаторна болест. Аутоимунски 
панкреатитис са повишеним концентрацијама IgG4 може се јавити заједно 
са склерозирајућим холангитисом.  Без обзира на то што имају заједничку 
претпостављену аутоимунску патогенезу, лечење раних стадијума АИХ, ПБЦ 
и ПСХ у многоме се разликује. Откривање патогенетских механизама  може 
поставити нове одреднице ка новим терапијским могућностима.

Кључне речи: аутоимуност, хепатитис, цироза, патогенеза

Увод

Аутоимунска обољења јетре и жучних водова одликују се: неинфек-
тивном патогенезом, постојањем хроничног запаљењског инфилтрата 
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и аутоимунским обележјима. Подела ових обољења базирана је на 
захватању циљног ткивa: да ли су то хепатоцити (у случају аутоимун-
ског хепатитиса – АИХ); ћелије жучног каналића (малог и средњег 
интрахепатичног, у случају примарне билијарне цирозе – ПБЦ) или 
ћелије жучних каналића ма које величине (у случају примарног скле-
розирајућег холангитиса – ПСХ). Између поменутих обољења постоји 
и значајан број стања која могу имати карактеристике једне и друге 
групе, то су тзв. синдроми преклапања. Независно од подгрупе, сва 
ова обољења доводе до цирозе јетре и попуштања њене функције. 
Ипак, брзина прогресије ка цирози је врло различита и вероватно је 
условљена за сада непознатим генетским факторима. Данас се сматра 
да је аутоимунска патогенеза свакако одговорна за настанак АИХ, ве-
роватно значајна у случају ПБЦ, а можда има улогу у случају ПСХ [1].

Аутоимунски хепатитис

Сама патохистолошка слика аутоимунског хепатитиса са густим 
инфилтратом који се састоји од лимфоцита, плазма ћелија, моноцита и 
макрофага говори нам да главну улогу у настанку болести има ћелијски 
имунски одговор. Имунохистохемијска испитивања која су се бавила 
фенотипом инфламаторних ћелија које инфилтришу паренхим јетре 
су показала да већина ћелија припада αβ лимфоцитима Т. Међу њима 
највећи је број CD4+ помоћничких лимфоцита. Недавно је доказано 
да значајан број ћелија које се налазе у инфламаторном инфилтрату 
код пацијената са аутоимунским хепатитисом продукује IL-17, по-
тентни проинфламаторни цитокин. Претпоставља се да аутоимунски 
процес започиње тако што специфичан аутоантигени пептид бива 
представљен неопредељеним помоћничким Т лимфоцитима (Тh0) у 
контексту II класе главног хистокомпатибилног комплекса (HLA) на 
антиген презентујућим ћелијама (APC). Под утицајем микросредине, у 
присуству интерлеукина (IL)-12, или IL-4 као и самог антигена долази 
до активације Тh0 ћелија које се диферентују у правцу Th1 или Th2 
ћелија и започињу серију имунских реакција које су одређене типом 
цитокина који продукују. Th1 ћелије секретују IL-2 и интерферон гама 
(IFNγ) који доводе до стимулације цитотоксичних Т лимфоцита (CTL), 
пораста експресије молекула I и II класе HLA комплекса на хепатоцитима 
и активације макрофага (М). Активирани макрофази ослобађају IL-1 
и фактор некрозе тумора алфа (TNFα). Ћелије Тh2 профила углавном 
секретују IL-4, IL-10 и IL-13 који утичу на продукцију аутоантитела од 
стране B лимфоцита. Уколико се регулаторни Т лимфоцити не одупру 
овом нападу, укључиће се велики број ефекторних механизама. Ће-
лије јетре могу бити оштећене: деловањем CTL, деловањем цитокина 
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који потичу од Тh1 и макрофага, активацијом система комплемента 
или активацијом ћелија природних убица („natural killer“ NK) које на 
својој површини носе рецептор за имуноглобулине (Fc) и везују се за 
аутоантитела која се налазе на површини хепатоцита. Важну, али за 
сада још увек недовољно испитану функцију у аутоимунском меха-
низму имају и Тh17 ћелије које настају у присуству трансформишућег 
фактора раста бета (TGFβ) и IL-6 (Слика 1) [2].
Претпоставља се да различити цитоплазматски ензими могу играти 

Слика 1. Аутоимунска патогенеза хепатитиса (објашњење дато у тексту) [2].

улогу аутоантигена у АИХ. Циљни аутоантиген за антитела против 
LKM1 („Liver Kidney Microsome“ - микрозоми јетре и бубрега), која се 
срећу у другом типу АИХ је монооксигеназа цитохрома CYP2D6. За 
овај ензим је утврђено да има значајну хомологију са вирусом хепа-
титиса Ц, цитомегаловирусом и типом 1 вируса херпеса симплекса. 
Откриће да постоји хомологија између хуманог CYP2D6 и вирусних 
протеина можда може објаснити патогенезу АИХ код неких пацијената 
код којих имунски систем препознаје вирусни антиген као сопствени 
(молекуларна мимикрија). По овој теорији, понављано излагање истим 
или сличним вирусним протеинима довело би до слома толеранције 
према сопственом. Аутоантитела која се јављају у АИХ препознају и 
многе друге супстрате. Тако антитела управљена против SLA („Soluble 
Liver Antigen“ – растворљиви антиген јетре) препознају трансферни 
рибонуклеински комплекс тзв. SEPSECS (Sep [О-фосфосерин] tRNA:Sec 
[селеноцистеин] tRNA синтетаза). Даље, антитела против LC1 („Liver 



Имунопатогенеза аутоимунских болести јетре  

16

Citosol“ – цитосол јетре) препознају ензим, циклодеаминазу форми-
минотрансферазе, док анти-LKM3 антитела препознају уродинил-ди-
фосфат глукуронил трансферазу (UGT). Аутоантитела управљена 
против микрозома јетре која се првенствено везују за цитохром CYP1A2 
се срећу у случају када се АИХ појави у склопу синдрома аутоимун-
ске полиендокринопатије, кандидијазе и ектодермалне дистрофије 
(APECED). Презентација антигена имунском систему је под контролом 
главног хистокомпатибилног комплекса (MHC). Полипептидни ланац, 
DR који припада II класи MHC молекула учествује у презентацији 
антигена CD4 лимфоцитима Т. Алели DRB кодирају исту или сличну 
аминокиселинску секвенцу на позицији 67 и 72 које граде антиген 
везујуће место. Показано је да је DRB*1301 главни алел који је повезан 
са протрахованом инфекцијом хепатитисом А код становника јужне 
Америке. Присуство овог алела код особа (посебно код деце која су 
често инфицирана вирусом хепатитиса А у овом региону) представља 
фактор ризика за развој АИХ услед продуженог излагања вирусним 
антигенима, као и антигенима јетре. Такође, полиморфизам или тач-
касте мутације гена који се налазе изван MHC региона могу утицати на 
подложност ка развоју АИХ. Тако на пример, код становника северне 
Америке и северне Европе полиморфизам цитотоксичног Т лимфо-
цитног антигена 4 (CTLA-4) гена је повезан са повећаном инциденцом 
АИХ. Међутим, исти полиморфизам је утврђен у истој популацији 
код пацијената са ПБЦ. Одсуство ове повезаности код становника 
Јапана и јужне Америке отвара нове могућности истраживањима у 
овој области. Откривено је да се полиморфизам гена за TNF (TNFA*2) 
који доводи до брзо индуцибилног и конститутивно високог нивоа 
TNFα у серуму налази код млађих белаца са АИХ који имају лошији 
терапијски одговор на примену кортикостероида, од оних који тај 
полиморфизам немају. Откривени су и други полиморфизми који 
су повезани са АИХ у генима за: Fas, суперфамилију TNF рецептора, 
IL-2, IL-6 и рецептора за витамин Д. Повезаност са АИХ утврђена је и 
у случају мутација тирозин фосфатазе CD45 гена [3].

Утврђено је да је АИХ карактеришу смањен број и функција регу-
латорних Т лимфоцита (CD4CD25 Тreg) који модулишу пролиферацију 
CD8+ Т лимфоцита супримирајући продукцију IFNγ и повећавајући 
секрецију IL-4, IL-10 и TGFβ. Даље, конститутивно цитотоксичне NKT 
ћелије могу регулисати диференцијацију регулаторних Т лимфоцита.

Претпоставка да аутоантитела имају улогу у патогенези АИХ по-
текла је од открића да су хепатоцити изоловани из јетре пацијената 
са АИХ обложени имуноглобулинима. Ови хепатоцити су осетљиви 
на цитотоксичан ефекат аутологих, мононуклеарних ћелија које носе 
Fc рецептор. Према налазу аутоантитела направљена је подела на три 
типа АИХ. Први тип карактерише присуство аутоантитела управљених 
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против ћелијског једра (ANA –„Anti-Nuclear-Antibodies“) и глатких ми-
шића (ASMA – „Anti-Smooth –Muscle-Antibodies“), посебно актина. Други 
тип карактерише присуство анти-LKM1 и анти-LC1 антитела. Могуће 
је да постоји и трећи тип који се карактерише присуством анти-SLA 
антитела, али је утврђено да се ова антитела могу често наћи и код 
пацијената са типом 1 и ређе код пацијената са типом 2 АИХ (Табела 1) 
[4]. Истраживачи су се окренули испитивању АИХ типа 2, јер је у овом 
типу хепатитиса дефинисан аутоантиген. Проналазак да се за CYP2D6 
који је експримиран на површини хепатоцита могу везати анти-LKM1 
антитела довела је до хипотезе да су ова антитела директно укључена 
у патогенезу аутоимунског оштећења у типу 2 АИХ.

Аутоимумунски хепатитис након трансплантације јетре

Трансплантација јетре је најделотворнији начин лечења пације-
ната са одмаклим фазама аутоимунских болести јетре. Упркос доброј 
прогнози, поновна појава обољења у алографту је релативно честа. 
Недавно је дефинисан посебан облик хепатитиса који је назван „de 
novo“ хепатитис. Овај облик хепатитиса јавља се у око 5% пацијената 
којима је трансплантирана јетра, а да претходно нису имали аутои-
мунску болест јетре. Јавља се чешће код деце. Код ових пацијената у 
тестовима индиректне имунофлуоресценције (IIF) на супстратима ткива 
утврђује се присуство аутоантитела, најчешће ANA, затим ASMА, као 

Клиничке особине / АИХ Тип 1 Тип 2 Тип 3
Дијагностичка аутоантитела ASMA, ANA,

Анти-актин
Aнти-LKM1  
(CYP2D6)

Анти-SLA

Старост (године) Бимодални
 (10–20, 45–70)

Педијатријски
 (2–14)

Одрасли
(30–50)

Жене (%) 78 89 90
Придружене аутоимунске 
болести (%)

41 34 58

Гама глобулини ↑ +++ + ++
Имуноглобулин A ↓ Не Повремено Не
Хумани леукоцитни антиген 
(HLA) 

B8, DR3, DR4 B14, DR3, 
C4AQ0

Непознат

Одговор на имуносупресивну 
терапију

+++ ++ +++

Прогресија ка цирози (%) 45 82 75

Табела 1. Поређење клиничких, серолошких, епидемиолошких и генетских каракте-
ристика подтипова аутоимунског хепатитиса (АИХ)
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и анти-LKM1, анти-LC1 антитела са атипичним бојењем. Показано је 
да атипична анти-LKM1 антитела реагују са за сада недефинисаним 
антигеном цитосола уместо  са CYP2D6, који је циљни антиген у АИХ 
другог типа. Пошто се аутоантитела могу доказати и код пацијената са 
„de novo“ хепатитисом, али и у случају одбацивања графта неопходно је 
урадити биопсију јетре ради диференцијалне дијагнозе. Хистолошки 
„de novo“ хепатитис је сличан класичном АИХ. За сада није јасно да ли 
„de novo“ хепатитис представља посебан ентитет или атипичан облик 
одбацивања органа код особа које имају ризик за развој аутоимунских 
болести. Важно је поменути да пацијенти који добију „de novo“ хепатитис 
немају повољан терапијски одговор након увођења стандардне тера-
пије која се ординира приликом одбацивања трансплантата, већ добро 
реагују на стандардну терапију која се примењује у лечењу АИХ [5].

Примарна билијарна цироза

Примарна билијарна цироза (ПБЦ) је холестатска болест јетре која 
се одликује аутоимунском деструкцијом малих и средњих интрахепа-
тичних жучних каналића. Сматра се моделом аутоимунских обољења 
пре свега због присуства високо специфичних аутоантитела управље-
них против митохондрија (АМА) која се срећу у 90-95% оболелих. 
Антимитохондријска антитела управљена су против Е2 компоненте 
комплекса пируват дехидрогенезе (PDC-Е2). Током последњих десетак 
година направљен је прогрес у разумевању патогенезе ПБЦ. Резул-
тати многобројних испитивања указују да ПБЦ настаје због губитка 
толеранце према PDC-Е2 на више нивоа. Најважније питање везано за 
патогенезу ПБЦ је: како се промене дешавају само на малим жучним 
каналићима, ако све ћелије имају митохондрије?

Клиничке и експериметалне студије указују да аутоимунска па-
тогенеза ПБЦ захтева две компоненте: генетску подлогу и окидач из 
спољашње средине. ПБЦ је чешћа у одређеним породицама, па се 
израз „породична ПБЦ“ користи да укаже на породице у којима бар 
два члана имају ПБЦ. Показано је да око 6% случајева има оболеле 
рођаке у првом колену. Важан је податак да уколико се ПБЦ дијагно-
стикује код монозиготног близанаца, у чак  63% се јавља и код другог, 
што је уједно и највећа учесталост међу аутоимунским обољењима. 
Изгледа да је ипак примењљивији модел тзв. „вишеструког хица“ у 
коме различите генетске варијанте одређују осетљивост (први хитац), 
док друге утичу на прогресију обољења (други хитац). Испитивање 
повезаности различитих варијанти MHC са обољевањем од ПБЦ није 
довело до значајних резултата. Ова повезаност је слаба и углавном је 
ограничена на географску територију. Доказано је да постоји одређена 
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повезаност обољевања од ПБЦ са полиморфизмом за IL-12 и STAT4. 
Значајно је поменути да је утврђено постојање повећане инциденце 
монозомије X (икс) хромозома у леукоцитима жена са ПБЦ које расте 
са старошћу [6]. Кад је реч о факторима средине, епидемиолошке сту-
дије показују да већи ризик да оболе од ПБЦ имају особе које су имале 
честе уринарне и вагиналне инфекције, као и особе које већ имају неку 
аутоимунску болест, затим жене које су рађале, као и жене пушачи. 
Експерименталне студије су показале да заправо два главна типа оки-
дача из спољашње средине могу да покрену ПБЦ, а то су инфективни 
агенси (бактерије и вируси) и хемијске супстанце (ксенобиотици). По-
стоје експериментални докази да убиквитарне непатогене бактерије 
каква је Novosphingobium aromaticivorans које продиру у мукозу могу да 
буду модификоване деловањем ксенобиотика и на тај начин постају 
имунореактивне. Презентовање ових модификованих протеина од 
стране APC доводило би до активације аутореактивних Т и Б ћелија, 
продукције аутоантитела и цитопатогених ефеката који би довели до 
развоја хроничног несупуративног холангитиса [7]. Најновија истра-
живања показују да је јединствена апоптоза епителних ћелија жучних 
каналића најзначајнија за разумевање патогенезе ПБЦ. Наиме, показано 
је да је PDC-Е2 имунолошки активна само у ћелијама жучних каналића 
и да након апоптозе само у овим ћелијама не долази до њене разградње 
под утицајем каспаза и гранзима Б. Заправо PDC-Е2 се налази немо-
дификована унутар апоптотичних телашаца и тиме постаје доступна, 
што даље омогућује њено препознавање и везивање АМА [8].

Примарни склерозирајући холангитис

Етиопатогенеза примарног склерозирајућег холангитиса (ПСХ) је 
још увек непозната иако постоји више доказа о томе да (ауто)имун-
ски посредовани механизми играју значајну улогу у настанку овог 
обољења. У прилог овоме говоре: честа удруженост са инфламаторним 
болестима црева (ИБЦ), одређеним HLA хаплотиповима, као и при-
суство аутоантитела у серуму [9]. Експериментални докази указују да 
главну улогу у сложеном путу настанка ПСХ имају урођени имунски 
одговор и цревни микроорганизми. Једна од хипотеза настанка ПСХ 
је тзв „хипотеза пропустљивих црева“. Према овој хипотези, прелазак 
бактерија и њихових компоненти у портни венски систем настаје као 
последица повећане пермеабилности црева услед запаљења. Доласком 
у јетру бактерије стимулишу ослобађање хемокина и цитокина од 
стране Купферових ћелија и макрофага започињући инфламацију 
која доводи до оштећења жучних каналића. Међутим, студије које су 
уследиле нису успеле да докажу да код пацијената са ПСХ/ИБЦ заиста 
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постоји значајнија бактеријемија у портној вени. Индиректан доказ 
свакако проистиче и из искуства да примена антибиотика не доводи 
до значајног побољшања клиничког налаза код пацијената са ПСХ.

Запажање да активност обољења жучних каналића (ПСХ) и актив-
ност ИБЦ често иду независно једна од друге довела је до хипотезе о 
„хомингу“ лимфоцита у цревима. Наиме, показано је да меморијски 
Т лимфоцити који су дошли по први пут у контакт са инфламираним 
цревом могу даље да опстају као дугоживеће меморијске ћелије, да 
пролазе кроз ентерохепатичку циркулацију и отпочињу портну ин-
фламацију у ПСХ преко аберантно експримираних молекула у јетри 
и цревима [10]. Нормално, билијарне епителне ћелије бивају изложене 
молекулима који су повезани са интестиналним патогенима као што 
су липополисахарид (LPS) и липотеихоинска киселина. Познато је да 
LPS може да наруши тесне везе између ћелија црева и ћелија жучних 
каналића преко од „Toll-like“рецептора (TLR)-4 зависног механизма. На-
рушавање баријере излаже холангиоците многобројним штетним суп-
станцама, као што су жучне киселине које даље погоршавају оштећење и 
доводе до инфламације. Постоје докази да након понављаног излагања 
ендотоксинима, епителне ћелије билијарног тракта пацијената са ПСХ 
континуирано секретују високу концентрацију IL-8. Додатно, патогени 
могу стимулисати TLR-5 или TLR-7 доводећи до индукције помоћничких 
Т лимфоцита који луче IL-17 (Th17). Показано је да током развоја ПСХ 
инфламаторни медијатори доводе до повећања експресије бројних 
атхезионих молекула и промене експресије хемокина. Велики број 
пацијената са ПСХ има неспецифична аутоантитела у серуму (ASMA 
и антитела против цитоплазме неутрофилних леукоцита – ANCA) [11], 
али и аутоантитела која се везују за епителне ћелије жучних каналића. 
Показано је да ова билијарна аутоантитела након везивања активирају 
урођени имунски одговор индукујући експресију транскрипционог 
фактора ERK1/2 и повећавајући експресију TLR, доводећи тиме до 
продукције инфламаторних цитокина.

Обољења повезана са имуноглобулином G класе, поткласе 4 – IgG4

Недавно су препозната фиброинфламаторна стања која се одликују 
туморозним променама, густим лимфоплазмоцитним инфилтра-
том богатим имуноглобулином (Ig) G4 позитивним плазма ћелијама, 
фиброзом и често, али не и увек повишеном концентрацијом IgG4 
у серуму. Ова обољења се дефинишу као системска почев од 2003.
године када су по први пут описане екстрапанкреатичке манифеста-
ције код пацијената са аутоимунским панкреатитисом. Од тада, па до 
данас болести повезане са IgG4 описане су за сваки органски систем: 
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билијарно стабло, пљувачне жлезде, периорбитално ткиво, бубреге, 
плућа, лимфне жлезде, можданице, дојке, простату, штитасту жлезду, 
перикард и кожу. Хистопатолошка слика је врло слична, независно од 
органа где се болест јавила, па IgG4 болести личе на саркоидозу, си-
стемску болест у којој су различите органске манифестације повезане са 
истим хистопатолошким карактеристикама [12]. Сам IgG4 представља 
јединствено антитело, како по структури, тако и по функцији. Чини 
мање од 5% укупне IgG фракције и за разлику од других поткласа IgG 
његове концентрације код здравих особа су јако варијабилне (нормална 
концентрација је 0,01-1,4 mg/mL). Мада концентрације IgG4 код здравих 
људи варирају са фактором већим од 100, код сваке индивидуе његова 
концентрација је углавном стабилна. Под физиолошким условима 
IgG4 одговор настаје након продуженог и понављаног излагања анти-
генима. Слично IgЕ одговору, IgG4 одговор контролисан је примарно 
Th2 лимфоцитима. Могући покретачи IgG4 обољења су инфективни 
агенси и аутоимунски механизми. Интерлеукини 4, 5, 10 и 13 и TGF-β 
које продукују Th2 ћелије доводе до еозинофилије, масивне инфилтра-
ције ткива, повећане концентрације IgE и IgG4 у серуму и прогресије 
ка фибрози. Друга, важна карактеристика IgG4 болести је активација 
регулаторних Т (Treg) ћелија, што је супротно од свих других аутои-
мунских обољења у којима је функција Treg смањена.

Склерозирајући холангитис повезан са IgG4 често је удружен са 
аутоимунским панкреатитисом. Није повезан са инфламаторним 
болестима црева као ПСХ. Чешће се јавља код старијих мушкараца уз 
лимфаденопатију. Код пацијената са IgG4 склерозирајућим холанги-
тисом болест чешће почиње акутно, појавом опструктивне жутице. 
Иако је холангиографски налаз сличан, одговор на кортикостероидну 
терапију је знатно бољи у поређењу са ПСХ. Хистолошки налаз је сли-
чан раној фази ПСХ. Имунохистохемијским испитивањем доказује се 
густа инфилтрација IgG4 позитивним плазма ћелијама у зиду жучног 
каналића [13]. Ретроспективне студије су показале да 10-15% пацијената 
са ПСХ има повишену концентрацију IgG4 у серуму, а да око 50% има 
IgG4 позитивне плазма ћелије у биоптатима јетре. Још занимљивији 
је податак да око 50% особа са повишеним IgG4 у серуму нема IgG4 
позитивне ћелије у ткиву. Мора се имати у виду да и неки пацијенти 
са холангиокарциномом такође имају високе концентрације IgG4 у 
серуму, те је неопходно прво искључити постојање малигне болести.
Већина аутора данас сматра да су узимајући у обзир разлике у старости 
пацијената, учесталости и врсти придружених обољења, захватању 
панкреаса, одговору на примењену кортикостероидну терапију и про-
гнози, IgG4 склерозирајући холангитис и ПСХ различита обољења [14].
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Закључак

Упркос значајном помаку у разумевању имуноинфламаторних 
обољења јетре она и даље остају енигма. Изгледа да иако деле неке 
заједничке карактеристике АИХ, ПБЦ и ПСХ треба сматрати посебним 
обољењима како у клиничкој пракси, тако и у истраживању. Лечење 
ових болести и њихова прогноза се значајно разликују. Откривање 
патогенетских механизама би требало да нам помогне у проналажењу 
циљних молекула за развој нових терапијских приступа.
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IMMUNOPATOGENESIS OF AUTOIMMUNE LIVER DISEASES
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Immunoinflammatory hepatobiliary disease is a generic term that comprises 
conditions presenting a complex noninfectious etiopathogenesis characterized 
by chronic inflammatory infiltrate and autoimmune features. An autoimmune 
pathogenesis is recognized for autoimmune hepatitis (AIH), reasonably implied 
for primary biliary cirrhosis (PBC), ad suggested for primary sclerosing cholangitis 
(PSC). In all cases, the etiology remains enigmatic, although the roles of genetic 
susceptibility and environmental factors are well established. Most recently, 
experimental data suggested that CD25+ regulatory T cells are quantitatively 
impaired in AIH thus suggesting that the expansion of this crucial regulatory 
pool may hold promise for the treatment of patients. Moreover, there is a growing 
amount of evidence to support the role of peculiar apoptotic features of the biliary 
epithelial cells that may constitute the mechanism for the tissue-specific autoimmune 
injury in PBC. It has been hypothesized that PSC is either an atypical autoimmune 
disease or an immune-mediated inflammatory disease. Autoimmune pancreatitis 
with increased IgG4 levels may coexist with sclerosing cholangitis. Despite common 
putative autoimmune pathogenesis, the treatment of early stages of AIH, PBC and 
PSC differs significantly. Discovering pathogenetic mechanisms could provide new 
targets for novel treatments.
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Сажетак

Аутоимунски хепатитис (АИХ) представља имунолошки посредовану 
прогресивну некроинфламацију јетре, којa се карактерише хипергамаглобу-
линемијом, аутоантителима и хистолошки граничним Хепатитисом. Болест 
пролази кроз периоде  ремисије и егзарцебације, а ређе се манифестује акутном 
инсуфицијенцијом јетре. Први пут је описан 1950. године, када је показано 
да адекватно лечена болест има добру прогнозу, док супротно неадекватно 
лечена болест води у терминалну инсуфицијенцију јетре. Дијагноза се заснива 
на комбинацији биoхемијских, серолошких и хистолошких параметара, као и 
искључењу других обољења јетре. Стандарна терапија се састоји од примене 
кортикостероида и азатиоприна. Показано је да ова терапија има успеха у 
око 80% пацијената. У последње време се све више испитују алтернативни 
терапијски модалитети код пацијената који нису реаговали на стандардну 
терапију или је дошло до развоја нежељених ефеката. У групу лекова тзв. 
„друге линије “ за лечење АИХ спадаjу микофенолат мофетил, циклоспорин, 
такролимус и др. 

Кључне речи: аутоимунски хепатитис, имуносупресија, болест јетре, 
аутоантитела

Увод

Аутоимунски хепатитис (АИХ) је први пут описао Jan Waldenström  
1950. године [1].

То је ретко обољење које се карактерише хроничном имунолошком 
инфламацијом хепатоцита. Уколико се не препозна и не лечи про-
гредира у цирозу јетре и терминалну хепатичну инсуфицијенцију. 
Клиничка презентација АИХ је варијабилна и укључује асимптоматску 
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елевацију аминотрансфераза и 
неспецифичне симптоме као што 
је мучнина, малаксалост, артрал-
гије, симптоми и знаци цирозе 
јетре  и фулминантне хепатичне 
инсуфицијенције [2,3]. Упркос 
новим сазнањима, АИХ  је и даље 
клинички, дијагностички и те-
рапијски изазов, с обзиром да је 
етиологија и даље нејасна.   

Епидемиологија

Типично се АИХ дијагностикује код жена у другој или трећој деце-
нији живота. Новији епидемиолошки подаци међутим указују да је у 
72% случајева болести дијагностикована у узрасту  преко 40 година, а 
просечан узраст када се болест најчешће дијагностикује је 50 година. 
Годишња инциденција у САД  је 1,9/100000, а преваленција је 16,9/100000 
становника. У 11-23% случајева АИХ је узрок хроничне болести јетре, 
а у 6% узрок за трансплантацију јетре. Болест се у 70-80% случајева 
дијагностикује код жена, а уколико се дијагностикује код мушкараца, 
то је чешће у узрасној групи преко 70 година [4].  
          
 
Патогенеза

Примарни узрок АИХ је непознат. Патогенеза је резултат алтерације 
имунотолеранције, генетске предиспозиције и спољашњих чиниоца, 
које у сарадњи са Т-ћелијским имунолошким одговором нападају 
антигене хепатоцита и доводе до некроинфламације и фибротичних 
промена. Наиме, долази до ослабођања цитокина од стране TH1 и 
TH2 CD4 ћелија и то IL-12 и IL-2 што доводи до пролиферације CD8 
ћелија; и IL-4 и IL-10 што доводи до пролиферације B ћелија [5,6].  Да 
би се болест развила неопходна је и генетска предиспозиција - HLA 
B8, B14, DR3, DR4, DW3 [7]. Највероватније окидач („trigger“) доводи до 
акутне болести, мада тачан окидач још није утврђен.  Потенцијално су 
у питању вируси, као што су вируси осипних грозница, вируси хепати-
тиса, цитомегаловирус и  Epstein-Barr вирус [8]. Други могући узроци 
су лекови, биљни препарати, антибиотици као што су миноциклин 
или офлоксацин, статини итд [9]. Скорашње студије су описале по-
тенцијалну повезаност између примене анти-тумор некрозис фактора 
адалимумаба и инфликсимаба и развоја АИХ [10]. 

Jan Waldenström (1906-1996)
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Табела 1. Дескриптивни критеријуми за дијагнозу аутоимунског хепатитиса

Сигурно АИХ Могући АИХ
Хистологија јетре Гранични хепатитис-умерене 

или изражене активности са или 
без лобуларног хепатитиса или 
„bridging“ некрозе. Без билијар-
них оштећења, гранулома или 
других промена сугестибилних 
за другу етиологију  

Исто као за сигурни АИХ

Лабораторијски 
параметри

Сваки пораст аминотрансфера-
за, нарочито када је нормална 
алкална фосфата.
Нормалне концентрације α1-ан-
титрипсина, бакра и церулоплаз-
мина

Исто као и сигурни АИХ, с 
тим што и пацијенти са по-
ремећеним концентрација-
ма бакра и церулоплазмина 
могу бити схваћени као АИХ 
док се Wilson-ova болест не 
искључи другим методама 

Серумски 
имуноглобулини

Глобулини, γ-глобулини или IgG 
концентрација >1,5 пута виша од 
горње границе нормале

Сваки пораст глобулина, 
γ-глобулина или IgG кон-
центрације изнад горње 
границе нормале

Серумска 
аутоантитела

Анти нуклеарна антитела, анти 
глаткомишићна антитела или 
анти јетра-бубрег микрозомална 
антитела тип 1 у титру ≥1:80
Нижи титар је могућ код деце, 
посебно анти јетра-бубрег ми-
крозомална антитела тип 1
Нема антимитохондријалних 
антитела

Исто као за сигурни АИХ, али 
са титром ≥1:40 
Или присуство других специ-
фичних аутоантитела

Вирусни маркери Одсуство маркера хепатитис А, 
Б и Ц вируса

Исто као за сигурни АИХ

Остало Просечан унос 
алкохола <25 г/д

Просечан унос алкохола 
<50 г/д. Без скорашњег уно-
са хепатотоксичних лекова 
Пацијенти са уносом веће ко-
личине алкохола или имају 
унос хепатотоксичних лекова 
треба сматрати АИХ уколико 
оштећење јетре прогредира 
након апстиненције и пре-
станка уноса

Дијагноза и клиничка манифестација

Критеријуми са дијагнозу аутоимуног хепатитиса су постављени 
на међународном скупу експерата 1992. године, а ревидирани 1999. 
године (Табела 1) [11].
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Најпре су ови критеријуми дати ради дијагностике АИХ у истра-

Скор
Женски пол +2

Однос алкалне фосфатазе и 
аспартат аминотрансфераза 
(или аланин аминотрансферазе)

˂1,5 +2

1,5-3,0 0

˃3,0 -2

Серумска концентрација 
глобулина или IgG изнад 
нормале 

˃2,0 +3
1,5-2,0 +2
1,0-1,5 +1

˂1,0 0

Титар антинуклеарних анти-
тела, анитиглаткомишићних 
антитела или анти јетра-бубрег 
микрозомалних антитела тип 1

˃1:80 +3

1:80 +2

1:40 +1

˂1:40 0
Позитивна антимитохондријална антитела -4

Хепатитис вирусни маркери
Позитивни -3
Негативни +3

Унос лекова
Позитивни -4
Негативни +1

Просечан унос алкохола
˂25 г/д +2
˃60 г/д -2

Хистологија јетре

Гранични хепатитис +3
Предоминантно лимфоцитна 
инфилтрација +2

Розете од хепатоцита +1
Билијарне промене -3
Атипичне промене -3
Ништа од наведеног -5

Постојање аутоиумуне болести код рођака првог реда +2

Опционе додатне варијабле
Серопозитивност за друга аутоантитела +2
HLA DR3 или DR4 +1

Одговор на терапију
Ремисија +2
Ремисија са релапсом +3

Сигурно је аутоимунски хепатитис за скор >15 пре лечења или >17 после лечења 
Вероватно је аутоимунски хепатитис за скор 10–15 пре лечења или 12–17 после 
лечења.

Табела 2. Међународни дијагностички скор за дијагнозу аутоимунског хепатитиса
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живачке сврхе, а потом је почела примена у свакодневном клиничком 
раду. Такође је дат нумерички скор о сигурном, могућем или одсутном 
АИХ базиран на клиничким, биохемијским и хистолошким каракте-
ристикама (Табела 2) [12].

Ови дијагностички критеријуми имају сензитивност од преко 80%, а 
специфичност преко 95% [12]. Међутим и поред постојања ових нуме-
ричких критеријума дијагноза АИХ мора бити постављена клинички.
На основу клиничких и лабораторијских критеријума разликују се 
три типа аутоимунског хепатитиса (Табела 3) [3,13,14].

Презентација болести варира од субклиничке до акутне инсу-
фицијенције јетре и хроничне терминалне инсуфицијенције јетре. 
Типични неспецифични симптоми су анорексија, мучнина, бол у 
трбуху, артралгије, свраб, макуло-папуларна оспа, тако да се дијагноза 
болести најчешће поставља касније[15]. Физикални преглед је обично 
без особености, сем када постоји инсуфицијенција јетре. Жутица може 
постојати без корелација са степеном фиброзе јетре. Зато се дијагноза 
АИХ поставља анализом комбинације фактора, укључујући компати-
билну биохемију и серолошке маркере као што су пораст серумских 
аминотрансфераза  (ALT и АST), високих имуноглобулина и присуства 
високог титра циркулишућих аутоантитела (титар˃1:80, сем код деце 
где је и нижи титар од дијагностичког значаја). Битно је искључивање 
других обољења која доводе до имунолошке активације и некроинфла-
мације јетре (нпр. Wilson-ova болест, хронични Ц вирусни хепатитис, 
хепатотоксични лекови) [16]. 

Аутоимунски хепатитис може настати током или након трудноће 
(обично 3 месеца након порођаја), при чему имуносупресивна терапија 

Тип I Тип II Тип III
Узраст старији 2-14 година 30-50 година
Женски пол 78% 90% 90%
Аутоантиген асијалопротеин-

ски гликорецеп-
тор?

CYP450 IID6 трансферни
рибонуклеопро-
теински 
комплекс

Аутоантитела ANA,   ASMA LKM-1 SLA/LP
Друга pANCA, actin, 

ASGPR, SLA/LP
LC-1, SLA/LP actin, ASMA, 

ANA
Екстрахепатична ау-
тоимунска болест

15-40% 40% 58%

Елевација гамаглобу-
лина

изражена израженија него 
код типа I?

умерена

Табела 3. Типови аутоимунског хепатитиса
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није контраиндикована у трудноћи.
Биопсија јетре је неопходна за иницијалну дијагнозу и праћење 

ефекта лечења код аутоимунског хепатитиса. Прво, хистолошки пре-
глед омогућава процену степена фиброзе и некроинфламације јетре. 
Друго, хистологија је кључна за дијагнозу  АИХ jeр око 20% пацијената 
има недетектабилна аутоантитела. Треће, биопсија омогућава дифе-
ренцијацију између аутоимунског хепатитиса и других аутоимунских 
болести јетре (као што је примарна билијарна цироза, примарни скле-
розирајући холангитис и аутоимунски холангитис) и може идентифи-
ковати преклапајуће синдроме. На крају, током терапије, биопсија је 
корисна за праћење тока болести: често се не поклапају биохемијски и 
хистолошки одговор [17]. Стога за свеобухватну процену активности 
болести, неопходан је комплетан приступ са анализом свих параме-
тара. Штавише, фиброза може прогредирати, упркос лабораторијској 
контроли болести.  Такође, на основу хистолошке слике је могуће про-
ценити ток болести. Тако на пример, ако се дијагностикује гранични 
хепатитис ризик за развој цирозе у наредних 5 година износи 17%, ако 
се дијагностикује „bridging” или мултилобуларна некроза тај ризик 
износи 82%, а уколико се дијагностикује цироза 5-годишњи мортали-
тет износи 45%  уколико се не примени адекватна терапија [18]. Иако 
се не могу дефинисати патогномични налази при патохистолошкој 
анализи ткива јетре, доминантна лимфоплазмоцитна инфилтрација 
од портног простора ка околном паренхиму је најчешћи налаз. Појам 
гранични хепатитис се односи на јасну границу између инфламиране 
зоне и нормалног паренхима јетре и овај налаз заједно са инфилтратом 
плазма ћелија указује на дијагнозу АИХ. Различити степени инфла-
мације могу бити присутни, од минималне до субмасивне некрозе и 
колапса код тешких форми болести, што се клинчки манифестује као 
акутна или субакутна инсуфицијенција јетре [17]. На основу клиничких 

АИХ блага до умерена болест АИХ изражена болест
AST < 10 x од горње границе AST ≥10 x од горње границе
Gama-GT < 2 x  oд горње границе AST ≥5 x од горње границе +     

Gama-GT ≥2 x од горње границе
Перипортални хепатитис “Bridging” некрозе
HLA DR 4 Мултилобуларни колапс
Компликације HLA B8, DR3
49% ризик за цирозу у периоду од 15 година Афроамерички мушкарци
10% 10-годишњи  морталитет Морталитет

50% 3-годишњи
90% 10- годишњи

Табела 4. Клиничка подела аутоимунског хепатитиса (АИХ)
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и хистолошких параметара разликује се блага/умерена и изражена 
форма болести (табела 4) [19].

Терапија 

С обзиром на хетерогену презентацију и прогресију болести, при-
ступ и начин имуносуппресивне терапије може бити клинички изазов. 
Већина пацијената има добар одговор на имуносупресивну терапију, 
међутим бенефит лечења болесника са благом формом болести још 
није доказан. Лечење је базирано на датим смерницама релеватних 
Удружења хепатолога. Пацијенти са израженом некроинфламацијом 
(базирано на хистолошком налазу и елевацији аминотрансфераза и 
имуноглобулина) са симптомима болести треба да буду лечени. Према 
савету ових удружења и пацијенте са блажом формом болести и оне са 
већим ризиком од нежељених ефеката кортикостероида треба лечити 
(Табела 5) [20]. Стандардна терапија АИХ укључује кортикостероиде 
и азатиоприн. Кортикостероиди самостално или у комбинацији са 
азатиоприном су се показали као ефикасна терапија још почетком ’70 
година прошлог века. Постоје различити режими за индукцију ремисије 
и њено одржавање. Најчешће се користи протокол приказан у табе-
ли 6. за постизање ремисије, на основу резултата бројних клиничких 
студија и метаанализа [20]. 

Предност преднизон монотерапији се даје код тешке цитопеније, 
TPMT (thiopurine methyltransferase) дефицијенције, раније  нетолеран-
ције на азатиоприн, трудноће и малигнитета. Комбинована терапија 

Апсолутне Релативне Није индиковано лечење
Серологија AST >10x изнад 

горње границе
AST > нормалне 
вредности

Нормалне вредности

IgG > 2x изнад 
горње границе

IgG > нормалне 
вредности

Хистологија Bridging и 
мултиацинусна 
некроза

Гранични хепа-
титис

Инактивна цироза

Блага портална инфлама-
ција

Симптоми Изражени Благи до уме-
рени

Без симптома

Нежељени 
ефекти лечења

Без Остеопенија, де-
пресија, дијабе-
тес, цитопенија 

Компресивне фрактуре, 
психозе, нерегулисани 
диабетес, интолеранција на 
преднизон или азатиоприн 

Табела 5. Индикације за лечење аутоимунског хепатитиса
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је пожељнија после менопаузе, при постојању остеопорозе, дијабетеса, 
гојазности, акни, емоционалне лабилности и хипертензије. Мора се 
узети у обзиром и ензимска активност TPMT при увођењу азатиоприна, 
јер ако је она снижена, нежељени ефекти азатиоприна су значајано 
чешћи и тиме је употреба овог лека контраиндикована. 

Ремисије се дефинише као: 
 – Нестанак симптома
 – Нормалне вредности серумског билирубина, глобулина
 – АST, АLT < 2x нормалне вредности
 – Нормална хистологија јетре или минимална инфламација, 

без граничног хепатитиса

За одржавање ремисије неопходна је терапија одржавања. Утврђе-
но је да је монотерапија азатиоприном (2 mg/kg TT/д) или ниже дозе 
комбиноване терапија азатиоприн-преднизон супериорнија у односу 
на преднизон монотерапију. Током терапије одржавање неопходно је 
додати витамин Д (50,000 IU/недељно) и калцијум (1-1,5 g/д), пратити 
развој хипертензије, катаракте, глаукома, коштане болести, нарочито 
код терапије преднизоном, а код терапије азатиоприном пратити број 
леукоцита и тромбоцита  [21].  Показано је да се ремисија одржава у 
мање од 12% пацијената уколико се не примењује терапија одржавање, а 
многе студије су показале да је у том случају и значајно већи морталитет. 

Терапија се саветује до постизања нормалних вредности аминотранс-
фераза и одржавање нормалних вредности најмање 1-2 године. Ради 
прекида терапије је неопходна биопсија јетре и потврда хистолошке 
ремисије болести. Иако вредности аминотрансфераза најчешће адек-
ватно корелишу са степеном некроинфламације, утврђено је да у око 
50% пацијената и даље постоји хистолошка инфламација и поред нор-
малних вредности аминотрансфераза [22]. Ризик од релапса болести 
износи преко 90% уколико постоји лимфоплазмоцитна инфилтрација, 
а преко 70%  ако постоји гранични хепатитис, док нормална хистоло-

Интервал
Монотерапија Комбинована терапија

Преднизон mg/дан Преднизон mg/дан Азатиоприн mg/дан
Недеља 1 60 30 50
Недеља 2 40 20 50
Недеља 3 30 15 50
Недеља 4 30 15 50
До прекида 20 10 50

Tабела 6. Терапијски протокол за постизање ремисије аутоимунског хепатитиса
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гија носи ризик од око 30% за развој релапса болести [23]. Показано је 
да пацијенти који имају један релапс имају сличну прогресију болести 
као пацијенти у стабилној ремисији, међутим мултипли релапси су 
удружени са лошијим исходом, бржим развојем цирозе и терминалне 
инсуфицијенције јетре [22]. Стога одлуку о прекиду терапије одржа-
вања треба донети рационално. Због ризика од мултиплих релапса, у 
клиничкој пракси најчешће након једног релапса, терапија одржавања 
се примењује трајно. 

Уколико није било клиничког одговара за постизање ремисије мо-
гуће је применити другу линију која укључује примену преднизона 60 
mg/d или преднизона 30 mg/d + азатиоприна 150 mg/д  [20]. 

Уколико није било терапијског одговара или постоји интолеранција 
на ове лекове могуће је применити следеће алтернативне лекове  [20,21]:

 – Мycophenolate mofetil (2x1 g/дан)
 – Тacrolimus (2x4 mg/d, до серумске концентрације= 6-10 ng/mL)
 – Cyclosporine (5-6 mg/kg/дан,  до серумске концентрације= 200-

250 ng/mL)

Утврђено је да је микофенолат мофетил ефикасан у 39-100% пације-
ната, а у последње време се испитује и његова ефикасност у комбинацији 
са преднизоном за постизање ремисије као прва линија лечења. Пре-
лиминарни резултати су показали да је код 59% пацијената постигнута 
ремисија. Иако су резултати лимитирани, прелиминарни резултати ле-
чења рефрактарног АИХ калцинеуринским инхибиторима (такролимус 
и циклоспорин) су обећавајући [24]. Трансплантација јетре је ефикасна 
терапија за лечење пацијената који су прогредирали у цирозу јетре у 
стадијуму декомпензације и терминалне инсуфицијенције. Резултати 
су одлични, с обзиром да 5-годишње преживљавање износи 80-90%. 
Нешто је чешћа учесталост акутног одбацивања, а рецидив се јавља 
у 30-40% случајева те је неопходно чешће праћење биопсијама јетре 
и у складу са налазом индивидуална корекција имуносупресије [25].

Закључак

АИХ је предоминантно болест средовечних жена. Нелечен АИХ 
прогредира у цирозу и термниналну инсуфицијенцију јетре. Пато-
генеза није у потпунисти разјашњена. Фактори ризика за прогресију 
болести је израженост некроинфламације у тренутку постављања 
дијагнозе и бројни релапси болести. Ремисија и регресија болести се 
може постићи имуносупресијом, али прецизни протокол и дужина 
трајања  лечења су индивидуални.
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АUTOIMMUNE HEPATITIS

Тamara Аlempijević, Rada Ješić-Vukićević
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Clinical for Gastroenterology and Hepatology
Clinical Centre of Serbia, Belgrade

Autoimmune hepatitis (AIH) is an immune-mediated necroinflamatory pro-
gressive liver disease characterized by hypergammaglobulinemia, autoantibodies 
detection and interface hepatitis. The disease goes through periods of remissions 
and exacerbations, and rarely manifests itself by acute hepatic failure. It was first 
described in 1950, when it was shown that adequately treated disease has a good 
prognosis, while the opposite inadequately treated disease leads to the terminal 
hepatic insufficiency. Diagnosis is based on combination of  biochemical, serolog-
ical and histological parameters, as well as the exclusion of other liver diseases. 
A standard therapy consists of corticosteroids and azathioprine administration. It 
was shown that this therapy is successful in approximately 80% of patients. Lately, 
more and more alternative therapeutic modalities were examined in patients who 
have not response to standard therapy or developed side effects. In the group of 
medicines called “second line” for the treatment of AIH is mycophenolate mofetil, 
cyclosporine, tacrolimus, and others.

Keywords: autoimmune hepatitis, imunosuppression, liver disease, autoan-
tibodies
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ПРИМАРНА БИЛИЈАРНА ЦИРОЗА

Милена Божић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, Београд

Сажетак

Примарна билијарна цироза (енгл. рrimary biliary cirrhosis – PBC) је хронична 
инфламаторна, холестазна болест јетре коју карактерише споро прогресивно 
и иреверзибилно аутоимунско  разарање малих и средњих интрахепатич-
них, интерлобарних и септалних, жучних дуктуса и присуство антимито-
хондријских антитела (АМА ) у серуму. Постепено разарање и ишчезавање 
жучних дуктуса ремети излучивање жучи, која се нагомилава у јетри и настаје 
холестаза. Дуготрајна холестаза доводи до инфламације, развоја фиброзе и  
на крају, после више година или деценија, до цирозе и попуштања функ-
ције јетре. PBC је претежно болест жена (у 90% случајева) средњих година 
и удружена је са различитим екстрахепатичким аутоимунским болестима. 
Сва досадашња испитивања указују да у настанку PBC играју битну улогу 
генетски и имунолошки фактори и окидач из спољашње средине. PBC се 
налази у свим крајевима света и од ње оболевају све расе. Учесталост PBC 
је различита у разним земљама света, па и регионима исте земље. У новије 
време забележен је пораст броја оболелих од PBC  што може бити резултат 
боље дијагностике, нарочито одређивања АМА у серуму, и откривања асим-
птоматске PBC случајним налазом повишених ензима холестазе (алкална 
фосфатаза, γ-глутамил трансфераза) у склопу рутинских тестирања крви. 
Савремена класнична дијагноза PBC се поставља на основу три параметра:  
повишеног нивоа ензима холестазе, присуства АМА (≥ 1:40) и/или AMA тип 
M2 у серуму и хистолошких променама у узорцима ткива добијеним биопсијом 
јетре. Антимитохондријска антитела против E2 компоненте комплекса пи-
руват дехидрогеназе (PDC-E2) AMA-M2 су присутна у 95% болесника sa PBC. 
Она су специфична за PBC и имају дијагностички значај. Код болесника са 
позитивним АМА-М2, типичним симптомима и биохемијским поремећајима 
биопсија јетре није битна за дијагнозу. У оваквим случајевима биопсија јетре 
може да послужи у процени стадијума PBC. Нема лека који може да излечи 
од  PBC. Ипак, данас је лек избора у лечењу PBC урсодеоксихолнa  киселинa 
(UDCA). Дуготрајна примена UDCA у дози од 15 mg/kg/дневно је показала 
побољшање у биохемијским и хистолошким параметрима као и у квалитету 
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и дужини живота болесника али је остала без дејства на умор и остепорозу. 
У крајњем стадијуму PBC једини начин лечења остаје трансплантација јетре. 

У раду су приказане клиничке, биохемијске, имунолошке и хистопато-
лошке карактеристике у 66 болесника са PBC који су лечени у Клиници за 
инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије, Београд. 

Кључне речи: примарна билијарна цироза, синдром преклапања, анти-
митохондријска антитела, урсодеоксихолна киселина, трансплантација јетре

Увод

Примарна билијарна цироза (енгл. Primary Biliary Cirrhosis, PBC) је 
спорo прогресивна хронична, холестазна болест јетре, коју карактерише  
аутоимунско разарање малих и средње величине интрахепатичких 
жучних дуктуса (каналића, водова) и присуство антимитохондријских 
антитела (АМА) у серуму. Велики интра- и екстрахепатички жучни 
водови нису нападнути. Прогресивни, несупуративни холангитис 
прати развој фиброзе и на крају цирозе јетре. Основне карактеристике 
тока PBC су хронична споро прогресивна деструкција и смањење броја 
малих интрахепатичких жучних дуктуса са порталном/перипортал-
ном инфламацијом, прогресивном фиброзом и коначном цирозом са 
попуштањем функције јетре [1]. То је доживотна, орган-специфична 
аутоимуна болест од које болују претежно жене. Назив примарна 
билијарна цироза није одговараћи. Промене имена PBC је предмет 
дискусије годинама јер је само у последњм стадијуму болести цироза и 
назив је погрешан за пацијенте у ранијим стадијума болести. Разматрају 
се два могућа назива: примарни билијарни холангитис (primary biliary 
cholangitis) и примарна билијарна холестаза (primary biliary cholestasis). 
Предлог за промену назива примарне билијарне цирозе се очекује 15. 
октобра 2015. године и дефинитивна Међународна класификација 
болести (International Classification of Disease, ICD-11), коју публикује  
Светска здравствена организација (WHO), биће на располагању 2017. 
године. Иницијативу о промени имена PBC треба да покрене WHO, 
а учешће у дијалогу ће узети и релевантна удружења за проучавање 
болести јетре (EASL, AASLD и APASL). Етиологија PBC није сасвим 
разјашњена, а генерално се сматра  аутоимунском болешћу. Јасно је 
показано да имунски и генетски фактори играју значајну улогу у њеном 
настанку, а фактори спољне средине вероватно имају улогу окидача 
болести. PBC је релативно ретка болест од које најчешће оболевају 
жене средњих година. Код мушкараца је болест знатно ређа али има 
сличан ток као и код жена. За постављање дијагнозе PBC најзначајније 
је присуство АМА, специфичне подгрупе АМА-М2 у серуму. Нема 
терапије која може да излечи од PBC. У последње две деценије ефикас-
ност у лечењу PBC су показала два начина: примена урсодезоксихолне 
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киселине (ursodeoxycholic acid,UDCA) и у одмаклом декомпензованом, 
крањем стадијуму PBC трансплантација јетре. Лечење са UDCA може 
да успори прогресију болести и продужи период преживљавања бо-
лесника без транспланртације јетре. Показано је да болесници са PBC 
и комплетним биохемијским одговором на адекватне дозе UDCA имају 
дуготрајан период преживљавањае PBC [2] .

У нашој земљи PBC је знатно ређа у односу на скандинавске земље 
и Велику Британију. На учесталост јављања PBC, поред других фак-
тора, утиче и боља дијагностика, нарочито могућност одређивања 
АМА-М2 у серуму и препознавање асимптоматских болесника са PBC. 
Скрининг биохемијских тестова којима се случајно октирије побвишен 
ниво алкалне фосфатазе доприноси препознавању PBC.

Неопходне су нове терапијске пробе усмерене на лечење болесника 
са PBC и слабим биохемијским одговором на UDCA терапију. Недостају 
конензуси око дефинисања и лечења синдрома преклапања (overlap 
syndrome) PBC-AIH, који се очекују у скорој будућности [2]. 

Етиологија и епидемиологија

Узрок болести није разјашњен мада битну улогу у настанку PBC 
играју генетски и имунски фактори, као и могући различити покретачи 
из спољашње средине. О патогенези PBC видети у раду “Имунопато-
генеза аутоимунских болести јетре“.

Ако се посматра учесталост PBC према полу уочава се упадљива 
предоминација жена (у 90% случајева), однос жене:мушкарцима је 9:1. 
Од PBC болују одрасле особе од 20 до 80 година али најчешће жене од 
40 до 60 година.

Преваленција PBC се процењује на 65-94 жене и 12 мушкараца на 
100 000 становника, а инциденција на 5-10 жена и један мушкарац на 
100 000 становника годишње  [1]. У неким крајевима USА и UK прева-
ленција PBC је висока и процењује на једног болесника на 4 000  ста-
новника што је неупоредиво виша у односу на преваленцију у Јужној 
Америци или Африци.  Разлика у преваленцији PBC се приписује 
бољоj дијагностиком PBC у USА и UK. 

Од PBC болују све социјалне класе и расе.

Дијагностички принципи примарне билијарне цирозе

На примарну билијарну цирозу увек треба мислити када немамо 
објашњење за повишен ниво алкалне фосфатазе или када су присутне 
холестазa и цирозе јетре у жена средњих година живота. Ултрасоногра-
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фиија абдомена служи за искључење механиче опструкције. Присуство 
антимитохондријских антитела против E2 компоненте комплекса пи-
руват дехидрогезае (PDC-E2), односно AMA-M2 у серуму има дијагно-
стички значај за PBC. АМА-М2 су специфична за PBC и присутна су у 
95% болесника. У AMA-негативних болесника са PBC могу се наћи и 
друга аутоантитела специфична за PBC kao што су специфична ANA  
(anti- Sp100 и anti-gp210) за PBC. Специфиност ових аутоантитела за 
PBC је велиика  (>95%) па могу да се користе као маркер за PBC код 
АМА-негативних болесника. Међутим, осетљивост ових аутоантитела 
је мала, позитвна су само у 40% болесника са PBC [1]. 

Биопсија јетре је индикована у болесника са AMA-негативном PBC 
за потврду дијагнозе. Међутим, код болесника са присуством АМА-М2 
хистологија јетре првенствено служи за процену стадијума PBC, а за 
постављање дијагнозе није неопходна [3].  

Клиничка слика

Природни ток примарне билијарне цирозе се може поделити у 4 
фазе [3] . 

1. ”Нема” или предклиничка фаза. „Нему“ или предклиничку фазу 
карактерише изоловано позитивна AMA и нормалаии биохемијски 
налази. Ова фаза може трајати годинама. AMA позитивна у жена са 
нормалним нивоом алкалне фосфатазе (AP) су знак високог ризика од 
развоја PBC у току праћења. То захтева да се  АМА-позитивне особе 
са нормалниним нивоом ензима холестазе (AP и γ-GT) и серолошком 
ознаком PBC (AMA+) контролишу једанпут годишње клинички и на 
биохемијске маркере холестазе.

2. Асимптоматска фаза примарне билијарне цирозе. Асимпто-
матску фазу карактерише одсуство симптома болести и повишен 
ниво ензима холестазе (AP и  гама-глутамилтранспептидаза − γ-GT) 
у серуму. Већина болесника (50-60%) у време постављања дијагнозе 
је асимптоматска. У оваквим случајевима на дијагнозу PBC упућује 
налаз повишеног нивоа алкалне фосфатазе, откривен рутинским 
биохемијским тестовима крви. Иако ова фаза може трајати до 20 го-
дина, само 30-50% болесника остају асимптоматски после 5-годишњег 
праћења [3] . Праћење асимптоматских болесника је позакало да се 
јасни симптоми PBC развијају за 2-4 године од постављене дијагнозе 
PBC али не код свих болесника. 

3. Симптоматска фаза PBC. Клиничком сликом доминирају сим-
птоми и знаци холестазе. Болест почиње постепено најчешће између 30 
и 60, мада у ретким случајевима може почети и са 20 или са 80 година. 
Најранији, најчешћи (у 80% болесника) и најзначајнији специфични 
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симптом PBC је свраб коже, који је израженији код жена него код муш-
караца. Свраб је нарочито изражен ноћу. Свраб је обично дифузан, 
најизражени на кожи леђа и екстремитетима. На почетку болести 
свраб може бити изражен само у аналној и перианалној регији [5]. Код 
трудница свраб може да започне у трећем триместру трудноће и да се 
одржава после порођаја. Перзистентни умор је најчешћи, у 65-78% бо-
лесника, неспецифични симптом. Блажи болови испод десног ребарног 
лука су присутни у око 17% болесника. У почетку болести иктерус не 
мора уопште да се јави, али обично настаје за 6 месеци до 2 или више 
година од почетка свраба. У ретким случајевима свраб и иктерус се 
јаве истовремено или иктерус претходи сврабу. Уколико се иктерус 
појави у трећем триместру трудноћеи одржава и после порођаја може 
да укаже на развој PBC. Промене на кожи могу бити различите: екско-
ријације од чешања, хиперпигментација коју даје меланин, ксантелазме 
и/или ксантоми, а у одмаклој PBC и спајдер невуси, телеангиктазије и 
поткожна крварења. У раним стадијумима PBC опште стање болесника 
је очувано. У одмаклој фази PBC жутица је изражена, а јетра (43-70%) 
и слезина (16-35%) су често увећане. PBC је често удружена са другим 
аутоимунским болестима. У болесника са израженом хиперлипиде-
мијом јављају се ксантелазме (најчешће на очним капцима и врату) 
и ксантоми (Слика 1). Ксантоми на периферним нервима доводе до 
ксантомске неуропатије, нарочито на прстима шака. Појава ксантома 
и ксантелазми корелика са нивоом хиперехолестеронемије. Због ду-
готрајне холестазе, коју прати недостатк жучи у цревима долази до 
поремећаја варења и апсорпције масти што може да доведе до дијареје 
или стеатореје, губитка у телесној маси, недостатка липосолубилних 
витамина (A, D, E и K) и калцијума. Слабој апсорпцији доприноси и 
инсуфицијенција егзокриног панкреаса, која се најчешће налази код 
болесника са пратећим sicca синдромом. Недостатак витамина D и 
калцијума доводи до остеопорозе. Клинички се манифестује боловима 

у костима и фрактурaма ко-
сти. Поремећај коагулације 
због недостатка витамина 
K се јавља ретко, а изузетно 
ретко се може јавити ноћ-
но слепило због недостатка 
витамина А. Недостатак ал-
калне жучи у цревима може 
узроковати појаву дуоденал-
ног улкуса. Повећана кон-
центрација жучних соли и 
холестерола у жучној кесици 
је разлог настанка калкулозе 

Слика 1. Ксантелазме код болеснице са при-
марном билијарном цирозом
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жучне кесице у око 39% болесника са PBC. Калкулоза је обично пиг-
ментног типа. 

Клиничком сликом годинама и деценијама доминирају симпто-
ми хроничне холестазе, а  у одмаклом стадијуму  развијена цироза и 
попуштање функције јетре са портном хипертензијом и њеним ком-
пликацијама представљају завршну слику PBC [5]. У току 10-годишњег 
праћења u 20% болесника се развија асцитес, a u 10% крварења из 
варикса једњака [6].  Ретко први симптоми PBC могу бити симптоми 
одмаклог стадијума цирозe са компликацијама порталне хипертензије.

4. Пре-терминална фаза. Прогресивни развој жутице знак је уласка 
болесника у пре-терминалну фазу, која може да траје до 2 године. Тер-
минални стадијум PBC је период преживљавања до годину дана и 
крактерише се израженом жутицом са ишчезавањем ксантома и свраба. 
Ниво укупног холестерола и албумина опада. У крајњем стадијуму 
иктерус знатно прогредира,  јављају се едеми и асцитес [6]. На крају 
се развијају хепатичка енцефалопатија, неконтролисана крварења 
обично из варикса једњака и интеркурентне инфекције. У крајњем 
стадијуму PBC клиничка слика се не разликује од клиничке слике 
цироза друге етиологије. 

Екстрахепатичкe аутоимунске болести удружене са примарном 
билијарном цирозом

PBC је често удружена са различитим екстрахепатичним аутоиму-
ним болестима (у до 84% случајева) (Табела 1). Може бити удружена 
скоро са било којом од аутоимунских болести [7]. Нарочито су честе 
колагене болести, посебно реуматоид артритис, дерматомиозитис, 
мешовита болест везивног ткива и системски лупус еритематозус 
(SLE). PBC може бити удружена и са склеродермијом и целим CREST 
(calcinosis, Raynaud-ov феномен, захваћеност езофагуса, sclerodactylia, 
teleangiectasia) синдромом.  Oko 80% болесника са PBC има бар једну 
удружену болест. Више од једне болести истовремено могу бити удру-
жене у 40-50% болесника са PBC. Преваленција удружених аутоимуних 
стања је различита у разним студијама PBC. Премa подацима  Hosonuma 
и сар. [8], који су приказали 179 болесника са PBC, укупна преваленција 
удруженосити аутоимунских стања је била заступљена у 32,4% болес-
ника. Најчешћа удруженост је била са Sjögren-овим синдромом (14,5%), 
затим болешћу штитне жлезде (8,9%), реуматоид артритисом (8,9%), 
системском склерозом (8,4%) и ситемским лупусом еритематозусом у 
0,6% случајева [8].
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Лабораторијскa дијагностика PBC

Биохемјски маркери примарне билијарне цирозе

Биохемијски маркери PBC су повишени ензими холестазе (AP и  
γ-GT) у серуму. Висок ниво алкалне фосфатазе у серуму је заштитни 
знак PBC. Истовремени пораст нивоа оба ензима AP и γ-GT потврђује 
хепатобилијарно порекло AP. У почетној фази PBC значајно је пови-
шен ниво AP и γ-GT,  док је ниво аминотрансферазa (AST, ALT) благо 
повишен (2-3 пута изнад горње границе нормалних вредности), a ниво 
билирубина је обично нижи од 35 µmol/L. Ниво укупног холестерола 
је повишен слично као и у другим холестазним стањима али не увек. 
Умерено су повишени укупни глобулини, а ниво албумина је обично 
нормалан у серуму. Пад нивоа албумина и пораст нивоа билирубина 
налазе се у одмаклом стадијуму PBC. Болесници са PBC имају типично 
висок ниво имуноглобулина М (IgM) у серуму (код 80% болесника). Ви-
сок ниво IgM није поуздан маркер за дијагнозу PBC, мада има известан 
дијагностички значај. Продужено протромбинско време, пад нивоа 

Синдром сувих жлезда( “sicca” синдром са ксерофталмијом и ксеростомијом)
Sjögren-ov синдром (75%) 
Реуматоидни артритис
Аутоимунски тиреоидитис  (20%)
Склеродермија (5%) али и цео CREST синдром
Мешовиша болест везивног ткива
Полимиозитис
Полимиалгија реуматика
Фиброза плућа
IgM-удружен мембранозни гломерулонефритис
Ренална тубулска ацидоза
Системски еритемски лупус (SLE)
Myasthenia gravis
Raynaund-ov феномен
Целијакија (6%)
Аутоимунска тромбоцитопенија
Пернициозна анемија
Инсуфицијенција егзокриног панкреаса (sicca синдром)
Улцерозни колитис (веома ретко удружен)

Taбела 1. Ekстрахепатичке аутоимунске болести удружени са примарном билијар-
ном цирозом [1,7,9]
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албумина у серуму и изражена хипербилирубинемија коњугованог 
типа се налазе само у одмаклилим стадијумима болести  [2].

Аутоантитела у примарној билијарној цирози

Антимитохондријска антитела (AMA). Дијагностички критеријум 
за PBC је присуство АМА у серуму, која су позитивна у више од 90% 
болесника. Њихова специфичност за PBC је већа од 95%. АМА у тирту 
≥1/40 се сматрају позитивним налазом. Ако је на располагању, корисније 
је изабрати одређивање АМА-M2 (анти-PDC-E2). Она су позитивна у 
95-98% болесника. Њихова осетљивост је 88%, а специфичност 96% за 
дијагнозу PBC. У већини случајева  одређивање АМА-М2 је довољно за 
сигурну дијагнозу PBC  [8]. Када се докажу АМА-М2 биопсија јетре није 
неопходна за дијагнозу али може да користи за процену стадијума PBC. 
У већини случајева одређивање АМА-М2 уз клинички налаз и ензиме 
холестазе је довољно за сигурну дијагнозу PBC. Међутим, код малог 
броја болесника са AMA-негативном PBC биопсија јетре је неопходна 
у постављању дијагнозе. У болесника са PBC могу се доказати и друга 
специфична аутоантитела као што су ANA (анти- Sp100 и анти-gp210) 
која показују високу специфичност за PBC (>99%) и могу да служе као 
маркери PBC у одсуству AMA. Међутим, њихова осетљивост је мала 
(нађена су у 10-40% АМА позитивних болесника и у до 50% АМА-не-
гативних болесника са PBC). Присуство ових аутоантитела у серуму 
болесника са PBC може да наговести много тежи облик болести [9]. 
 Антимитохондријска антитела се могу наћи, мада ретко, у 
аутоимунском хепатитису (AIH), токсичним хепатитисима узрокова-
ним различитим лековима, сифилису, псеудо-лупусу, колагенозама и 
кардиомиопатији. 
 У PBC су често позитивна и друга аутоантитела: неспецифична 
антинуклеарна-АNА (у 30% болесника са PBC), ASMA (анти-глаткоми-
шићна антитела), реуматоидни фактор (RF) и хиперглобулинемија са 
селективно повишеним ниоом IgM  [3, 10].

Методе визуализације (медицинско сликање)

Ултрасонографско испитивање (US) абдомена је индиковано у свих 
болесника са повишеном AP и γ-GT. Служи за откривање интрахепа-
тичке или екстрахепатичке дилатације жучних каналића или фокалних 
лезија јетре. Нa ултрасонографији нема специфичне слике за PBC и 
билијарно стабло је нормално што је веома битно. Ултрасонографски 
налаз у одмаклој PBC је сличан налазима који се виде у другим фор-
мама цирозе  [3].
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Биопсија јетре у примарној билијарној цирози

Биоспија јетре се не сматра обавезном  за постављање дијагнозе PBC 
у болесника са повишеним ензимима холестазе и присуством АМА-M2 
у серуму. У оваквим случајевима биопсија јетре може да послужи у 
процени активности и стадијума болести. Класификацију стадијума 
PBC није увек лако установити јер се истовремено може наћи присут-
но више морфолошких стадијума  у болесној јетри истог болесника.  
Хистолошки стадијуми PBC (стадијуми од 1 до 4)  су предложени од 
стране Ludwig-a и сар. [11] и Scheuer-a [12, 13] према степену оштећења 
жучних дуктуса, инфламације и фиброзе јетре (Табела 2 и 3). Фокално 
уништавање жучних дуктуса са формирањем гранулома означава се 
флоридном лезијом дуктуса и сматра се скоро патогномоничним налазом 
за PBC.  Хистолошка обележја првог стадијума (флоридна лезија жучних 
дуктуса) имају значај за дијагнозу, а остала три само за прогнозу PBC. 
Еволуција болести је различита у оквиру једне исте јетре па се могу 
наћи обележја различитих стадијума PBC у истој јетри. Осим тога              

Стадијум Ludwig [11] Scheuer [12] Карактеристике

1* Портални Флоридна 
лезија
дуктуса

Деструкцја жучних дуктуса и пор-
тална инфламација, без фиброзе

2 Перипортални Пролиферација
дуктулуса

Проширени портални простори са 
перипорталном инфламацијом и 
билијарном piecemeal некрозом

3 Септални Фиброза Перипорталана фиброза са пор-
тно-портнoм bridging фиброзом;  
Губитак жучних дуктуса

4 Цироза Нодуларна 
цироза

Неправили паренхимски нодулуси 
са bridging фиброзним ожиљцима 

Tабела 2. Стадијуми примарне билијарне цирозе [11-13]

Стадијум Фиброза Карактеристике
1 Без фиброзе Портна инфламација, деструкција жучних дуктуса
2 Перипортна 

фиброза
Исто као и у првом стадијуму, увећање портних 
простора везивним ткивом

3 Bridging 
фиброза

Углавном портно-портна, повремено 
портно-централна фиброза

4 Цироза Комплетна трансформација у цирозу

Табела 3. Стадијуми примарне билијарне цирозе према фибрози

*Неказеозни гарнуломи се повремено нађу али само у раном стадијуму PBC

Овај систем је користан за клиничку праксу
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PBC има веома разноврстан ток, на што указује серија биопсија. Тако 
нпр. у неких болесника хистолошке промене јетре остају у истом стању 
годинама [13]. Jeтра није цела исто захваћена и слика сва 4 стадијума 
PBC може бити истовремено присустна у једној  биопсији јетре [3]. 

Биопсија јетре је неопходна за дијагнозу атипичне примарне би-
лијарне цирозе:

1. код АМА-негативних  болесника са клиничком и биохемијском 
сликом PBC;

2. код присуства несразмерно високе активности аминотрас-
фетаза (AST, ALT) и нивоа IgG у односу на пораст нивоа 
ензима холестазе (AP и γ-GT) у серуму што указује на могуће 
удружене болести са PBC (синдром преклапања 2 аутоимуне 
болести јетре, најчешће PBC-AIH) или другe болести јетре што 
је неопходно потврди хистолошки налазом ткива јетре.

Хистолошки стадијум PBC се не поклапа увек са клиничким током 
болести тако да се код асимптоматских болесника може наћи чак и  
трећи стадијум PBC [14].

 

  

Стадијум I

Стадијум III Стадијум IV

Стадијум II

Пролиферација жучних дуктуса, инфлама-
торни инфилтрати у портним просторима, 
без фиброзе

Пораст везивног ткива,  bridging фиброза

Деструкција жучних дуктуса, инфламација, 
перипортална фиброза

Цироза јетре са смањеним бројем малих жуч-
них дуктуса 

Слика 2. Хистопатологија  примарне билијарне цирозе– велика хетерогеност промена 
у  јетри  (H.E., 100x)
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Дијагноза примарне билијарне цирозе

Дијагноза PBC се може са сигурношћу поставити ако су поред 
клиничког налаза и биохемијски јасно доказане холестазе (главна је 
повишена алкална фосфатаза) и присуство АМА (≥1:40) и/или АМА 
тип М2. Биопсија јетре није неопходна за дијагнозу PBC у ових болес-
ника али може да служи за процену стадијума болести. Биопсија јетре 
је потребна за дијагнозу апитичне примарне билијарне цирозе. Хисто-
лошки доказан хронични несупуративни деструктивни холангитис, 
првенствено флоридна лезина жучних дуктуса, има дијагностички значај 
за PBC. Хистолошке промене на биопсији јетре приказане су на слици 2. 

На дијагнозу PBC треба мислити код одраслих болесника са не-
објашњеном холестазом или повишеном алкалном фосфатазом у 
серуму без обзира да ли имају или не симптоме болести. Хистолошка 
обележја почетног стадијума PBC имају значај за дијагнозу, а сва три 
остала стадијума служе само за процену прогнозе и руковођења у 
лечењу PBC. АМА позитивне особе са нормалним нивоом алкалне 
фосфатазе су у високом ризику од развоја PBC и захтевају дуготрајно 
клиничко и биохемијско (AP и γ-GT) праћење, једанпут годишње [3].

Диференцијална дијагноза

Диференцијално дијагностички са PBC долазе у обзир друге холе-
стазне болести: примарни склерозирајући холангитис (PSC), саркои-
доза праћена холестазом, аутоимунски холангитис (АIC), холестаза 
узрокована лековима и екстрахепатичка опстручкица жучних водова 
[7] (Tабела 4). Механичке опструкције жучних водова могу проузро-
ковати: калкулуси,  тумори, цисте, стриктуре после операције  и др. 
болести. Ултрасонографија је адекватна у искључивању опструкције 
жучних водова. У диференцијалној дијагнози PBC на првом месту 
треба мислити на PSC нарочито код болесника са хроничном ин-
фламаторном болешћу црева. Улцерозни колитис се ретко налази у 
болесника са PBC, а АМА су ретко позитивна у болесника са PSC што 
чини битну разлику између ова два обољења јетре. Магнетна резо-
нантна холангиопанкреатографија (MRCP) или ендоскопска ретро-
градна холангиопанкреатографија (ERCP) су поступци за постављање 
дефинитивне дијагнозе PSC. Редак узрок оштећења жучних дуктуса је 
саркоидоза удружена са холестазом и грануломима у јетри па је треба 
узети у обзир у диференцијалној дијагнози са PBC. Међутим, маркер 
саркоидозе повећана вредност ензима ангиотензин конвертазе у се-
руму и промене на графији плућа, које се налазе код 90% болесника 
са саркоидозом, помажу у диференцијалном дијагнози саркоидозе са 
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PBC. Бројни лекови могу да доведу до хелестазе, холангитиса и дукто-
пеније: естрогени, андрогени стероиди, фенотијазини, халоперидол, 
имипрамин, амоксицилин и др. Почетак жутице се обично примети 
у првом месецу од почетка узимања лекова. Други узроци оштећења 
жучних дуктуса укључујући опструкцију са супурацијом, калем против 
домаћина (graft versus host) и одбацивање пресађене јетре могу доћи 
у обзир диференцијално дијагностички са PBC. Жучни дуктуси могу 
бити измењени у акутном и хроничном вирусном хепатитису, наро-
чито хепатитису Ц али нам у таквим случајевима помажу дијагностики 
маркери вируса хепатитиса.

Болест Карактеристике АМА-М2 Биопсија јетре
Примарна 
билијарна 
цироза 

Претежно жене (90%), 
средњих година
Свраб
Висок ниво алкалне 
фосфатазе у серуму 

Позитивна 
(95%)

Оштећење жучних 
дуктуса
Лимфоидни агрегати
Незнатна PMN
Интактни лобулуси
Пери-септална 
холестаза

Примарни 
склерозирајући 
холангитис

Претежно мушкарци
Удружен улцерозни 
колитис
Холангиографија је 
дијагностичка 
(MRCP или ERCP)

Негативна или 
у ниском титру 
код  0-5%

Дуктуларна инфлама-
торна фиброза
Циркуларна перидук-
тусна фиброза попут 
луковице (onion-skin)

Аутоимунски 
холангитис

Претежно жене
Висок ниво алкалне 
фосфатазе
ANA позитивна у 
високом титру

Негативна Хистолошка слика 
примарне билијарне 
цирозе

Холестатска 
саркоидоза

Оба пола подједнако 
заступљeна, млађе 
особе
Свраб
Висок ниво алкалне 
фосфатазе у серуму
Промене на графији 
плућа

Негативна Многи грануломи
Умерене промене жуч-
них дуктуса

Холестатска 
реакција на 
лекове

Анамнеза
Акутан почетак
Брз развој жутице 
обично у тоkу 4-6 
недеља од почетка 
примене лекова

Негативна У портним просторима 
је мнононукелерана 
рекација повремено 
са еозинифолима, 
грануломима и масним 
променама

Табела 4.  Диференцијална дијагноза примарне билијарне цирозе [7]
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Природни ток и прогноза примарне билијарне цирозе

Примарна билијарна цироза има веома различит, дуг и непреви-
дљив природни ток болести. Болест је различита у разних особа, чак 
и у истом животном добу. Прогноза у великој мери зависи од времена 
када се постави дијагноза PBC. Захваљујући биохемијском скринингу 
крви и случајном откривању повишеног нивоа алкалне фосфатазе, 
као и порасту сазнања о PBC, у садашње време PBC се дијагностикује 
рано, у асимптомасткој фази болести, код  60-70% болесника. Не постоје 
маркери којима се може предвидети исход у болесника са PBC који су 
асимптоматски са нормалним нивоом билирбина у серуму. Постоји 
корелација, мада слаба, између хистологије јетре и исхода болести. 
Болесници са цирозом јетре имају мање шансе за преживљавање него 
они који немају цирозу. Није неуобичајено да се код  асимптоматских 
болесника нађе стадијум цирозе PBC. Хистолошки налаз ткива јетре 
у асимптоматској фази не може да укаже да ли ће се развити или не 
симптоми болести.

Aсимптоматска примарна билијарна цироза  

У раним стадијумима, у време постављања дијагнозе PBC, већина 
болесника је асимптоматска. Болест може остати асимптоматска 10 до 
12 година. Ток асимптоматских болесника је различит, непредвидљив 
и веома је тешко пацијенту и родбини да се саопшти прогноза. Неки 
болесници никада не постану  симптоматски, а други имају брзу 
прогресију болести. Око једне трећине асимптомаски болесници, за 5 
година праћења, постаану симптоматски.  

Период преживљацање  асимптоматских болесника траје најкраће 
10 година, а креће се од 10 до 17 година према разним студијама [7]. 
Укупан период преживљавања асимптоматских болесника је краћи 
од предвиђеног за године живота и пол одговарајуће контролне по-
пулације. Разлика у периоду преживљавања се јавила после 11 година 
праћења. Прогноза асимптоматских је боља у односу на симптоматске 
болеснике са PBC. Просечан период преживљавања нелечених асимпто-
матских болесника од постављања дијагнозе је 12 година, а нелечених 
симптоматских 6-8 година.

Симптоматска примарна билијарна цироза

Период преживљавања симптоматских болесника са PBC je 7 до 
12 година. Међутим, ако су иктерични овај период је краћи и износи 
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оkо 7 година [7]. Описани су симптоматски болесници са миималном 
прогресијом и са продуженим периодом преживљавања. Истраживања 
су показала да је прогноза PBC удружене са аутоимунским болестима, 
као што су тиреоидитис  или sicca синдром, лошија у поређењу са 
PBC без удружених аутоимунихих обољења. Присуство порто-пор-
тне bridging фиброзе на биопсији јетре је знак лоше прогнозе PBC [9]. 
Ниво билирубина у серуму је добар показатељ тежине и прогнозе 
PBC. Најбољи независтан фактор преживљавања болесника је ниво 
билирубина у серуму у касном стадијуму болести. Међутим, он има 
мали значај у процени периода преживљавања болесника за благом 
и умереном PBC [6].

Прогресиван пораст нивоа билирубина, појава асцитеса, понављања 
крварења из варикса једњака и/или хепатичке енцефалопатије су знаци 
лоше прогнозе PBC. Процена прогнозе PBC је прецизнија на основу 
нивоа албумина и билирубина него на основу нивоа алкалне фосфа-
тазе у серуму. Код симптоматских болесника, у одмаклом стадијуму 
цирозе са ниским нивоом албумина и високим нивоом билирубина у 
серуму  сваки од ова два параметра појединачно корелира са краћим 
периодом преживљавања. Присуство или титар АМА не утичу на пе-
риод преживљавања. Прогностички модел Маyo клинике за период 
преживљавања болесника са PBC зависи од животног доба, билирубина 
у серуму, албумина, протромбинског времена и присуства или одсуства 
едема и често се примењује код индикација за трансплантацију јетре [6].

Нема прогностичког модела који може прецизно утврдити период 
живљавање болесника.

Терапија може да промени природни ток примарне 
билијарне цирозе

Терапија урсодеоксихолном киселином (UDCA) успорава прогресију 
PBC и продужава период живота болесника. Прогноза је одлична у 
болесника лечених са UDCA у раним стадијумима PBC, koји су имали 
нормалне нивое албумина и билирубина пре терапије. Период пре-
живљавања код њих је сличан као у општој популацији [2]. У факторе 
предвиђања прогнозе спада и комплетан биохемијски одговор на UDCA. 
Комплетан биохемијски одговор се дефинише са AP<3x, AST<2x изнад 
горње границе нормале и нивоом билирубина <1,0 mg/dL, после једно-
годишње терапије са UDCA. Комплетан биохемијски одговор је моћан 
фактор за предвиђање боље прогнозе и дужег периода преживљавања 
без трансплантације јетре. Нормализација сниженог нивоа албумина и 
повишене концентрације билирубина са UDCA терапијом је праћена 
побољшањем прогнозе [6].
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Прогноза је знатно лошија у последњем стадијуму PBC и поред 
примене UDCA терапије. Особе са лошом прогнозом треба упути на 
трансплантацију јетре. Трансплантација јетре битно мења природни ток 
PBC. После трансплантације јетре 80% болесника преживи 10 година.

Компликације примарне билијарне цирозе 

Остеопенија/остеопороза

Недостатак витамина D и калцијума доводи до остеопорозе. Осте-
опороза је честа и може бити прилично изражена чак и у ранијим 
стадијумима PBC. Клинички се манифестује боловима у костима и 
фрактурaма кости.

Хепатоцелуларни карцином 

Хепатоцелуларни карцином (HCC) је компликација PBC. Студија из 
Јапана  је показала да је инциденцijaа и смртност од HCC у болесника 
са PBC значајно већа у односу на општу популацију[8]. Ниво албумина 
у серуму је независан фактор за предвиђање развоја HCC. Болесници 
са PBC и ниским нивоом албумина у серуму су у виском ризику од 
добијања HCC. Поред ниског нивоа албумина помињу се и други фа-
кроти ризика као што су старије животно доба, мушки пол и одмакли 
стадијум болести у време постављања дијагнозе PBC. Скрининг HCC 
подразумева ултрасографски преглед јетре и праћење нивоа алфа 
фето протеина у серуму једанпут годишње [8].

Тeрапија примарне билијарне цирозе 

Болесници са PBC, било симптоматски или асимптоматски, треба 
да се дуготрајно лече са UDCA (13-15 mg/kg/дан). Боље дуготрајно деј-
ство UDCA је запажено код лечених болесника са раним стадијумима 
болести. Ови болесници имају често добар биохемијски одговор, који се 
процењује после годину дана од почетка UDCA терапије, а дефинише 
се према француском критеријуму („Paris criteria“): билирубину ≤1 mg/
dL (17µmol/L), а AP ≤3x и AST  ≤2x изнад горње границе нормале  или 
према  шпанском критеријуму („Barcelona criteria“): пад за 40% или 
нормализација нивоа алкалне фосфатазе у серуму  [6]. Нема савременог 
консензуса о лечењу болесника са лошим биохемијским одговором на 
UDCA. Потребне су студије које би показале предност комбиноване 
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терапије у лечењу ових болесника.
Трансплантација јетре је индикована код болесника са одмаклом 

PBC на што указује ниво билирубин виши од 6 mg/dL (103 µmol/L)  или 
декомпензована цироза са неприхватљивим квалитетом живота или 
предвиђен летални исход у току годину дана порузрокован асцитесом 
резистентним на терапију и спонтаним бактеријским перитонитисом, 
повратним крварењима из варикса једњака, хепатичком енцефалопа-
тијом или хепатоцелуларним карциномом (HCC).

Урсодеоксикохална киселина у лечењу примарне 
билијарне цирозе

Повољно дејстно UDCA на  поремећене параметре функције јетре 
у PBC је запажено још 1981. године [2].  Више од две деценије UDCA 
(13-15 mg/kg/дан) је лек избора у лечењу PBC. То је хидросолубилна, за 
ћелије јетре нетоксична жучна киселина, добро се подноси и погодна 
је за дуготрајну примену. Међутим, прецизни механизми дејства UDCA 
су нејасни. Могући начини дејаства UDCA: побољшава проток жучи, 
мења састав жучних киселина тако што смањује вредност липосолубил-
них за јетру токсичних жучних киселина (хенодеоксихолне и холне), 
делује заштитно на мембрану ћелија јетре, стабилизује интегритет 
митохондрија, индукује детоксикацију и регенерацију јетре, делује 
антиинфламаторно, антифибротично, анти-апоптотично, холере-
тично, врши литолизу жучних каменаца и има повољан утицај на 
имунолошке механизме. UDCA делује имуномодулаторно, а не делује 
имуносупресивно.

Савремена медикаментозна терапија PBC препоручена од стране 
American Association for the Study of Liver Diseases (ААSLD) и одобрена за ову 
индикацију од стране Food and Drug Administration, U.S. (FDA)  је UDCA 
у дози од 13-15 mg/kg/дневно [9]. Оптималнoм дозом UDCA, у лечењу 
болесника са PBC, сматра se 13-15 mg/kg/дневно. До ове дозе дошло се 
на основу резулата студије испитивања 548 болесника са овом дозом 
UDCA, код којих је после 4 године дошло до значајног биохемијског 
побољшања и успоравања хистолошке прогресије у фибрози.  Тера-
пија се примењује код болесника са повишеним ензимима холестазе 
вез обзира на хистолошки стадијум болести. Лек се пије 2-4 сата пре 
или после оброка.

Преко 80% болесника са PBC има добар одговор на UDCA терапију, 
што значи пад нивоа AP, γ-GT, AST, ALT и имуноглобулина, нарочито 
IgM, побољшавање симптома али не делује на умор и остепорозу. Уз 
то, UDCA одлаже и/или смањује учесталост трансплантације јетре и 
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продужава период преживљавања. PBC захтева дуготрајну/доживотну 
UDCA терапију, престанак терапије води у ризик од релапса болести.

Скорашње студије показују дуготрајно преживљавање (преко 10-20 
година) болесника лечених сатандардом дозам UDCA (13-15 mg/kg/
дан). Лечење болесника са UDCA у раном стадијуму болести омогућава 
преживљавање без трансплантације јетре слично као код здраве кон-
тролне популације одговарајућих година и пола [2].  UDCA побољшава 
преживљавање у поређењу са утврђеним преживљав на почетку тера-
пије израчунатим према Mayo risk score(МRS) за PBC [ 19]. Постигнут 
добар биохемијски одговор на UDCA терапију је удружен са одличим 
преживљавањем (95% болесника) без трансплантације јетре у току 
14-годишњег праћења [3]. Прогностички значај UDCA терапије  пот-
врђен је приказаним резултатаима једне  велике независне студие код 
болесника са PBC у којој је примењен „Париски критеријум“ за добар 
биохемијски одговор. Oва студија је потврдила добру дугогодишњу 
прогнозу, односно 10-годишње преживљавање у 90% болесника без 
трансплантације јетре  [3].

Резултати терапијских покушаја лечења PBC са другим лековима 
као што су преднизолон, азатиоприн, Д-пенициламин, циклоспорин 
А, метотрексат, хлорамбуцил и микофенолат мофетил показали су 
слабе ефекте или значајна нежељена дејства после дуготрајне примене 
и не препоручују се за стандардну терапију PBC. 

Препоруке Европског удружења за проучавање јетре (EASL) су:
1. Болеснике са PBC, укључујући и оне са асимптоматском бо-

лешћу треба дуготрајно лечити са UDCA (13-15 mg/kg/дан);
2. Повољно дуготрајно дејство UDCA се запажа у болесника sa 

раним стадијумoм и  добрим биохемијским одговором који се 
процењује после годину од увођења UDCA терапије; 

3. Не постоји консензус како да се лече болесници са некомплет-
ним биохемијским одговором на UDCA [3].

Терапија код болесника безуспешно лечених (non-responders)
са UDCA

Болесници са PBC код којих на UDCA терапију нема повољног 
одоговора,  односно не долази до нормализације или пада активности 
ензима холестазе, имају бржу прогресију болести. Нема конеснзуса око 
примене алтернативне, комбиноване терапије UDCA плус имуносу-
пресиви (преднизолон, азатиоприн, будесонид) [3]. 
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Терапијске опције лечења свраба

Свраб ретко пролази спонтано до последњег стадијума цирозе ка-
да је трансплантација јетре једини избор лечења. На почетку болести 
довљна је примена UDCA 15-20 mg/kg/дневно. Међутим, у каснијем 
току болести код упорног и жестоког свраба опције лечења могу бити 
примењене следећим редоследом:

Холестирамин (опција I) се примењује у дози од 4x4 g/дневно (вре-
менска разлика између узимања холестирамина и UDCA треба да буде 
најмање 4 сата). Уместо холестирамина може се применити колестипол;

Рифампицин (oпција II) у препорученој дози 150-300 mg/дневно, 
максимално 600 mg/дневно;

Naлтрексон (oпција III) се у почетку примењује  у дози од 50 mg/
дневно, а касније се доза смањује на 25 mg/дневно; 

Сертралин (опција IV) се препоручује у дози од 75-100 mg/дневно 
уколико је лечење свраба другим лековима неефикасно.

Антихистаминици и фенобарбитон се не препоручују у лечењу 
свраба код PBC. 

Плазмафереза, екстракорпорална дијализа са албуминима, дрена-
жа жучи су поступци са којима се може покушати лечење свраба коже. 

У неких болесника ефикасна је само комбинација различитих 
поступака лечења.

Последња опција лечења неподношљивог свраба, који не реагује 
ни на једну од наведених опција лечења, је трансплантација јетре 
(ретка индикација).

Превенција и терапија остеопеније/остеопорозе

Превенција остеопеније и остеопорозе је идикована код свих бо-
лесника са PBC. Она се састоји у редовној и здравој исхрани, шетњама 
на свежем ваздуху, остеодензометријске провере густине кости између 
1-5 година, допунске оралне терапије витамином D3 и калцијум кар-
бонатом [18].

Терапију остеопорозе треба започети рано. Неопходна је дуготрај-
на терапија јер резултати лечења нису лако мерљиви. Примењује се 
кацлијум у дози 1000-1500 mg/дневно и виамин D у дози од 400-800 
IU/дневно. У менопаузи додаје се и хормонска терапија (естрогени). 
У болесника са остепорозом и варксима једњака може се применити 
алендронат орално у дози 70 mg/дневно.
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Терапија sicca синдрома

Вештачке сузе се примењују код сувоће очију. Код недовољне ефи-
касности примењује се пилокарпин или цевимелин. Међутим, ако и 
даље постоји проблем да „сувим“ очима може се применити емулзија 
циклоспорина али под обавезном контролом офталмолога.

Код смањеног лучења пљувачке (ксеростомија) и отежаног гутања 
(дисфагија) примењује се супституција пљувачке, ако се симптоми 
одржавају даје се пилокарпин или цевимелин. Код осећаја суве вагине 
помаже примена лека под називом moisturizeres [9].

Трансплантација јетре у примарној билијарној цирози

Примарна билијарна цироза је шеста од водећих индикација за 
трансплантацију јетре (TJ) у US [1] .  Трансплантација јетре драма-
тично побољшава преживљавање болесника са крајњим стадијумом 
PBC. Индикације  за ТЈ се не разлику од оних код болесника са другим 
етиологијама попуштања функције јетре: декомпензована цироза са 
неприхватљивим квалитетом живота или предивђеним смртним исхо-
дом у току годину дана који може проузроковати асцитес резистентан 
на терапију и спонтани бактеријски перитонитис, повратна крварења 
из варикса, хепатичка енцефалопатија или  хепатоцелуларним кар-
циномом (HCC). Упоран и несношљив јак свраб коже, резистентан на 
терапију, ретко долази у обзир као индикација за ТЈ. Болесници се 
упућују у Центре за трансплантацију јетре ради процене прогнозе, 
која је нарочито значајна за процењивање оптималног времена за 
трансплантацију јетре [16]. Болесници се стављају на листу чекања 
за ТЈ кода су: последњи билирубин 6 mg/dL (103 µmol/L), MRS  ≥7,8 и 
Model for End-stage Liver Disease (MELD) скор је >12. Већина болесника 
немају симптоме болести после ТЈ али се стање АМА не мења. После 
трансплантације јетре исход добро корелира са нивоом билирубина 
у серуму. Оптимално пост-трансплантационо преживљавање захтева 
да ниво билирубина у серуму буде нижи од 10 mg/dL у време транс-
плантације. Иако лечење са UDCA смањује ниво билирубина у серуму 
то не мења важност нивоа билирубина или MRS у процени прогнозе. 
Саопштено преживљавање болесника са трансплантацијом јетре из 
више центара је: 90%-100% после годину дана, 80-90% после 5 година, 
78% после 10 година и 67% после 15 година [2].

Одбацивање трансплантиране јетре (графта) је ретко [3, 15]. Реку-
рентна PBC са типичном клиничком сликом, биохемијским и хисто-
лошким променама је код једне трећине болесника (10-40%) у току 
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11-13 година после ТЈ. АМА перзистирају после ТЈ и немају значај за 
дијагнозу рекурентне PBC. Не постоји корелације између титра АМА 
и повратка PBC. Иако су антипаријетална антитела (анти-PCA)  не-
специфина за PBC њихова појава расте посте трансплантације јетре и 
налазе се у 100% болесника са рекурентном PBC. Рекурентна PBC развија 
се код 54% болесника позитивних на анти-PCA пре трансплантације 
јетре. То указује на већу могућност повратка PBC после ТЈ у анти-PCA 
позитивних болесника [15].

Златни стандард за дијагнозу рекурентне PBC је карактеристичан 
хистолошка слика ткива јетре. Дијагноза рекурентне PBC се заснива 
на налазу епителоидних гранулома, флоридне лезије жучних дуктуса, 
лимфоидних агреагата у узорку јетре и биохемијском налазу холеста-
зе. Хистолошка слика рекурентне PBC је слична као код одбацивања 
графта. Међутим, код одбацивања графта нема гранулома као у PBC. 
Поред акутног и хроничног одбацивања графта диференцијално 
дијагностички са повратном PBC долази и друге болести: билијарна 
опструкција, холангитис и друге инфекције, вирусни хепатитис или 
хепатотоксичност лековима. Нема консензуса око фактора ризика за 
рекурентну PBC [15].  

 
  
Синдром преклапања (overlap syndromе): примарна билијарна
цироза и аутоимунски хепатитис 

Примарна билијарна цироза  и аутоимунски хепатитис су кла-
сификоване као различите болести. Међутим, код истог болесника 
клиничка, биохемијска, серолошка и/или хистолошка слика могу да 
подсећају на обе болести, или истовремено или узастопно или да буду 
накнадно препознате. Прецизна преваленција синдрома преклапања 
није позната али око 10% (8 - 12%) одраслих  са PBC или AIH може 
припадати категорији overlap syndromе (ОS). Ови болесници имају неке 
карактеристике АIH као што су висока активност аминотрансфераза 
и присутво антинукеарних антитела (ANA)  и/или глаткомишићних 
антитела (ASMA). Међутим, они имају присутна и антимитохондријска 
антитела (АМА) у серуму која су строго удружена са PBC и служе за 
дијагностиковање PBC. Наведене карактеристике  AIH у болесника са 
PBC могу бити привремене. Описани су ретки болесници са истовре-
меном сликом обе болести, PBC и AIH, код којих временом долази до 
преласка једне у другу болест [9]. Осим тога, одговор на UDCA може 
бити сличан у болесника који имају PBC са или без особина AIH. Зна-
чајно је да се особе са синдромом преклапања PBC-AIH увек тестирају 
на присуство аутоантитела анти-јетра-бубрег микрозомална антитела 
(анти-LKM1). Ako су анти-LKM1 антитела позитивна већа је шанса да 
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се дијагностикује AIH. Мали група болесника са позитивним AMA у 
серуму има прави AIH који се лече само имуносупресивном терапијом. 
Код њих се налази веома повишена активност аминотрансфераза и 
ниво IgG са минимално повишеним нивоом алкалне фосфатазе у се-
руму. У већини случајева титар АМА је типично низак, мањи од 1:160. 
На уобичајену имуносупресивну терапију одговор је типичан за AIH.

Болесници са PBC – AIH синдромом преклапања могу имати много 
тежу болест са лошијим клиничким исходом у поређењу са болесници-
ма са самом PBC. Треба истаћи да на синдром преклапања треба увек 
мислити када се поставња дијагноза PBC. Тешкоће у дијагностиковању 
PBC – AIH леже у чињеници да још није постигнута стандардизација 
дијагностичких критеријума. Дијагноза OS је важна због терапије [3].

Терапија синдрома преклапања примарне билијарне цирозе 
и аутоимунског хепатитиса 

Ниста преваленција синдрома преклапања PBC – AIH је разлог 
недостатка контролисаних терапијских проба у ових болесника. Те-
рапијске препоруке се ослоњају на искусто у лечењу PBC или AIH и 
на ретроспективне нерандомизиране студије. Под терапијом UDCA, 
биохемијски одговор за 24 месеца и период преживљавања у групи 
од 12 болесника са строго одређеним синдромом преклапања PBC – 
AIH су били слични као у 125 болесника са „чистом“ PBC. Међутим, 
додавање имуносупресивне терапије је захтевала већина болесника у 
другим кохорт студијама, које садрже комплетна биохемијске одговоре. 
У студији од 17 болесника са OS  PBC – AIH примењена је UDCA сама 
или UDCA у комбинацији са имуносупресивном терапијом и болес-

PBC критеријуми 

1. Алкална фосфатаза (AP)>2x i/ili γGT>5x изнад горње границе нормале
2. AMA ≥ 1:40
3. Узорак биопсије јетре показује флориде лезије жучних дуктуса

AIH критеријуми 

1. ALT>5x изнад горње границе нормале
2. IgG>2x изнад горње границе нормале и позитивна ANA, ASMA;
3. Биопсија јетре показује умерену или тешку перипорталну или перисепталну
    лимфоцитну piecemeal некрозу (interface hepatitis), која је обавезна за дијагнозу

Табела 5. Дијагностички критеријуми синдома преклапања (overlap syndrome): примарна 
билијарна цироза (PBC) − аутоимунски хепатитис [3]

Дијагностички критеријум синдрома преклапања PBC-АIH: присуство најмање по 2 или 3 
прихваћена критеријума за PBC и AIH.  Биоспија јетре је обавезан за дијагнозу.
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ници су праћени 7.5 година. У 11 болесника лечених са UDCA самом 
биохемијски одговор који одговара AIH (ALT<2x изнад горње границе 
нормале и IgG<16 g/L) су запажени само у 3 болесника, а 8 болесника 
је било без биохемијског одговора (4 од њих је имало напредовање 
фиброзе). Посматрано у целини, прогресија фиброзе у нециротичних 
болесника је много чешћа код  UDCA монотерапије (4/8) у односу на 
болеснике лечене комбинованом терапијом (0/6) [3]. Ови резултати 
указују да је комбинована терапија (UDCA и кортикостероиди) најбоља 
терапијска опција у већине болесника са прецизно одређенеим PBC – 
AIH синдромом преклапања. Алтернативни приступ је да се започне 
примена UDCA саме и да се додају кортикостероиди ако UDCA не 
доведе до адекватног биохемијског одговора у одређеном временском 
року (нпр. за 3 месеца). Преднизон се користи у почетној дози од 0,5 
mg/kg/дневно уз  прогресивно смањењивање дозе уколико дође до 
пада актинвости аминотрансфераза. Примењиван је и азатиоприн у 
неких болесника са PBC – AIH синдромом преклапања али му је улога 
у лечењу била нејасна. За болеснике резистентне на кортикостеро-
иде корисно дејство се може постићи са другим имуносупресивним 
лековима као што је циклоспорин А. Комбинована терапија UDCA и 
имуносупресивна је обавезна само у болесника са јасном дијагнозом 
синдрома преклапања PBC – AIH, потврђеним хистолошким налазом 
ткива јетре.

 
Аутоимунски холангитис 
(АМА-негативна примарна билијарна цироза)

Аутоимунски холангитис (AIC), је варијанта PBC. Болесници за 
AIC имају хистолошке одлике PBC у одсуству антимитохондријских 
антитела у серуму. Биопсија јетре je значајна за постављање дијагнозе 
аутоимунског холангитиса. Лечи се са UDCA као и PBC.

БОЛЕСНИЦИ ЛЕЧЕНИ У КЛИНИЦИ ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ 
БОЛЕСТИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

У току последње две деценије у нашој Клиници испитивано је и 
лечено 66 болесника са примарном билијарном цирозом. Критријуми 
за дијагнозу укључивали су клинички налаз, биохемијске и серолошке 
параметре уз хистолошку слику ткива јетре компатибилну са PBC.

Од 66 испитиваних болесника 63 (95,5%) су биле жене, а само 3 (4,5%) 
мушкарца. Просек година живота је био 55,41 година. Најмлађа болес-
ница је имала 29 година, а најстарија 68 година у време постављања 
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дијагнозе PBC. Временски период од почетка симптома до постављања 
дијагнозе болести је износио од 6 месеци до 8 година.

Симптоме болести који су приказани у табели 6, имало је 58 (87,9%) 
болесника. Међутим, код 8 (12,2%) болесника PBC је дијагностикована 
у асимптоматском периоду. Иако ови болесници нису имали никакве 
симптоме болести физикални, лабораторијски и хистолошки налази 
у време постављања дијагнозе су били присутни. На дијагнозу PBC 
код асимптоматских болесника је упућивао налаз повишеног нивоа 
алкалне фосфатазе обично нађен у склопу рутинских биохемијских 
тестирања крви.  Код болесника са израженијим симптомима болести, 
PBC је била у одмаклијем стадијуму развоја у односу на стадијум код 

Умор 45 (68,2%)
Свраб коже 41 (62,1%)
Гастро-интестинални 
поремећаји

43 (65%)

Дуготрајна субфебрилонст 7 (10,6%)
Артралгије, миалгије 22 (33%)
Крварења 5 (7,5%)
Асимптоматски болесници 8 (12,1%)

Табела 6. Симптоми у 66 болесника са 
примарном билијарном цирозом у време 
постављања дијагнозе

Табела 7. Физикални налаз у 66 болесни-
ка са примарном билијарном цирозом 
у време постављања дијагнозе

Хепатомегалија 42 (63,6%)
Спленомегалија 29 (43,9%)
Иктерус 32 (48,5%)
Хиперпигментација коже 15 (22,7%)
Екскоријације, сува кожа 18 (28,8%)
Ксантоми, ксантелазме 10 (15,1%)
Варикозитети једњака 15 (22,7%)
Асцитес и едеми 11 (16,7%)

Болест Број болесника (%)
Аутоимуни хепатитис (синдром преклапања „overlap“) 5 (6,7%)
Аутоимунски тиреоидитис
Хипотиреоза

3 (4,5%)
2 (3,0%)

SLE 2 (3,0%)
Реуматоидни артритис 2 (3,0%)
Sjögren-ов синдром 8 (12,1%)
Raynaund-ov феномен 6 (9,0%)
Калкулоза жучне кесице 21 (31,8%)
Остеопороза 3 (4,5%)
Системска склеродермија, криоглобулинемија, мултипна 
склероза, тумор пљувачних жлезда, ехинококус јетре, 
алкохолизам, депресија, хемолизна анемија, уринарне 
инфекције, ренална инсуфицијенција, Кандида езофа-
гитис, карцином плућа, тумор мозга

Све по 1 болесник, осим 
уринарне инфекције у 
11 (16,6%) болесника

Табела 8.  Друге болести удружене са примарном билијарном цирозом у 66 болесника
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асимптоматских болесника. Знаци PBC и удружене болести приказани 
су у табелама 7 и 8.

Од симптома болести на дијагнозу PBC је најчешће указивао свраб 
коже. Једна болесница је 3 године лечена код дерматолога због свра-
ба коже и тек када је постала иктерична посумњало се на PBC. Умор 
спада у најчешће симптоме PBC али се ретко на основу њега посумња 
на PBC. Од физикалног налаза на PBC су упућивале промене по кожи 
(екскоријације од чешања, хиперпигментације, ксантелазме, ксантоми) 
док су иктерус, хепатомегалија, спленомегалија, асцитес, едеми, спајдер 
невуси по кожи указивали на цирозу без обзира на њену етиологију.

Удружене болести (аутоимунски тиреоидитис, реуматоид артритис, 
SLE и др.) су  код неких болесника биле повод да се испита функција 
јетре и на тај начин је откривена PBC.

Ензими холестазе (AP и γ-GT ) су били повишени више од два до 
три пута изнад горње границе нормалних вредности. У току праћења 
болесника вредности ових ензима су биле константно повишене и 
обично су расле са напредовањем болести за разлику од аминотранс-
фераза (AST, ALT) које нису биле стално повишене и чије вредности су 
обично биле испод 100 U/L. Укупне жучне киселине су биле повишене 
у серуму и то више код иктеричних у односу на аниктеричне болес-
нике са PBC. Ниво холестерола је био повишен у већине болесника, 
али не константно. Вредности билирубина, претежно директног, су 
биле повишене у 32 (48,5%) болесника и веома споро су расле. Пораст 
нивоа билирубина у серуму је обично био у вези са прогресијом боле-
сти. У крајњем стадијуму болести PBC вредности билирубина су биле 
изразито високе.

Седиментација еритроцита је била убрзана у  60 (90,9%)  болесника 

Лабораторијске
анализе

Средња вредност
(min.-max)

Повишене 
вредности (%)

Нормалне
вредности (%)

Билирубин, µmol/L 119,8 (20-552) 33 (50%) <19 µmol/L(50%)
Алкална фосфатаза, IU/L 300,8 (90-843) 57 (86,3%) <85 IU/L (13,7%)
γGT, IU/L 241,5 (40-600) 61 (92,4%) <37 IU/L (7,6%)
Жучне киселине, µmol/L 118,5 (6-197) 41 (62%) 0-6 µmol/L (38%)
Холестерол, µmol/L 7,8 (6,5-17,0) 43 (65,2%) <6,5mmol/L(34,8%)
AST,  IU/L 94,2 (30-705) 53 (80,3%) <30 IU/L (19,7%)
ALT,  IU/L 121,4 (30-1325) 54 (81,8%) <30 IU/L (18,9%)
IgM, g/L 7,16 (2,5-18,7) 47 (71,2%) <2,5 g/L (28,8%)
Убрзана SE 59,5 (20-115) 60 (90,9%) <20/1h (9,1%)

Табела 9. Резултати лабораторијских анализа код 66 болесника са примарном би-
лијарном цирозом у време постављања дијагнозе



Милена Божић

59

при постављању дијагнозе, а у току праћења болести била је убрзана 
код свих болесника. Продужено протромбинско време било је код 
болесника са израженим иктерусом и/или код болесника у четвртом 
стадијуму PBC. Снижени албумини су нађени само код болесника са 
одмаклом цирозом јетре. Важнији лабораторијски резултати прика-
зани су на табели 9.

Антимитохондријска антитела су нађена у 64 (96,97%) болесника. 
У 5 (7,6%) болесника, у којих нису нађена АМА, доказана су АNА у 
титру 1:40 до 1:400, а клинички, биохемијски и хистолошки налази су 
одговарали за обе болести PBC и  AIH.

Друга аутоантитела (АNA и ASMA) су знатно ређе и у знатно ни-
жем титру (до 1:400) откривена у серуму болесника са PBC (табела 10).

Маркери хепатитис Б и Ц вируса нису доказани ни код једног 
болесника са PBC.

Повишене вредности имунокомплекса (IC) у серуму нађене су 
код већине болесника 59/66 (89.3%) без обзира на стадијум болестима 
(табела 11).

Према хистолошком налазу PBC у 66 болесника је била у различи-
тим стадијумима болести. Пошто се у истом узорку јетре може видети 
више стадијума, стадијум је базиран на основу најодмаклијих лезија 
виђених у узорку ткива јетре. Из табеле 12 се види да је највећи број 
19 (32,8%) болесника био у крајњем, четрвтом стадијуму PBC. 

Сви болесници су лечени са UDCA, симптоматском и супституци-
оном терапијом.

Аутоантитела Позитивна
титар

Позитивна
број (проценат)

Негативна
број (проценат)

AMA-M2 1:40-1:1280 64 (96,97%) 2 (3,03%)
ANA 1:20-1:320 18 (27,27%) 48 (72,72%)
ASMA 1:40-1:320 17 (25,75%) 49 (74,24%)
ANCA
Антипаријетална
антитела Криоглобулини

1:40
+++
+

Само по један
болесник

 

Табела 10. Аутоантитела у 66 болесника са примарном билијарном цирозом

Повишен ниво IC Нормалан ниво IC
Oптичка густина (OD) раствореног
PEG талога, X±SD 1.574±0.579 < 0.500

Број болесника (проценат) 59 (89,3%) 7 (10,6%)

Табела 11. Учесталост јављања и ниво имунокомплекса (IC) у серумима  болесника са 
примарном билијарном цирозом
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Иако је у неких болесника била индикована ни код једног болесника 
није урађена трансплантација јетре (нису постојали услови).

Исход лечења код наших 66 болесника лечених са UDCA:
а. Клиничко побољшање код свих прецитичних болесника;
б.  У биохемијским налазима за холестазу дошло је до нормализације 

AP и γ-GT у 30% и побољшања у 70% болесника. UDCA је имала 
слабији ефекат код одмаклих стадијума PBC;

в. Хистолошко побољшање смо доказали само код једног болесн -
ника: трећи стадијум у време постављања дијагнизе PBC, по-
сле 12 година UDCA терапије, на ребиопсији јетре доказан је 
први стадијум болести. Код других болесника нисмо могли да 
проверимо хистопатолошко стање јетре у току UDCA терапије 
обично из разлога што болесници не пристају на ребиосију 
јетре, а ређе због контраиндикована за ову интервенцију.

г. Летални исход је био у 10 (15,2%) болесника у току 3 месеца до 
14 година од постављања дијагнозе PBC. Узрок смртног исхода 
је био: у 7 болесника компликације крајњег стадијума PBC, а у 
по једног болесника: карцином плућа, тумор мозга и SLE.

 

Посебна истраживања

С обзиром да се PBC ретко јавља у нашој средини, у току вишего-

Стадијум PBC Основне хистолошке одлике Број (%) 
болесника

1. Портални
    стадијум

 – Флоридне лезије
 – жучних дуктуса;
 – портални хепатитис

15 (25,9%)

2. Перипортални 
    стадијум

 – Дуктулусна пролиферација и
 – перипортални хепатитис
 – piecemeal некрозе, гарнуломи 

9 (15,5%)

3. Септални 
    стадијум

 – bridging некроза, 
 – Септална фиброза 
 – дуктопенија, холестаза 

15 (25,9%)

4. Стадијум
    цирозе

 – Комплетна  цироза 
 – Одсуство жучних дуктуса
 – Холестаза

19 (32,8%)

Overlap syndrome  
PBC+AIH

 – Хистолошке одлике и PBC и AIH,  добар 
одговор на  додавање кортикостероида 
уз UDCA терапију 

5 (7,6%)

Табела 12. Хистолошки стадијуми примарне билијарне цирозе у 63 (95,5%) болесника 
у време постављања дијагнозе
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дишњег лечења болесника са PBC истраживали смо детаљније неке 
појаве којима је праћена ова болест.

Наша испитивања величине и састава IC код PBC су показала да се, 
уз комплексе велике молекулске масе (19S и веће) за које се сматра да 
се превасходно јављају код PBC, јављају и мањи пре свега IgG IC. На то 
указује значајна инхибиторна активност серума болесника са PBC у 
систему RF латекс аглутинације. Овакви налази су значајни ако се узме 
у обзир чињеница да у серуму болесника са PBC постоје разне кате-
горије аутоантитела која су IgG класе, а посебно антимитохондријска 
и антиалбуминска [20].

Како је PBC обољење које је праћено поремећајем метаболизма ли-
пида и липопротеина, а тип дислипидемије који се јавља код PBC није 
дефинитивно утврђен, ми смо детаљно проучавали липопротеински 
састав ових болесника са посебним тежиштем на могуће аутоантигене 
карактеристике липида и липопротеина.  Наши резултати су показа-
ли [21] да код болесника са PBC постоји комплексна дислипидемија 
која се, уз квалитативне и квантитативне промене серумских липида 
и липопротеина, манифестује и појавом ауто-антибеталипопротеин-
ских антитела. Ови резултати су указали да липидемија код PBC има 
карактеристике аутоимунске хиперлипидемије.

Повезујући липопротеински статус ових болесника са високим ни-
воима и саставом имунокомплекса и поремећеним функционисањем 
имунског система изнели смо предпоставку да би IC, везујући се за 
макрофаге у процесу фагоцитозе, могли маскирати рецепторе за липо-
протеине на истим ћелијама преко којих започиње процес катаболизма 
липопротеина. Због тога би се липопротеини могли нагомилавати у 
циркулацији и индуковати синтезу ауто-антибеталипопротеинских 
антитела.

Испитивања промена липопротеинског статуса једног истог бо-
лесника у разним временским интервалима и стадијумима болести је 
указало да би се овај параметар, уз остале, могао користити као маркер 
еволуције болести, можда чак као рани показатељ брзине којом ће PBC 
прећи у крајњи стадијум.

Како промене у липидном профилу запажене код PBC нису ре-
гистроване у серуму болесника са екстрахепатичном холестазом и 
аутоимунским хепатитисом, уочили смо да би се запажене разлике 
могле бити од помоћи у диференцијалној дијагнози.

Код болесника са PBC испитивали смо и појаву ауто-антиалбумин-
ских антитела (ААА) која се стварају на полимеризоване албумине и 
којима се код болести јетре приписује значај као показатеља степена 
оштећења јетре. При том смо открили интересантан ефекат који је 
испољио Д-пенициламин који је коришћен у лечењу PBC. Под дејством 
овог лека дошло је до појаве ААА која до давања лека нису регистрована 
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у циркулаци. Како су резултати in vitro показали да Д-пенициламин 
може довести до полимеризације албумина, разлог појави ових ауто-
антитела код болесника са PBC лечених овим леком смо приписали 
оваквом његовом ефекту [20]. 

Закључак

Примарна билијарна цироза је релативно ретка болест у нашој 
земљи али је сигурно чешћа него што се дијагностикује. За дијагнозу 
PBC често су довољна само 2 параметра: повишен ниво ензима холе-
стазе (AP и γ-GT) и присуство антимитохондријских антитела (АМА 
≥1:40) и/или позитивних АМА тип М2. Биопсија јетре није битна за 
дијагнозу PBC али служи у процену стадијума болести. Биопсија јетре 
је потребна за дијагнозу PBC у одсуству специфичних АМА антитела 
за PBC и код болесника са несразмерно високим аминотрансферазама 
(AST, ALT) у серуму и/или високим нивоом IgG у односу на пораст 
ензима холестазе. Код АМА негативне PBC треба тражити специфична 
антинуклеарна антитела (анти- Sp100 и анти-gp210) за PBC. 

Нема терапија која може да излечи од PBC. Стандардна терапија 
PBC, одобрена од стране FDA у лечењу PBC је UDCA терапија. UDCA 
терапија побољшава клиничке, лабораторијске и хистолошке налазе 
јетре код болесника са PBC. Лечење је значајно ефикасније у раном 
стадијуму PBC. Дуготрајна (дуже од 5 година) UDCA терапија болес-
ника са PBC успорава прогресију болести, продужава живот болесник 
и смањује учесталост и/или одлаже трансплантацију јетре. У већине 
наших болесника дијагноза PBC је постављена касно  када је успех 
UDCA терапије слабији.

Примарна UDCA у превенција АМА-позитивних пацијената без 
болести јетре се не препоручује.

Свраб у току PBC се тешко лечи. UDCA помаже само код благог 
свраба. Код упораног и неиздрживог свраба најефикаснијим се показао 
холестирамин или колестипол. Стандардизација дијагностичких 
критеријума за синдром преклапања (overlap syndrome) PBC-AIH није 
постигнута. Препоручена терапијска опција овог синдрома je комби-
нација UDCA и кортикостероида.

Једина ефикасна мера у лечењу болесника у крајњем стадијуму 
PBC са попуштањем функције јетре је трансплантација јетре. Прогноза 
болесника са трансплантацијом јетре је одлична. Период преживвља-
вања болесника са трансплантираном јетром је: 90%-100% после једне 
године, 80-90% после 5 година, 78% после 10 година и 67% после 15 
година од трансплантације јетре. 
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PRIMARY BILIARY CIRRHOSIS
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Primary biliary cirrhosis (PBC) is a chronic inflammatory cholestatic liver disease 
characterized by a slowly progressive and irreversible autoimmune destruction of 
the small and medium-sized intrahepatic, intеrlobular and septal bile ducts, and the 
presence anti-mitochondrial antibodies (AMA) in serum. The gradual destruction 
and disappearance of bile ducts disrupt the secretion of bile, which accumulates 
in the liver and leads to cholestasis. Long-term cholestasis causes inflammation, 
fibrosis progression and eventually, after several years or decades, cirrhosis and de-
terioration of liver function. PBC is predominantly a disease of middle-aged women 
(90%), associated with a variety of extrahepatic autoimmune diseases. All previous 
studies emphasize important role of genetic and immunological factors, as well as 
trigger from the environment in the development of PBC. PBC is found in all parts 
of the world and affects all races. The prevalence of PBC is different around the 
world, including regions of the same country. There is a rise in number of patients 
with PBC in recent years, probably as a result of better diagnosis, especially by 
determination of AMA in serum, and through detection of asymptomatic PBC by 
accidental findings of elevated enzymes of cholestasis (AP, γ-GT) as part of routine 
blood testing. Currently, a diagnosis of PBC is based on combination of abnormal 
enzymes of cholestasis pressence of AMA and characteristic histological features ih 
liver tissue obtained by liver biopsy. AMA against the E2 component of pyruvate 
dehydrogenase complex (PDC-E2), called AMA-M2 are present in 95% of patients 
with PBC. These autoantibodies are specific for PBC and have diagnostic value. In 
patients with positive AMA-M2, typical symptoms and biochemical abnormalities 
liver biopsy is not essential for diagnosis. In such cases, a liver biopsy can be used 
to assess the stage of PBC. There is no drug that can cure PBC. However, ursode-
oxycholic acid (UDCA) is a treatment of chioce for patients with PBC. Long-term 
use of UDCA in a dose of 15 mg/kg/day leads to improvement of biochemical and 
histological parameters, as well as the quality and length of life of patients, but it 
remains without effect on fatigue and osteoporosis. Liver transplantation remains 
the only therapeutic option for patients with late-stage PBC.                                                                                                 
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This study shows the clinical, biochemical, immunological and histopathological 
features of 66 patients with PBC, treated in the Clinic for Infectious and Tropical 
Diseases, Clinical Center of Serbia, Belgrade.

Keywords: primary biliary cirrhosis overlap syndrome, antimitochondrial 
antibodies, ursodeoxycholic acid, liver transplantation
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Сажетак

Примарни склеорозирајући холангитис (PSC) је хронична, холестазна, 
прогресивна болест јетре. Процеси инфламације и фиброзе су локализовани 
у великим интрахепатичким и екстрахепатичким жучним дуктусима. Ови 
процеси доводе до карактеристиче концентричне облитеративне фиброзе 
жучних дуктуса. PSC после више година прогредира у цирозу и попуштање 
функције јетре. У око 30% болесника са PSC развија se холангиоцелуларни 
карцином. Етиологија PSC је  непозната. За разлику од примарне билијарне 
цирозе (PBC) PSC је чешћи у мушкараца и може се дијагностиковати и код деце 
и код одраслих. Најчешће се дијагностикује између 25-45 године живота. PSC 
је знатно ређа болест од PBC. Удруженост PSC са инфламаторном болешћу 
црева (IBD) је у 50-80% болесника, углавном са улцерозним колитисом (UC). 
Типични симптоми PSC су свраб, бол у десном горњем квадранту абдомена, 
умор, слаб апетит, губитак у телесној масти и епизоде фебрилности и дрхта-
вице. Међеутим, око 50% болесника је без симпома  на почетку болести. Хепа-
томегалија и спленомегалија су чест налаз у време постављања дијагнозе PSC. 
Симптоми цирозе јетре, порталне хипертензије са асцитесом и крварењима из 
варикса су ретки у време дјагностиковања PSC. Дијагноза PSC се поставља на 
основу биохемијских маркера холестазе (повишен ниво алкалне фосфатазе, 
гама глутамилтранспептидазе и билирубина) за које нема другог објашњења, 
типичног холангиографског налаза MRCP или ERCP и искључења секундар-
ног склерозирајућег холангитиса. Биопсија јетре није основна за дијагнозу 
PSC ако су ови критеријуми заступљени али служи за процену стадијума 
болести. Биоспија јетре је потребна за дијагнозу атипичног PSC. Међутим, 
типичан хистолошки налаз у виду прстенасте фиброзе око жучних дуктуса 
није присутан у свих болесника. Атипична анти-неутрофилна цитоплазмат-
ска антитела (pANCA) се налазе у 80% болесника са PSC. Ова аутоантитела 
нису специфична за PSC јер се налазе и код болесника са UC без PSC. Постоји 
значајна удруженост PSC са холанигиоцелуларним карциномом (10-20%) и 
колоректалним карциномом (9% у току 10 година). Подгрупа болесника са 



Милена Божић

67

клиничком, биохемијском и хистолошком сликом компатибилном са PSC, али 
нормаланим холангиограмом, класификују се као PSC ситних дуктуса. У овој 
подгрупи болесника дијагноза се поставља на основу типичне удружености 
холестазне болести јетре са UC код мушкараца и биопсије јетре.

„Типичан“ болесник са PSC је млад до средњих година мушкарац са ин-
фламаторном болешћу црева  и биохемијским и/или клиничким знацима 
холестазне болести јетре.

Медикаментозна терапија PSC је урсодеоксихолна киселина, а у крајњем 
стадијуму болести трансплантација јетре.

Кључне речи: примарни склерозирајући холангитис, синдром преклапања 
PSC-AIH, холангиографија, удружене болести, UDCA, трансплантација јетре

Увод 

Примарни склерозирајући холангитис (PSC) je хронична, холес-
тазна болест јетре, коју карактерише инфламација и фиброза великих 
и интрахепатичких и екстрахепатичких жучних дуктуса [1]. Проце-
си инфламације и фиброзе доводе до формирања мултифокалних 
стриктура жучних дуктуса. Карактеристична хистолошка лезија PSC 
је циркуларна перидуктусна фиброза, попут луковице (opin-skin), 
атрофија и дегенерација епитела са следственом фиброзном облитера-
цијом лумена дуктуса. Резултат тога је неминовни настанак холестазе. 
Холестаза се може посматрати као резултат опструкције великих или 
губитка малих жучних дуктуса. PSC је  прогресивно обољење  које се 
на крају развија у цирозу, порталну хипертензију и декомпензацију 
јетре у већине болесника [2]. У око 30% болесника са PSC развија се 
холангиоцелуларни карцином (CCA). Захваћеност различитих делова 
билијарног стабла је различита. Могуће је да буду интерлобуларни, 
септални и сегментални жучни дуктуси замењени фиброзним тра-
кама. Захваћеност веома малих дуктуса у порталној (зона 1) области 
доводи до термина перихолангитис или примарни склеорозирајући 
холангитис малих дуктуса [3]. PSC малих дуктуса је варијанта болести 
коју карактерише типична холестазна и хистолошка слика PSC али 
нормална холангиографија жучних дуктуса [4].

За разилку од аутоимунског хепатитиса и примарне билијарне циро-
зе од примарног склерозирајућег холангитиса чешће болују мушкарци, 
однос мушкараца према женама је 2:1. PSC се може дијагностиковати 
ретко и код деце. Најчешће се дијагностикује између 25 и 45 година, 
просечно око 30 година живота (изузетно се може наћи од 1 до 90 го-
дина) [5,6]. PSC је знатно ређа болест од примарне билијарне цирозе 
(PBC). Удруженост PSC са инфламаторном болешћу црева (IBD) је честа 
(у 50-80% болесника) и у већини случајева са улцерозним колитисом. 
Ређе је удружен са Crohn-овом болешћу. PSC је удружен и са другим 
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екстрахепатичким аутоимунским болестима. Око 25% болесника са PSC 
има једну или више удружених аутоимунских болести што је знатно 
чешће у поређењу са само у 9% болесника са IBD [7].

Дијагностички критеријуми су генерализоване бројанице и стенозе 
билијарног стабла на холангиографији. Уз то, неопходно је искључити 
карцином жучних дуктуса. Нема специфичних дијагностичких тесто-
ва за PSC [3]. Серолошки налаз антинеутрофилних цитоплазматских 
аутоантитела (pANCA) у до 80% болесника није за дијагнозу специфи-
чан јер се ова аутоанитела могу наћи и код улцерозног колитиса без 
PSC. У подгрупи болесника PSC малих дуктуса дијагноза се утврђује 
присуством типичне удружености са UC у мушкараца и биопсијом 
јетре јер се на холангиографији не виде промене билијарног стабла 
типичне за PSC.

Лечење PSC има сличности са лечењем примарне билијарне цирозе.

Етиологија и епидемиологија

Етиологија и патогенеза PSC  нису доказане али је доказана генетска 
склоност за PSC. Примарни склерозирајући холангитис није класична 
аутиумнска болест али  имунски механизми играју значајну улогу у 
патогенези болести [7]. Често се узима у обзир као аутоимунска болест 
због присуства аутоантитела, удружености са „аутоимунским“ хало-
типовима и уском повезаношћу са инфламаторном болешћу црева. 
Међутим, клиничка слика, природни ток и одговор на терапију нису 
типични за класичну аутоимунску болест [7]. Могуће је да бактеријска 
инфекција плус генетска пријемчљивост имају улогу у настанку PSC. 
Видети рад „Имунопатогенега аутоимунских болести јетре“. Прева-
ленција PSC у Западној Европи се процењује на 6,3 случаја на 100000 
становника. Слична је преваленција и у САД, a у скандинавским 
земљама је већа. Подаци о преваленцији показују тенеденцију раста. 
Инциденција PSC је веома непоуздана. Клиничка ознака PSC је честа 
удруженост са улцерозним колитисом (71% у Енглеској, 72% у Швед-
ској), а ређа са Crohn-овом болешћу . Међу болесницима са улецерозним 
колитисом преваленција PSC је у око 5% случајева [8]. Клинички ток 
и прогресија улцерозног колитиса не утичу на развој или прогресију 
PSC. Колектомија не превенира развој PSC.

Генетика

Постоји снажна генетска предиспозиција за PSC. Доказана је удруже-
ност PSC са HLA-B8. Халотип DR3 је, такође, удружен са PSC а познато 
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је да је комбинација B8-DR3 удружена са аутоимунским стањима. Нема 
података да је PSC наследни поремећај везан за један ген. Слична налаз 
HLA као што је у PSC може се наћи и у општој популацији. 

Клиничка слика примарног склерозирајућег холангитиса

Примарни склерозирајући холангитис је два пута чешћи код муш-
караца у односу на жене. Дијагностикује се обично између 25 и 45 
година. Већина болесника (око 50% ) су асимптоматски  са нормалним 
физикалним налазом у време откривања повишеног нивоа алкалне фос-
фатазе у серуму, нарочито у току скрининга болесника са улцерозним 
колитисом. Међутим, PSC се може видети на холангограму чак иако је 
нормалан ниво алкалне фосфатазе у серуму. Понекад се PSC открије 
на основу пораста активности аминотрасфераза у серуму доказане 
случајно у току анализа крви. Чак и асимптоматски болесници могу 
имати одмаклу болет јетре, јасну цирозу и порталну хипертензију , 
обично пре-синусоидалну, без знакова холангитиса и холестазе. Овакви 
болесници могу бити  годинама лечени као „криптогена „ цироза [3]. 

Клиничка слика симптоматских болесника са PSC је променљива. 
Типични симптоми су губитак у телесној маси, умор, бол у горњем 
десном крадранту абдомена, свраб, епизоде фебрилности и дрхта-
вице и повремено жутица (Табела 1). Симптоми указују на одмаклу 
болест јетре. Повишена температура обично прати холангитис као 
комлкацију операције билијарног тракта или ендоскопије као што је 
ERCP. Међутим, болесници и без ових интервенција повремено имају 

Симптоми PSC Проценат Знаци PSC Проценат
Умор 75% Хепатомегалија 34-62%
Губитак у телесној маси 25 – 80 % Жутица 30-70%
Жутица 25 – 70 % Спленомегалија 20-30%
Фебрилност 35% Хиперпигментације 25%
Повратна грозница 30 – 40 % Ксантоми 4%
Свраб 10 – 70 % Акутни холангитис 45%
Болову у горњем десном 
квадранту абдомена 40 %

Краварење из варикса 9 -15%
Асцитес 6 %
Дијареја Непознат

Tабела 1. Симптоми и знаци примарног склерозирајућег холангитиса (PSC) 
(у време постављања дијагнозе 50% је асимптоматских болесника) [3, 16]
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повишену температуру, дрхтавицу, болове у десном горњем квадранту 
абдомена, свраб и жутицу слично као у акутном бактеријском холан-
гитису. Хемокутуре су ретко позитивне и примена антибиотика може 
бити бескорисна.  Улцерозни колитис (ретко Crohn-ова болест) могу се 
доказати колоноскопијом и ректалном биопсијом чак и у болесника без 
клиничке слике болести колона. Колитис је обично хронични, дифузан, 
по тежини благ до умерен. Активност холангитиса је у обрнутом односу 
са колитисом. Пролонгирана ремисија PSC може се дијагностиковати 
пре или после колитиса. Ток болести се не разликује да ли је или није 
удружена са улцерозним колитисом [3]. У време постављања дијагнозе 
PSC физикални налаз одступа од нормалног у око 50% симптоматских 
болесника. Најчешћи физикални налази су жутица, хепатомегалија 
и спленомегалија. Око 60-80% болесника са PSC има пратећу IBD, 
најчешће UC. Остеопенична болест кости је компликација одмаклог 
PSC и налази се ређе код PSC него код PBC. Малапсорпсија масти са 
стеаторејом и малапсорпцијом липосолубилних витамина настаје само 
код пролонгиране холестазе [9].

Примарни склерозирајући холангитис у деце

Примарни склерозирајући холантитис је редак у деце и инциден-
ција му је мања од 20% PSC саопштених у одраслих. Критеријуми PSC 
одраслих се примењују и код деце. Упркост томе PSC је значајан узрок 
морбидитета и морталитета у деце па је 2%  (223 од 11322) трансплан-
тација јетре урађено код  деце у САД између 1988. и 2008. године. Деца 
имају просечно 13 година у време дијагностиковања PSC,  мада могу 
бити и млађа чак од 2 године. Око 50% деце са PSC има и инфлматорну 
болест црева. Алкална фосфатаза може бити нормална у 50%. Болесни-
ци са нормалним нивоом алкалне фосфатазе обично имају повишен 
ниво γ-GT. У деце је виши ниво ALT/AST и  γ-GT  него у одраслих. 
Испољавање PSC у деце је често слично аутоимунском хепатитису са 
HLA-B8-DR2-халотипом, укључујући високу концентрацију IgG, пози-
тиван титар ANA и/или ASMA и interface хепатитис на биопсији јетре. 
Болест у деце је претежно интрахепатичка, а неуобичајене су значајније 
екстрахепатичке стриктуре. У каснијим годинама, спленомегалија и 
продужено протромбинско време су фактори предвиђања лошег исхода 
и прогресије у летални исход или потребу за трансплантацијом јетре 
[3]. Холангиокарцином је редак у деце. MRCP има предност у односу на 
ERCP у деце. Биопсија јетре је битнија у деце нарочито у постављању 
дијагнозе PSC малих дуктуса и AIH. Синдром преклапања AIH и PSC је 
чешћи у деце него у одраслих. Ризик од холангиокарцинома је мањи. 
Лечење PSC у деце је слично као и у одраслих.
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Удружене болести са примарним склерозирајућим холангитисом

Удруженост PSC са инфламаторним болестима црева. Клинич-
ка ознака PSC је честа удруженост са инфламаторном болести црева 
(IBD). У различитим студијама у САД (Mayo Clinic), Engleskој (King’ 
College) и Шведској IBD је нађена у 71%, 73% и 81% болесника са PSC 
[8]. Међутим, удруженост PSC и IBD знатно варира у разним крајевима 
света. Тако нпр. у Јапану  је само 23% болесника са удруженим PSC и 
IBD. Најчешћи тип IBD је UC, који је дијагностикован у 48-86% међу 
болесницима са IBD. До 13% болесника са PSC има Crohn-ову болест 
(CD), који обично захвата колон [6]. Обрнуто, PSC је дијагностикован 
између 2,4% и 7,5% болесника са UC, и 3,4% болесника са CD. Обично 
се IBD дијагностикује пре PSC (67% UC) али због одсуства симптома обе 
болести, PSC и IBD, дијагностикuju се у исто време (22%) или IBD после 
PSC (11%). PSC може претходнити и до 3 године UC [3]. Све болеснике 
са IBD треба пажљиво пратити на присуство PSC, a нарочито оне који 
имају повишене биохемијске анализе за јетру [8].

Болести жучне кесице у PSC. Поремећаји жучне кесице су често 
запажени у PSC:  калкулоза (26%), захваћеност жучне кесице процесом 
PSC (15%) и бенигне или малигне неоплазме (4%) [8]. Препуручује се 
ултрасонографски преглед горњег дела абдомена једанпут годишње 
ради откривања лезија жучне кесице [8].

PSC  као фактор ризика за настанак карцинома. Поред ризика за 
развој цирозе и порталне хипертензије PSC је озбиљан фактор ризи-
ка за развој карцинома по чему се разликује од AIH и PBC (Табела 2). 
Дијагнозу  холангиокарционома (CCA)  у болесника са PSC је отежава 
мала осетљивост и специфичност биохемијских тестова и процедура 
биопсије. И методе визуализације су слабо осетљиве јер тумор често 

Холангиокарцином

10-20% код болесника са PSC
1,5% годишњи ризик
Често се дијагнстикује у првој години од дијагнозе PSC
Чешће настаје код: високог нивоа билирубина, мушког 
пола, дуготрајаног UC, абдоминалних симптома, пушења 
цигарета

Колоректални 
карцином

10 пута већи ризик  у PSC и улцерозним колитисом 
Једанпут gодишње урадити колоноскопију у UC
У болесника са UC и повишеном алакалном фосфатазом: 
размотрити ERCP

Карцином 
панкреаса

14 пута већи ризик у болесника са PSC
Ултрасонографија абдомена

Табела 2. Kарциноми повезани са примарним склерозирајућим 
холангитисом (PSC) [5]
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расте у зиду дуктуса и дијагностикује се у касном стадијуму што оте-
жава лечење. Додатни фактори ризика су мушкарци, дуоготрајна IBD, 
жутица, свраб и болови у абдомену и пушење дувана. Ризик од CCА 
у болесника са PSC је 161-пут већи него у здравој контролној групи. У 
скорашњим студијама 10-годишња кумулативна инциденција је 7-9% 
[8]. Ризик за настанак колоректалног карцинома (CRC) је 10 пута, a 
карцинома панкреаса 14 пута већи него у здравој контролној групи. 
Ово указује да код ових  болеснике са дијагнозом PSC треба једанпут 
годишње урадити ултрасонограски и колоноскопски преглед (мони-
торинг потенцијалног карцинома) [8].  

Лабораторијска дијагностика примарног склеорозирајућег 
холангитиса

Биохемијске анализе у PSC. Биохемијски анализе серума у болесни-
ка са PSC указују на холестазу. Повишен ниво алкалне фосфатазе (AP) у 
серуму је најчешћи биохемијски поремећај у PSC. Међутим, ако постоји 
клиничка сумња о постојању PSC, нормалан ниво алкалне фосфатазе не 
искључује даљи корак ка дијагнози PSC  [11]. Аминотрансферазе (ALT/
AST) у серуму су повишене код већине болесника у време дијагнозе 
PSC, типично 2-3 пута изнад нормалнх вредности, али могу бити и у 
границама нормале слично алкалној фосфатази. У већине болесника 
(70%) вреднсти билирубина у серуму су нормалне у време постављања 
дијагнозе. Међутим, вредности билирубина временом расту, ретко 
прелазе 170 µmol/L и значајно флуктуирају. Нивои γ-глобулина, IgG 
и IgM у серуму су умерено повишени (1,5 пут изнад горње границе 
нормале) у 40-50% болесника. Повишен ниво IgG нађен је у 61%, а 
IgM  у  45% болесника са PSC. Бакар и церулоплазмин у серуму као и 
бакар у ткиву јетре су повишени, као у свих болесник са холестазом. 
Еозинофилија се ретко налази. У једној ретроспективној студији 9% 
болесника са PSC је имало лако повишен ниво IgG4, али укупни IgG 
нису саопштени у ових болесника. Остало је нејасно да ли неки од ових 
болесника пате од IgG4-удруженог холангитиса (IAC) пре него PSC [9]. 
Зато се сугерише да се у свих болесника са могућим PSC одређује ниво 
IgG4 и искључи IgG4 склерозирајући холангитис [12].

Аутоантитела у PSC. Различита аутоантитела се могу доказати у 
серуму болесника са PSC што указује на измењено стање имунског од-
говора или имунорегулације. Она немају улогу у рутинској дијагнстици 
PSC  [12]. Најчешће доказана аутоантитела су перинуклеарна антинеу-
трофилна цитоплазматска антитела (pANCA) (26-94%). Антинуклеарна 
антитела (ANA) (8-77%) и антитела против глатке мускулатуре (ASMA) 
(0-83%) могу бити присутна у ниском титру у серуму. Антимитохон-
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дрјска антитела су негативна у серуму. Налаз pANCA у PSC je „ати-
пичан“ јер су ова аутоантитела често присутна у AIH и UC без PSC и 
нису специфична за дијагнозу PSC. Позитиван титар ANA и АSMA је, 
такође, неспецифичан. Постављање дијагнозе PSC не захтева рутински 
скриниг аутоантитела. Анализа ANA и АSMA може бити значајна у 
подгрупи болесника са сумњом на присуство синдрома преклапања 
PSC-AIH, чије доказивање има терапијски значај [9].

Дијагностичке методе визуализације (технике осликавања)

Ултрасонографија. Ултрасонографски налаз није дијагностички и 
често је нормалан у болесника са PSC. Међутим, пажљивим прегледом 
може да идентификује  задебљао зид жучног дуктуса и/или фокалне 
дилатације жучног дуктуса. Промене у жучној кесици се налазе у до 
41% болесника и оне су у виду задебљања зида и увећања жучне кесице, 
присуства жучних каменаца и холесиститиса [9].

Компјутеризована томографија (CT). Налаз CT aбдомена је не-
специфичан и нема значаја за дијагностиковање PSC. 

Холангиографија.  Холангиографија билијарног стабла је основна 
за дијагнозу PSC. Она може да 
покаже захваћеност интрахепа-
тичких дуктуса самих, екстра-
хепатичких дуктуса самих или 
чак један хепатички дуктус [3].

Ендоскопска ретроградна 
холангиопанкреатографија 
(ERCP). Традиционално, ERCP 
се сматра златним стандардом 
за дијагнозу PSC (Слика 1). 
Међутим, ERCP је инвазивна 
процедура и носи ризик од оз-
биљних компликација као што 
су панкреатитис, бактеријски 
холангитис и сепса. Комплика-
ције су чешће код  балон дилата-
ције, ендоскопске сфинктерек-
томије и уграђивања стента (до 
14%). Клиничари понекада могу 
да одустану од ERCP процедуре 
у процени холестазе и да PSC 
остане недијагностикован. Уз 
то, ERCP захтева хоспитализа-

PSC карактерише прогресивна деструкција ин-
тра- и екстрахепатичких жучних дуктуса
Варијације у пречнику лумена жучних дукту-
са, наизменичне сегментне дилатације (кесаста 
проширења) са сегментним опструкцијама у 
виду „бројаница“

Слика 1. ЕRCP је златни стандард за дијагно-
зу примарног склерозирајућег холангитиса 
(PSC)
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цију у до 10% болесника са PSC, који су подвргнути овој процедури.
Магнетна резонантна холангиопанкреатографија (MRCP)  је не-

инвазивна метода у току које нема зрачења болесника. У центрима са 
искуством сада је генерално прихваћена као примарна дијагностичка 
метода у случајевима суспектним на PSC. Студије са поређењем  ERCP 
и MRCP показују сличну дијагностичку прецизност, мада је описано да 
су жучни дуктуси слабије видљиви са MRCP него са ERCP. Осетљивост 
и специфичност MRCP je ≥80% односно ≥87% за дијагнозу PSC. MRCP 
је супериорнија у представљању опструкције проксималних жучних 
дуктуса. Међутим, код благих промена без дилатације жучних дуктуса 
PSC може се направити грешка sa MRCP и зато постоји упозорење да 
се рани PSC не искључује на основу нормалног налаза MRCP. ERCP 
има дијагностику улогу у нејасним случајевима PSC. Међутим, главна 
улога ERCP лежи у терапијским процедурама и дијагностичкој сврси 
као што је узимање узорка за цитологију у PSC [9, 12].

Карактеристике холангиографских налаза PSC неправилност зида 
и дифузни мултифокални распоред, кратких, прстенастих структура  
наизменичних са нормалним или  незнатно дилатираним сегментима 
што ствара слику „бројаница“. Код одмакле болести могу да се виде 
сливене стриктуре. У већини случајева оба, и интра- и екстрахепатички 
жучни дуктуси ду захваћени. Описан је различит број (<25%)  болесника 
са изолованом интрахепатичком болешћу. Супротно, лезије ограничене 
само на екстракепатичке дуктусе су ретко запажене (обично <5%) и 
могу се дијагностиковати  само адекватним пуњењем интрахепатичких 
жучних дуктуса. Имајући у виду да се поремећаји интрахепатичких 
дуктуса могу видети и у другим болестима јетре треба бити опрезан 
када се дијагностикује PSC у присуству само интрахепатичких промена 
жучних дуктуса. Жучна кесица, цистични дуктус и дуктус панкреаса 
могу бити захваћени процесом  PSC. Промене на дуктусу панкреаса 
личе на оне код хроничног панкреатитиса. 

Улога биопсија јетре у дијагностици примарног 
склеорозирајућег холангитиса

Хистолошки налаз јетре може бити компатибилан са дијагнозом 
PSC али су промене у раном стадијуму неспецифичне иако обично 
указују на неку билијарну болест. Класични хистолошки налаз PSC је 
присуство перидуктусне концентричне попут луковице („оnion-skin“) 
фиброзе (Слика 2) али се ретко налазе на биопсији јетре болесника са 
PSC, а може се наћи и у секундарном склерозирајућем холангитису 
(SSC). У крајњем стадијуму, жучни дуктус је потпуно трансформисан 
у фиброзну траку [13]. Ретроспективна студија на 138 болесника са 
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холангиографском сликом PSC указују да биопсија јетре ретко пружа 
додатну корист у дијагностици PSC. Рутинска биопсија јетре се не 
препоручује за дијагнозу PSC у болесника са типичним холангио-
графским налазом [12]. Међутим, у присуству типичних  промена на 
холангиограму, биопсија јетре није потребна за дијагнозу PSC великих 
дуктуса, али је основна код суспектног PSC малих дуктуса и за дијагнозу 
или искључивање синдрома преклапања PSC-AIH. PSC малих дуктуса 
се хистолошки разликује од класичног PSC. Карактерише се портном 
инфламацијом са или без фиброзе, портним едемом и пролиферацијом 
жучних дуктуса или дуктопенијом [12].

Морфолошки PSC прогредира кроз 4 стадијума (Табела 3). Почетне 
промене (портални стадиујум) су ограничене на портне просторе и од-
ликује се едемом, благим хепатитисом, холангитисом са инфилтрацијом 
лимфоцита у жучним дуктусима и пролиферацијом жучних дуктуса. 
Може бити присутна и перидуктусна фиброза у виду фиброзног об-
литеративног холангитиса. У другом, перипортном стадијуму лезије 
се шире, настаје перипортна фиброза која је повремено са граничним 
хепатитисом. Портни простори су често проширени. У трећем ста-
дијуму развија се  bridging фиброза, а жучни дуктуси дегенеришу и 
ишчезавају. Последњи, четврти стадијум карактерише цироза јетре. 
Остаци жучног дуктуса могу да се прикажу само као фиброзни пр-

Слика 2. Примарни склерозирајући холангитис. Жучни дуктус је окружен eдемато-
зним, инфламаторно фиброзним ткивом које изгледа попут луковице (oninon-skin).
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стен. Хистолошке промене могу бити веома суптилне и биопсија јетре 
може бити чак нормална зато што су узорци различити јер јетра није 
униформно захваћена. У болесника са PSC и несразмерно високим 
вредностима ALT/AST у серуму, нарочито у комбинацији  са пози-
тивним титром ANA и/или ASMA и/или знатно повишеним нивоом 
IgG у серуму, биопсија јетре је индикована да открије карактеристике 
синдрома преклапања PSC-AIH [12]. 

Примарни склеорозирајући холангитис малих дуктуса

Термин PSC малих дуктуса се односи на ентитет болести коју ка-
рактерише клиничка, биохемијска и хистолошка слика компатибилна 
са PSC, али нормалан холангиограм. Неопходан је висококвалитетан 
холангиограм да би се искључио PSC малих дуктуса. Будући приступ 
дијагнози PSC малих дуктуса је прихватање негативног налаза MRCP 
у болесника са пратeћом IBD али захтева и нормалан налаз ERCP
 и одсуство ABCB4 мутација (искључивање ABCB4 дефицијенције).

Дијагноза и диференцијална дијагноза  примарног 
склерозирајућег холангитиса 
 

Дијагноза PSC се поставља у болеесника са повишеним маркери-
ма холестазе у серуму (AP, γGT), за које нема другог објашњења, са 
холангиографијом (MRCP или ERCP) која показује карактеристичне 
промене жучних дуктуса са мултифокалним стриктурама и сегментним 
дилатацијама уз искључење узрока секундарног склеозирајуће холан-

Стадијум I  
Портални стадијум

Портални хепатитис, ненормални жучни дуктуси, или 
оба, фиброза или едем могу бити присутни; промене 
нису проширене преко граничне плоче

Стадијум II 
Перипортални стадијум

Перипортална фиброза са или без инфламације прошире-
на преко граничне плоче; piecemeal некроза (перипортална 
инфламација) може бити присутна

Стадијум III 
Септални стадијум Септална фиброза, bridging некроза, или обе

Стадијум IV 
Стадијум цирозе Билијарна цироза

Табела 3. Хистологија јетре у примарном склерозирајућем холангитису: Ludwig-ов 
систем стадијума за класификацију тежине болести [14]
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гитиса и других холестазних поремећаја [9]. PSC се може испољити 
као хроночни хепатитис, нарочито у деце или као криптогена цироза. 
Пораст ниво алкалне фосфатазе у серуму је индиција и индикација за 
потврдну холангиографију. У болесника са клиничком, биохемијском 
и хистолошком сликом компатибилном са PSC, али нормаланим хо-
лангиограм, болест се класификује као PSC малих дуктуса. Међутим, 
ову болест треба потврдити биопсијом јетре.

Холангиографски налаз и негативан тест на митохондријска анти-
тела разликује PSC од примарна билијарне цирозе [3] (Табела 4). Пре 
постављања дијагнозе PSC треба искључити секундарни склерозирајући 
холангитисе узроковане претходним хируршким интервенцијама на 
жучним путевима, холангиолитијазу, карцином жучних дуктуса иако 

PSC PBC
Пол 66% мушкарци 90% жене

Животно доба Просечно 30 год. Просечно 50 
(30-70) год.

Испољањање

Умор, жутица, свраб, холангитис, 
губитак у телесној маси, бол у 
горњем десном квадранту 
абдомена

Свраб, жутица

Клинички ток Непредвидљив али прогресиван Прогресиван
Антимитохондријска 
антитела (АМА) у серуму

Негативна или у ниском титру 
позитивна у 0-5% 95% позитивна

Антинуклеарна 
антитела (ANA) 6% позитивна 20% позитивна

pANCA 80% позитивна 60% позитивна

Холангиографија
(жучни дуктуси)

Стриктуре и неправилне бројани-
це великих жучних дуктуса; 
„поткресани“ мањи дуктуси Нормална

Биопсија јетре:
Лезије жучних дуктуса

Грануломи
Бакар

Концентрична перидуктална 
фиброза; губитак малих дуктуса

Нема
Позитиван

Флоридна лезија 
дуктуса; губитак 
малих дуктуса
Присутни
Позитиван

Удружене болести

Улцерозни колитис (60-80%)
Панкреатитис
Ретро-орбитална и 
ретроперитонеална фиброза
Имуодефицијенција
Холангиокарцином  

Sjоgren-ов 
синдром (75%)
Реуматоидни 
артритис
Тиреоидитис
Склеродермија
SEL

Табела 4. Примарни склерозирајући холангитис (PSC) и примарна билијарна 
цироза  (PBC) [ 3, 5]
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холангиолитијаза и холангиокарцином могу бити последица PSC. 
Клинички и холангиографски налази, који личе на PSC, најчешће су 
описани код интрадуктусне калкулозе, хируршке трауме од холеци-
стектомије, интрахепатичке артеријалне хемотерапије (floxuridin) и 
рекурентног панкреатитиса. PSC се мора дифернцирати и од склерози-
рајућег холангитиса повезаног са IgG4, исхемијског оштећења жучних 
дуктуса, конгениталних билијарних болести, холангитиса узрокованог 
лековима, паразитарног холангитиса, инфламаторног псеудотумора 
јетре, инфективне холангиопатије у имуносупримираних болесника са 
AIDS-ом или после трансплантације јетре, неоплазми жучних дуктуса 
и од хистиоцитозе икс.  Диференцирање примарног од секундарног 
склерозирајућег холангитиса може бити тешко ако се болесник са PSC 
подвргне хируршкој интервенцији жучних дуктуса или има пратећу 
интрадуктусну калкулозу или холангиокарцином. Клинички налаз, 
распоред холангиографских поремећаја као и присуство пратеће IBD 
мора се узети у обзир када се одређује да ли је патолошки холанги-
ограм проузркован PSC или секундарним бенигним или малигним 
стриктурама жучних дуктуса без PSC [9].  

    , 
Природи ток и прогноза примарног склерозирајућег холангитиса
 

Прогноза PSC je лошија него код AIH и PBC. Велики је ризик од 
IBD и карцинома.

Просечно време преживљавања од постављања дијагнозе је око 
10-12 година [3]. Прогноза је лошија  код симптоматских, у односу на 
асимптоматске болеснике, у време постављања дијагнозе PSC. Постоји 
дуготрајна активност болести и пре постављања дијагнозе. Шестого-
дишње праћење асимптоматских болесника је указало на прогресију 
болести у 70% болесника, а у једне трећине и развој инсуфицијенције 
јетре [3]. Поред тога, многи болесници остају асимптоматски годинама. 
Хистолошка процена биопсије јетре у болесника са дијагнозом PSC је 
значајна за прогнозу [15]. На крају болести жутица је веома интензивна, 
долази до попуштања функције јетре и развоја холангиокарцинома.

Прогноза PSC је лошија ако су захваћени екстрахепатички дуктуси 
у односу на захваћеност само интрахепатричких дуктуса. Жене имају 
краће време преживљавања од мушкараца. Скорашње студије указују да 
доминантне стриктуре жучних дуктуса смањују период преживљавање 
без трансплантације јетре. Ова чињеница може да подстакне укључи-
вање холангиограма у прогностичке моделе. Модели преживљавања 
се користе у процени терапије у клиничким пробана и одређивању 
времена за трансплантацију јетре. Mayo Clinic модел је базиран на 406 
болесника и користи билирубин у серуму, хистолошки стадијум и 
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присуство спленомегалије. Он може да се користити нарочито у раним 
стадијумима болести. Шведски прогностички модел заснован на 305 
болесника користи животно доба, билирубин у серуму и хистолошки 
стадијум као лоше прогнистичке карактеристике. Холангиоцелуларни 
карцином је нађен хируршким путем у 8%, а од њих 44% су били асим-
птоматски у време дијагнозе. Прогностички модели се слабо користе 
у појединачним случајевима због велике варијабилности болести. 
Осим тога, они не идентификују болеснике са холангикарциномима. 
Коришћење прогностичких модела за предвиђање клиничког исхода 
у појединачних болесника са PSC се не препоручују јер не постоји 
консензус у погледу оптималног модела [9, 16].

Нејасна је ефикасност UDCA (30 mg/kg/дан) на период преживља-
вања болесника али постоје сугестије о хемопревенцији колоректалног 
карцинома у PSC. Трансплантација јетре  је једини начин лечења који 
побољшава прогнозу PSC.

Синдром преклапања (overlap syndromе) примарног склерозирајућег 
холангитиса и аутоимунског хепатитиса

Синдром преклапања PSC-AIH је дефинисан имунолошки-посредо-
ван поремећај, коју се претежно налази у деце, адолесцената и младих 
одраслих особа. Карактерише га клиничка, биохемијска и хистолошка 
слика AIH и холангхиографси налаз типичан за PSC. Учесталост појаве 
синдрома преклапања PSC-AIH је 1.4-17% болесника са PSC.  Болесници 
са синдромом преклапања PSH-AIH су млађи од болесника са класич-
ним PSC и имају дужи период преживљавања. Активност AST/ALT је 
виша него код самог PSC. Алкална фосфатаза је углавном повишена 
али може бити и нормалног нивоа. Прогноза синдрома преклапања 
PSC-AIH  је боља него самог PSC, a лошија него AIH. Лечење се спроводи 
комбинацијом UDCA (15-20 mg/kg/дан) и имуносупресива (преднисолон 
0,5 mg/kg/дан) уз смањивање дозе на 10-15 mg/дан и азатиоприн 50-70 
mg/дан). Овом терапијом се постиже добар биохемијски одговор. У 
крајњем стадијуму болести једина  опција лечења је трансплантација 
јетре [17, 18].

Дијагноза PSC и/или AIH у деце може бити отежана. Код одраслих 
са PSC алкална фосфатаза је обично повишена, а у деце може бити 
нормална. У једној студији од 32 деце 15 је имало нормалан ниво ал-
калне фосфатазе. Већина деце са PSC има UC (55%), мада ређе него 
код одраслих (60-80%). На холангиограму у деце могу да се виде мање 
неправилности жучних дуктуса, без формираних стриктура. Деца 
имају претежно интрахепатични PSC. Концентрична перудуктусна 
фиброза се ретко виђа код деце [5].
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Терапија синдрома преклапања PSC-AIH у деце је иста као и у одрас-
лих. Трансплантација јетре је лек избора у крајњем стадијуму болести.
 

Терапија примарног склерозирајућег холангитиса

Медикаментозна терапија примарног склерозирајућег холанги-
тиса. Урсодеоксихолна киселина (UDCA) је хидрофилна,  дихидрокси 
жучна киселина која је ефикасна у лечењу примарне билијарне циро-
зе и њених варијанти. UDCA је испитивана као потенцијални лек за 
лечење PSC. Испитивања пре 25 годинама на малом броју болесника 
лечених са UDCA у дози 10-15 mg/kd/дан, су показала биохемијско, а 
у неким случајевима и хистолошко побољшање у болесника са PSC 
[5]. Неколико година касније урађена је плацебо контролисана проба 
са дозом UDCA од 13-15 mg/kg/дан код 105 болесника у току 2 године. 
Резултати испитивања су показали биохемијско побољшање тестова 
јетре али не и симптоме и хистолошко стање болести процењено пре-
ма стадијумима PSC [21]. Веће дозе UDCA 20-25 mg/kg/дан у наредним 
отвореним студијама су показале значајно побољшање у хистолошком 
степену фиброзе јетре и холангиографској процени, као и очекивано 
биохемијско побољшање  [22]. Краће отворене пробе користећи веће 
дозе UDCA (25-30 mg/kg/дан) показале су значајно побољшање у погледу 
периода преживљавања процењеног коришћењем  МРС (Mayo  risk score) 
али не и директним мерењем прогресије болести као што су биопсија 
јетре и холангиографија. Потврдни резултати су добијени двогодишњом 
пилот студијом на 30 болесника у којих су мале дозе (10 mg/kg/дан) и 
стандардне дозе (20 mg/kg/дан) показале тенденцију побољшања, али 
висока доза 30 mg/kg/дан значајно  побољшање периода преживљавања  
[19]. Висока доза (30 mg/kg/дан) урсодезоксихолне киселине се добро 
подноси, смањују ниво биохемијских маркера холестазе и вероватно 
побољшава преживљавање болесника са PSC према Mayo risk score [5].
Велика UDCA студија на 216 болесника са PSC лечених 5 година дозом 
17-23 mg/kg/дан показала је пораст преживљавања у леченој групи у 
поређењу са плацебо групом [23]. Није запажена разлика у инциденцији 
холангиокарцинома. У поређењу са другим студијама биохемијски 
одгвоор је изненађујуће био слабији. Скорашња, мултицентрична сту-
дија у којој је коришћена доза UDCA 28-30 mg/kg/дан у 150 болесника, 
у току 5 година, је прекинута зато што је био повећан ризик у групи 
UDCA лечених болесника од смртног исхода или трансплантације је-
тре и озбиљних нежељених ефеката нарочито у одмаклој болести, док 
je биохемијска слика била побољшана у свих болесника UDCA групе 
[24]. Улога UDCA у успоравању прогресије PSC је још нејасна и висо-
ке дозе UDCA могу бити бити штетне у каснијем стадијуму болести. 
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Досадашњи подаци показују да UDCA (15-20 mg/kg/дан)  доводи до 
биохемијског побољшања али нема поузданих доказа да доводе и до 
побољшања периода преживљавања болесника са PSC. Ограниченост 
базе података још не дозвољава специфичне препоруке за генералну 
коришћење UDCA у PSC [9]. Актуелне сугестије али ограничени докази 
су за примену UDCA за хемопревенцију колоректалног карцинома у 
PSC. Примена UDCA се посебно може узети у обзир у високо ризичним 
групама као што су оне код којих постоје подаци о постојању колорек-
талног карцинома у породици или су раније  имали коолоректалну 
неоплазму или имају дуготрајан тежак колитис. Кортикостероиди и 
други имуносупресиви нису индикација за лечење PSC у одраслих 
осим код доказаног синдрома преклапања PSC-AIH [9].

Ендоскопска терапија у примарном склерозирајућем холангитису. 
Најчешћи фактор одређивања тока PSC је развој билијарних стриктура, 
које носе ризик за септични холангитис, а он погоршава билијарну 
фиброзу. Ендоскопска дилатација се примењује у лечењу израже-
них стеноза и холестазе. Она може да побољша холестазу. Уметање 
билијарног стента не препоручују сви стручњаци и резервисано је за 
случајеве где су ендоскопске дилатације стриктура и дренажа жучи 
незадовољавајуће. Профилакса антибиотицима треба да се примени 
у овим случајевима. Комбинација ендоскопских интервенција и UDCA 
терапије доводи до значајног продужавања периода преживљавања без 
трансплантације јетре. Сама UDCA не доводи до овог ефекта.

Терапија инфламаторне болести црева у примарном склерози-
рајућем холангитису. Многи болесници имају блажи облик IBD.  Иако 
су благи облици улцерозног колитиса постоји ризик од дисплазије и 
колоректалног карцинома (CRC) у болесника са  PSC и UC. Терапија 
IBD се не разликује код болесника са и без PSC. У студији од 59 болес-
ника са PSC и UC, UDCA je смањила ризик од дисплазије колона [6]. 
Могуће је да терапија са UDCA смањује ризик од настанка CRC у PSC.

Трансплантација јетре у примарном склерозирајућем холангити-
су. Трансплантација јетре је савремена и једина терапија за болеснике са 
крајњим стадијумом PSC. Резултати трансплантације јетре су одлични 
код болесника са PSC. У последње време једногодишње и десетогодишње 
преживљавање после трансплантације јетре је изнад 90%, односно 
80% у центрима са искуством. Рекурентни PSC после трансплантације 
јетре саопштен је у до 37% болесника. Диференцирање рекурентног 
PSC од оштећења жучних дуктуса исхемијом, цитомегаловирусном 
инфекцијом, медикаментима, презервацијом или хроничним одбаци-
вањем  је тешка због недостатка златног стандарда за дијагностички 
критериум [25]. Колектомија пре трансплантацијт јетре код одмаклог 
колитиса или дисплазије колона штити од рекурентног PSC, као и 
одсуство UC. Трансплантација јетре се препоручује у у болесника са 
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крајним стадијумом PSC, а може се узети у обзир и код болесника са 
доказаном холангиоцитном дисплазијом или тешким рекурентним 
бактеријским холангитисом.

Терапија свраба, остепеније/остеопорозе, дефицита липосолубил-
них витамина (А, Д, Е и К) и остала супституциона и симптоматска 
терапија је иста као и код PBC.

Закључак 

Примарни склерозирајући холангитис je ретка, хронична, холеста-
за, болест јетре. Чешћа је у мушкараца него у жена. Холангиографиja 
(MRCP, ERCP) је златни стандард за дијагнозу PSC. Дијагноза PSC по-
ставља на основу  пораста биохемијских маркера холестазе (AP, γ-GT), 
без другог објашњења, типичног налаза MRCP или ERCP и искључења 
узрока секундарног холангитиса. Биопсија јетре није потребна за 
дијагнозу класичног PSC али служи за процену стадијума болести. У 
дијагностичке сврхе биопсија јетре је потребна за:

.а дијагнозу PSC малих дуктуса ако је холангиографски налаз нор-
малaн;

.б код несразмерно повишених ALT/AST и/или нивоа IgG у серуму 
где треба да се утврде додатни или други процеси у јетри.

У болесника са суспектним PSC, a нормалних или несигурних нала-
зом висококвалитетне MRCP дијагноза PSC се поставља помоћу ERCP. 
Главна улога ERCP лежи у терапијским процедурама и узимању узорка 
за цитологију у PSC. У болесника са AIH код којих се развија слика 
холестазе треба искључити PSC. Колоноскопијa са биопсијом треба 
да се уради у болесника у којих је дијагностикован PSC без познате 
IBD. Нема биохемијских маркера или метода визуализације за рану 
детекцију холангиокарцинома. UDCA (15-20 mg/kg/дан) побољшава 
резултате тестова јетре у серуму али њена корист у преживљавању 
болесника није доказана. Још нема специфичних пепорука за општу 
примену UDCA у PSC. Примена UDCA за хемопревенцију колорек-
талног карцинома у PSC још није одобрена. Кортикостероиди и други 
имуносупресиви нису индиковани за лечење PSC у одраслих осим код 
доказаноg синдрома преклапања PSC-AIH. Код деце са PSC постоји 
већа шанса  за одговор на имуносупресивн терпију. Tансплантација 
јетре је једина терапија у крајњем стадијуму PSC. Рекурентни PSC се 
дешава у око трећине болесника са трансплантираном јетром.

Многа питања у везу са PSC су неразјашњена, међутим и покушаји 
да се на њих одговори могу допринети да се одреде нови терапијски 
модалитети за ову болест јетре, која обавезно прогредира у терминалу 
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фазу. Потребни су специфични серолошки тестови за рану дијагнозу 
PSC како би се могле увести контролисане терапијске пробе. 
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PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS

Milena Božić

The Academy of Medical Sciences of Serbian Medical Society, Belgrade

Primary sclerosing cholangitis (PSC) is a chronic, cholestatic, progressive liver 
disease.

The processes of inflammation and fibrosis affect bile ducts both inside and 
outside of the liver. These processes lead to the characteristic concentric obliterative 
fibrosis of the bile ducts. Chronic biliary obstruction causes portal tract fibrosis 
and ultimately biliary cirrhosis and liver failure. About 30% of patients with PSC 
develop cholangiocellular carcinoma. The etiology of PSC is unknown. In contrast to 
primary biliary cirrhosis (PBC) PSC is more common in men and can be diagnosed 
in children and in adults. The most commonly PSC is diagnosed between 25 and 
45 years of age. PSC is a much rarer then PBC. There is association of PCS with 
inflammatory bowel disease (IBD) in 50-80% of patients, mostly with ulcerative 
colitis (UC). Typical symptoms of PSC are itching, pain in the right upper quadrant 
of the abdomen, fatigue, poor appetite, loss of body fat and episodes of fever and 
chills. However, about 50% of patients have no symptoms early in the course of 
disease. Symptoms of liver cirrhosis, portal hypertension with ascites and variceal 
bleeding are rare at the moment of establishing of diagnosis. The diagnosis of 
PSC is set based on biochemical markers of cholestasis (elevated levels of alkaline 
phosphatase, gamma glutamiltranspeptidaze and bilirubin) with excluded other 
causes for this pathological biochemical tests, typical MRCP or ERCP findings and 
exclusion of secondary sclerosing cholangitis. A liver biopsy is not essential for the 
diagnosis of PSC, if these criteria are represented, but it is used for the evaluation of 
disease stage. Liver biopsy may be required for a diagnosis of atypical PSC. However, 
a typical histological finding with a fibrosis in the form of ring surrounding bile 
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duct is not present in all patients. Atypical anti-neutrophil cytoplasmic antibodies 
(pANCA) are found in 80% of patients with PSC. These autoantibodies are not 
specific to the PSC, because there are present in patients with UC without PSC. 
There was a significant association of PSC with cholangiocellular carcinoma (10-
20%) and colorectal cancer (9% over 10 years period).

The subgroup of patients with clinical, biochemical and histological characteristics 
compatible with PSC, but normal cholangiogram, is classified as PCS of small ducts. 
In this subset of patients the diagnosis is made based on the typical association of 
cholestatic liver disease in males with UC and typical histological findings. «Typical» 
patient with PSC is young to middle-aged men with inflammatory bowel disease 
and biochemical and/or clinical signs of cholestatic liver disease.

Medical therapy of PSC is UDCA, and liver transplant for patients with end-
stage disease.

Keywords: primary sclerosing cholangitis, PSC overlap syndrome AIH, 
cholangiography, comorbidity, UDCA, liver transplantation
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ЛЕКОВИ И АУТОИМУНСКИ ХЕПАТИТИС

Јасна Јовић
Клиника за гастроентерологију и хепатологију 
Војномедицинске академије, Београд, Србија

Сажетак

Преко 1000 лекова може бити хепатотоксично. Лековима изазвано оштећење 
јетре је најчешћи разлог повлачења лекова са тражишта. Лековима изазван 
аутомунски хепатитис (АИХ) је релативно редак ентитет и чини га хетерогена 
група са различитом презентацијом. Како је клиничка слика углавном врло 
слична идиопатском АИХ често је тешко уврдити да ли се ради о леку као 
окидачу за АИХ код осетљивих особа или је заиста реч о имунолошки-посре-
дованом лековима изазваном оштећењу јетре. Заправо овај послењи ентитет се 
одликује наглим почетком који се испољава од 2 месеца до неколико година 
после почетка терапије. Болесници могу имати болове у зглобовима и кожни 
осип, а после тога умор, поспаност, мучнину, нелагодност под десним ребарним 
луком и др. Лабораторијски налази откривају знаке хепатоцелуларне лезије 
(повишене аминотрансферазе), а могу се наћи и позитивна аутоантитела, 
посебно ANA (antinuclear antibody), повишене концентрације IgG и гамагло-
булина. Посебно је важно пратити лабораторијске знаке инсуфицијенције 
јетре, јер они могу означавати тешку и некада по живот опасну лезију јетре. 
Патохистолошка слика одговара АИХ. 

Убрзо по прекиду узимања лека који даје слику АИХ долази до поправка 
клиничко-лабораторијских параметара. Ако се опоравак не деси за 1-2 недеље 
или постоје знаци инсуфицијенсције јетре, потребно је укључити предни-
золон у трајању обично 3-6 месеци. Још једна важна каракетристика АИХ 
због лекова je потпуни опоровак болесника који се одржава и после прекид 
терапије кортикостероидима, што најчешће није случај код идиопатског АИХ. 

Приказано је осам случајева хроничног хепатитиса због лекова са карак-
теристикама АИХ. 

На крају треба истаћи да сваки облик хепатотоксичности, па и АИХ иза-
званог лековима треба пријавити надлежним органима.

Кључне речи: хепатотоксичност, аутоимунски хепатитис, лек 
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Хепатотоксичност

Јетра као централни метаболички орган у људском телу пред-
ставља место где се обрађују скоро све споља унете стране материје 
(ксенобиотици), укључујући и лекове. Због тога је јетра често изложена 
оштећењима изазваним лековима. Преко 1000 лекова показује хепа-
тотоксичност [1]. Од укупног броја нежељених дејстава лекова, 9,5% 
се односи на јетру. Око 1% од свих хоспитализованих болесника има 
оштећење јетре због лекова. Хепатотоксичност је најчешћи разлог за 
повлачење лекова из употребе. Симптом жутице у 2 до 5% боленикса 
настаје због лекова. Хепатитис је у 10% болесника узрокован лековима. 
Измађу 20 и 40% свих случајева акутног попуштања јетре настаје због 
хепатотоксичности лекова [1-3]. Ошетећење јетре изазвано лековима 
може имати различито испољавање и тежину, од асимтоматског пови-
шења ензима јетре па до акутног попуштања јетре и смртног исхода. 

Хепатотоксичност може бити предвидљива (интризичка) и непред-
видљива (идиосинкразна) [1-3]. Предвидљива хепатотоксичност има 
високу учесталост, настаје спорије после неколко недеља или месеци 
од почетка терапије леком, дуже траје и зависи од дозе. Оштећење 
јетре настаје због самог лека или матаболита. Оваково оштећење јетре 
се може изазвати  и код абораторијских животиња. Класичан пример 
овакве токсичности су ацетаминофен и угљентетрахлорид. 

Непредвидљива хепатотоксичност има малу учесталост, јавља се 
неколико дана до неколико недеља после почетка примнени лека, 
настаје у току примене лека у терапијској дози, траје краће. Може бити 
резултат неидентификоване метаболиче реакције или имунолошки 
посредовано оштећење јетре (хиперсензитивност). Пример хиперсен-
зитивне реакције на лек је валпроат. Интересантно је да метаболичка 
идиосенкразна реакција на лек може јавити после неколико дана па све 
до годину дана по увођењу лека у терапију. Око 75% идиосинкразних 
реакција на лекове завршава се трансплантацијом јетре или смртно [1]. 
Нажалост некада није могуће класификовати тип хепатотоксичности, 
јер долази до преклапаања механизама настанка оштећења јетре. Важно 
је напоменути да су оштећења јетре и клиничке манифестације слични 
без обзира на врсту хепатотоксичности [1,3].

Да би лек или ксенобиотик могао да напусти људски организам 
преко бубрега мора бити хидрофилан. Низ хемијских процеса кроз 
које пролази лек да би могао бити одстрањен из организма назива се 
биотрансформација. Она се одвија у неколико корака и дели се у две 
фазе и то 1 и 2. У току фазе 1 дешавају се хидроксилација, деалкилација 
или дехидрогенација. Централну улогу у овима реакцијама има фами-
лија ензима цитохром Р450 (CYP) које су смештене у ендоплазматском 
ретикулуму. За пренос електрона користи се ланац који је повезан са 
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никотин аденин динуклеотид фосфатом (NADPH−Nicotinamide adenine 
dinucleotide phosphate). Током фазе 1 биотрансформације настају интерме-
дијерни метаболити који могу бити активни и истовремено одговорни 
за оштећење јетре. Најважнија реакција  фазе 2 биотрансформације је 
коњугација активног метаболита у нетоксични хидрофилни метабо-
лит, који се лако може елиминисати. Коњугација се обично обавља са 
глукуронидом , глутатионом, сулфатом, ацетатом и амино киселина. 
Због настанка потенцијално токсичних метаболита фаза 1 биотранс-
формације је зове и „токсификација“ а фаза 2 „детоксификација“ [3]. 
Генерално, лекове јетра може толерисати, може се на њих адаптирати 
и уколико су прва два процеса неуспешна дешава се озбиљна хепато-
токсичност.

Често се поставља питање да ли неки лек може бити примењен код 
болесника због могуће хепатотоксичности. Због тога је добро знати 
који су то фактори који могу бити ризични за настанак оштећења јетре 
леком. Ево најчешће помињаних фактора ризика [4]:

Раса – познато је да због варијација у метболизму лекова, који је под 
директним упливом фамилије ензима цитохром Р450, могу изазвати 
хепатотоксичност. Тако су људи црне раси и шпанског порекла скло-
нији хепатотоксичности на изонијазид.

Животна доб – у млађем узрасту лекови изузетно ретко доводе до 
оштећења јетре. Супротно старије особе су због инволутивих процеса, 
лошије исхране, коморбидитета и полпрагмазије склонији оштећењу 
јетре лековима. 

Пол – из нејсних разлога жене су склоније хепатотоксичној реакцији 
на лекове него мушкарци.

Алкохол – поред обољења јетре, алкохоличари су често потхрањени 
са смањеном количином глутатиона у јетри. Због тога је компромито-
вана нормална детоксикација лекова. 

Обољење јетре – болесници са цирозом јетре нису униформно склони 
хепатотксичнопсти лекова. Ови болесници имају мање цитохрома Р450 
и глутатиона. Неке групе болесника су посебно осетљиве на одрђене 
групе лекова. На пример ХИВ позитивни болесница са коинфекцијом 
вируса хепатитиса Б и Ц су посебно осетљиви на антиретровирусну 
терапију. 

Генетски фактори – мутације у гену који кодира поједини цитохром 
Р450 може довасти до нежељене реакције на лек због измењеног ме-
таболизма лека. У будућности ће бити могуће посебним техникама 
детектовати мутације које носе ризик од хепатотоксичности појединих 
леква. 

Коморбидитети – AIDS и малнутриција због смањења количине 
глутатиона у јетри повећавају ризик од оштећења јетре лековима. Затим 
ту су и шећерна болест, бубрежна слабост, гојазност и др.
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Облици лекова са породуженим дејством – лекови са продуженим 
дејством могу чешће довести до хепатотоксичности него лекови који 
имају краће дејство.

Елементи важни за дијагнозу оштећења јетре лековима  су [4]:
 – Време до настанка оштећења јетре (рачуна се од почетка ко-

ришћења лека)
 – Време од престанка узимања лекова до опоравка (обично је 

потребно неколико недеља па до 6 месеци до потпуног опо-
равка после хепатотоксичне реакције на лек)

 – Клиничко испољавање (тип оштећења и клинички фенотип)
 – Искључивање других узрока оштећења јетре (вирусни, ауто-

имунски, метаболички и др.)
 – Да ли је лек познат као хепатотоксичан
 – Да ли при намерном или ненамерном поновном излагању 

леку долази до сличне реакције са оштећењем јетре 

Типови оштећења јетре због лекова могу бити:
 а Хепатоцелуларно оштећење са доминантно повишеном ак-

тивношћу аспартат аминотрансферазе (AST) и аланин ами-
нотрансферазе (ALT). Количник АLT/алкална фосфатаза је 
већи од 5, а израчунава се помоћу релативних бројеве, за дате 
ензиме, који показују колико су пута већи или мањи од горње 
границе нормалних вредности (ГГНВ). Овај тип оштећења се 
виђа код примене изонијазида, метилдопе, нитрофурантоина, 
зеленог чаја и др. 

 б Холестазно оштећење са доминатно повишеним вредностима 
гама глутамилтранспептидазе и алкалне фосфатазе. Однос 
АLT/алкална фосфатаза је мањи од 2. Холестазно оштећење 
јетре дају амиоксицилин+клавулонска киселина, ципрофлок-
сацин, сулфонилуреја и др.

 в Мешовити тип оштећења – однос АLT/алкална фосфатаза 
јеизмеђу 2 и 5. Овакво оштећење јетре се виђа код примене 
сулфонамидима, фенитоином, еналаприл и др. [1-4].

Постоји дванаест клиничких фенотипова оштећења јетре лековима 
(Табела 1). Уочљиво је да су практично заступљени сви могући типови 
оштећења јетре, што другим речима значи да хепатотоксичне реакције 
лекава могу имитирати клинички, лабораторијски, али и патохисто-
лошки било које обољење јетре. Зато није изненађење да лекови могу 
довести до развоја АИХ који тешко разликовати од идиопатског облика.
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Аутоимунски хепатитис изазван лековима

Према дефиницији АИХ је синдром прогресивног хепатитиса који 
може довести до цирозе јетре и одликује се губитком толеранције на 
аутоантигене. Етиологија АИХ је нејасна, али се зна да, код осетљивих 
особа,болест могу покренути вируси, бактерије, лекови, биљни препа-
рати и вакцине [5-7]. Неки лекови могу бити окидач за настанак АИХ, 
који је скоро немогуће разликовати од идиопатског АИХ.  По прекиду 
узмања тих лекова АИХ перзистира што указује да је покренут ауто-
имуни процес. У такве лекове спадају оксифенистатин, миноциклин, 
нитрофурантоин, хлорметазин и алфа-метил допа. 

У последње време расте број извештаја о лековима изазваним АИХ. 
Тако на пример у серији од 261 болесника са АИХ код 9,2% (24 болен-
сика) установљено је постојање лековима изазваног АИХ [7]. Други 
истраживачи су забележили чак 17% блесника АИХ који су повезани 
са лековима [8]. 

У литератури постоје неколико термина који се користе код АИХ 
због лекова: оштећење са аутоимунском сликом, лековима изазвани 
АИХ и АИХ сличан синдром који се приписује лековима [5-7].

Иако на први поглед лековима изазвани АИХ представља једин-
ствену групу болести, то заправо није случај. Наиме, неопходно је 
разликовати неколико комбинација лековима изазваног оштећења 
јетре и АИХ. Два основна имунска типа оштећења јетре су изазвана 
хиперсензитивном и аутоимунском реакцијом. Суштински можемо 
разликовати пет ситуација у којима имамо интеракцију лека и аутои-
мунског оштећења јетре:

1. АИХ са лековима изазваним оштећењем јетре – код болесни-

1. Акутна некроза хепатоцита
2. Акутни хепатитис
3. Холестатски хепатитис
4. Мешани хепатоцелуларно-холестатски хепатитис
5. Повећање активности ензима без хепатитиса

a)  Хепатоцелуларно
b)  Холестазно
c)  Мешовито

6. Блага холестаза
7. Стеатоза јетре и лактацидоза
8. Неалкохолна стеатоза јетре
9. Хронични хепатитис
10. Синдром опструкције синусоида (вено-оклузивна болест)
11. Нодуларна регенеративна хиперплазија
12. Хепатоцелуларни аденом и хепатоцелуларни карцином

Табела 1. Клинички фенотипови хепатотоксичности због лекова [4]
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ка са већ постојећим АИХ дешава се реактивација хепатитиса 
током примене новог лека. Веома је тешко успоставити узрочно 
последичну везу између лека и АИХ. Наиме реактивација АИХ 
се може случајно временски поклапати са увођењем новог лека. 
Ови болесници су обично под имуносупресивним лековима 
или КС. Патохистолошки се виђа узнапредовала фиброза [7].

2. Лековима изазван АИХ – виђа се код особа које су генетски 
предиспоноване настанку АИХ (HLA- DR профил типичан 
за идиопатски АИХ). Заправо лек је прави окидач за развој 
хроничног АИХ, за чије лечење је неопходна трајна примена 
имуносупресива [7].

3. Имунолошки-посредовано лековима изазвано оштећење 
јетре (по типу хиперсензитивности или аутоимунске реакције) 
– акутно или хронично оштећење јетре (зависи од дужине 
узимања лека) које се повлачи или је у стању мировања по 
прекиду узимања лекова. Ови болесници обично немају генет-
ску предиспозицију типичну за настанак АИХ. Некада могу 
бити присутни температура, еозинофилија, лимфаденопатија 
и кожни осип. Често је ово стање, практично немогуће  кли-
ничко-лабораторијски разликовати од идиопатског АИХ. Код 
теже клиничко-лабораторијске презентације АИХ због лекова, 
која може бити по живот опасна, се препоручује ограничена 
примена КС. Наиме убрзо по нормализацији клиничког и 
лабораторијиских налаза могуће је прекинути примену КС и 
највећи број болесника нема поновну појаву (релапс) болести 
[2,9]. Овакав сценарио могу проузрокавати многи лекови а међу 
њима највише су цитирани миноциклин и нитрофурантоин. 
Ово је најчешћи начин на који лекови доводи до имунолошког 
оштећења јетре [9].

4. Мешани аутоимунски тип – болесници имају мешану клинич-
ку слику лековима изазваног АИХ и имунолошки посредованог 
лековима изазваног оштећења јетре. Тако неки болесници имају 
клиничку слику имунолошки посредованог лековима изазва-
ног оштећења јетре, које после прекида кортикостероида (КС) 
има хронични ток. Друга ситуација је да болесник не може да 
прекине узимање КС због друге аутоимунске болести (нпр. 
увеитис) па се не може рећи о ком облику лековима изазване 
аутоимунске болести јетре се ради. 

5. Лековима изазвано оштећење јетре са позитивним антите-
лима – Болесници имају позитивна аутоантитела уз реакцију 
јетре на лек. Обично је већа учесталост антинуклеусних ан-
титела (ANA-antinuclear antibody) и болести као што су: АИХ, 
реуматоидни артритис, Hashimoto-ов тироидитис. Због тога је 
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препорука да се ови болесници без обзира на нормализацију 
функције јетре, прате у дужем временском периоду. Поред тога 
повећан је ризик од настанка лековима изазване аутоимунске 
болести јетре без обзра на лек који је у питању.

Тачан патофизиолошки механизам настанка АИХ због лекаова није 
утврђен. Сами лекови најчешће нису имуногени. Оно што се зна је да 
се приликом метаболизма лекова у хепатоциту могу настати спојеви 
лек-протеин. Овај процес се зове хаптенизација [1]. Спојеви лек-протеин 
су потенцијално имуногени и понашају се као нови антигени који могу 
потстакнути CD4+ и  CD8+ цитотоксичне лимфооците као и ћелије 
природне убице на пролиферацију. Неоантигени у споју лек-проте-
ин су заправо ензими који учествују у метаболизму (Р450,CYP) лека. 
Поред формирања неоантигена, сам лек може директно реаговати 
са Т ћелијским рецепторима без учешћа протеина. Идиопатски АИХ 
је уско повезан са HLA типовима, што се не може рећи за АИХ који 
настаје због лекова [6]. 

АИХ због лекова може имати акутан и хронични ток, уз позитив-
ност аутоантитела, хепатоцелуларан профил серумских ензима и 
патохистолошки налаз биопсије јетре који је сугестиван за АИХ. Дакле 
карактеристике које су наведене су присутне и код идиопатског АИХ 
па је у почетку скоро немогуће разликовати ова два ентитета.  Ипак 
постоје и значајне разлике. Наиме, лековима изазван АИХ се потпуно 
повлачи по прекиду узимања лека или временски ограничене при-
мене кортикостероида. Када је потребна примена кортикостероида 
и када се после повлачења клиничко-лабораторијских знакова АИХ 
по укидању кортикостероида терапије нема поновне појаве болести 
(рецидива) као што је случај код идипатскиог АИХ [6-8]. 

Лековима изазван АИХ се обично јавља после 6 месеци до неколи-
ко година од почетка примене лека. У неким случајевима са акутним 
фенотипом болести почетак симптома се може десити и раније, али 
ако су позитивна аутоантитела ретко пре другог месеца од почетка 
примене лека. 

Симптоми код АИХ због лекова обично настају изненада, некада уз 
ванјетрене манифестаије као што су осип и артралгија, иза којих следе 
симптоми оштећења јетре (умор, мучнина, лош апетит, поспаност, 
нелагодност под десним ребарним луком и др) [6,7]. Неспецифични 
симптоми могу претходити развоју жутице и неколико месеци. По-
ред наведених симптома могуће је да се јаве аутоимунска стања или 
симптоми као што су лупусу сличан синдром (миноциклин), пнеумо-
нитис (нитрофурантоин), хемолизна анемија (мелтилдопа) и акутни 
тироидитис (интерферон алфа) [9-13].

 У Табели 2 су наведене основне клиничко-лабораторијске каракте-
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риситике лековима изазваног АИХ. Поред лекова наведених у табели 
у појединачним случајевима АИХ сличан синдом може се приписати и 
нестероидним антиреуматицима, азатиприну и појединим биљкама. 
Изониазид и прокаинамид могу бити разлог појаве антитела без лезије 
јетре. [5-7,10-12,14].

Фенотипски се АИХ због лекова може испољити као хронични пре 
него акутни хепатитис и/или акутном вирусном хепатитису сличан 
синдром. Када оштећење јетре траје дуго може се десити да се испоље 
симптоми инсуфицијенције јетре као што су снижење албумина, про-
дужење протромбинског вермена што све може да указује на одмакли 
стадијум болести јетре, као што је цироза [3,6,7]. 

Као у идиопатском АИХ и у оном због лекова имамо значајно више 
вредноти трансаминаза у односу на алкалну фосфатазу. Такође, могу 
бити присутна и аутоантитела, повишене вредности имуноглобулина 
(IgG) и глобулина. Оно што је карактеристично за лековима изазван 
АИХ је да се нормализују клиничка слика и лабораторијски налази 
убрзо по прекидању узимања сумњивог лека. Међутим, некада је за 
опоравак потребно и до 6 месеци [5-7].  

Некада је врло тешко дијагностиковати АИХ због лекова и разли-
ковати га од идиопатског АИХ, поготову ако се на њега не мисли [5]. 
Обично су за дијагнозу кључна две карактеристике. Прво, прекид 

Карактеристике  лековима изазваног АИХ
 – Почетак болести после 2 и више месеци
 – Осип, артралгија и друге екстрахепатичке манифестације
 – Повишене вредности ензима јетре који имају хепатоцелуларни профил (ами-

нотрансферазе 200-800 IU/l од 5 до 20 x веће од ГГНВ). Минимално повишење 
алкалне фосфатазе (мање од  2х од ГГНВ)

 – Присуство аутоантитела у титру 1:80 и више (antinuclear antibody-ANA, smooth 
muscle antibody-SMA, liver-kidney microsomes antibody-LKM)

 – Повишени имуноглобулини (IgG преко 18 g/l) и/или укупни глобулини (преко 
30 g/l)

 – Употреба лека за који је типично да изазове лековима провоцирани АХ: ни-
трофурантоин, метил-допа, миноциклин, хидралазин, алфа интерферон, бета 
интерферон, лекови за снижење холестерола

 – Биопсија јетре показује слику хроничног хепатитиса са граничним хепатитисом 
и предоминацијом лимфоцита и лимфоплазмоцита у инфилтрату. Формирају 
се и  розете

 – Брзи одговор на кортикостероидну терапију (АLТ се смањује на половину после 
2 недеље)

 – Потпуни опоравак по прекиду узимања сумњивог лека. Некада је због спорог 
повлачења хепатитиса или његове теже форме неопходно лечење кортикосте-
роидима неколико месеци

Табела 2. Клиничко-лабораторијски дијагностички критеријуми за аутоимунски 
хепатитис (АИХ) изазван лековима
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узимања сумњивог лека брзо доводи до побољшања стања болесника. 
Друго, када је терапијом кортикостероидима постигнута потпуна кли-
ничеко-лабораторијска норамализација прекидом терапије и праћењем 
се не бележе релапси болести, што је случај код идиопатског АИХ. 
Обично за дијагнозу није потребна биопсија јетре. Она је корисна да 
се процени степен оштећења јетре и евентуално присуство фиброзе 
(Табела 2) [5-7].

Јасно је да прекид терапије сумњивим леком представља прву и 
основну терапијску меру. Често су лекари у дилеми када укључити 
кортикостероиде у случају АИХ индукованог лековима. Терапију кор-
тикостероидима треба применити у случају да не долази до значајног 
побољшања лаборатоијских параметара (трансаминазе се смањују на 
пола) обично после 1-2 недеље, затим када се појаве лабораторијски 
знаци попуштања јетре. 

Посебно треба обратити пажњу на концентрацију билирубина. 
Треба имати на уму „Hy’s-ов закон” који каже: Лековима изазвано хе-
патоцелуларна жутица је озбиљна лезија, са смртношћу од 10 до 50% 
[15]. Наиме када се код хепатоцелуларног оштећења, које се  виђа у 
АИХ због лекова, појаве вреднсоти билирубина више од 2 пута веће од 
ГГНВ то је аларм да се можда ради о озбиљној лезији јетре која може 
бити и фатална, те захтева енергичније лечење. То подразумева при-
мену преднизона (или паралеле) у дози од 20 до 60 mg днавно. Трајање 
лечења је обично између 3 и 6 месеци. С обзиром да КС имају доста 
нежељених ефеката од којих су неки могу бити трајни, у случају када 
нема знакова попуштања јетре, пожељно је дати мању дозу преднизона 
(20-30 mg, дневно).  Када се болесник у потпуности опорави неопходно 
је инсистирати на пажљивом праћењу, најмање наредних 6 месеци 
[6,7, 10-12,14].

Надаље ће бити приказани случајеви хроничног активног хепати-
тиса са и без присуства аутоантитела који су настали после примене 
различитих лекова.

Случај 1 – Млада жена од 25 година је после 8 месеци примене 
метилдопе (3х250 mg)  нагло добила гађење, таман урин, жутицу и 
свраб коже. Лек је почела да пије у последња три месеца трудноће и 
наставила после порођаја због хипертензије. Примљена је локалну 
болницу где је лабораторија показала: ALT 1292 IU/l  и билирубин 125 
µmol/l. Маркери на висусни хепатитис А, Б и Ц и аутоантитела (ANA, 
ASMA) су били неативни. Ултразвучна и компјутеризована томогра-
фија трбуха су биле нормлане. Биопсија јетре је показала хронични 
активни хепатитис. И поред искључивања метидопе наставила је да 
расте концентрација билирубина у крви (330 µmol/l). У терапију је 
укључен кортикостероид после чега се постепено нормализују налази, 
што омогућава искључивање кортикостероида после шест месеци. 
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Даљим праћењем нису уочени било какви здравствени проблеми [12]. 
Случај 2 – Млада жена од 21 годину је због лечења акни пила ми-

ноциклин (100 mg дневно) девет недеља. Током примене је осетила 
умор, приметила таман урин и имала губитак у телесној маси. Сама 
је прекинула узимање лека. Њена лабораторија је показала повишене 
вредности  ALT 1343 IU/l, алкалне фосфатазе 783 IU/l и билирубина 97 
µmol/l. Негативни су били маркери на вирусне хепатитисе А, Б и Ц. 
Аутоантитета ANA су била у титру 1:1280, док су антитела ASM и LKM 
била негативна. Биопсија јетре је показала слику која је била сугестивна 
на аутоимунски хепатитис. На терапију кортикостероидима дошло је 
до брзог опоравка и нормализације лабораторије, тако да је постепено 
укинут током неколико месеци. Пажљивим праћењем нису забележени 
релапси или други поремећаји здравственог стања [16].

Случај 3 – Старија жена од 84 године је била на терапији нитро-
фурантоином (50 mg дневно) због упорне уринарне инфекције. Прва 
примена лека је трајала 7 месеци, а затим је после годину дана паузе 
лек поново примењиван 14 месеци. Током друге примене нитрофуран-
тоина је приметила жутило коже и отоке ногу. Примљена је у локалну 
болницу ради испитивања. У лабораторији је забележено повећање 
ALT 307 IU/l, алкалне фосфатазе 503 IU/l, билирубин 85,5 µmol/l. На 
магнетној резонанцији је виђена промена сумњива на инфилтратив-
ни тумор. Налaз ERCP је био нормалан а биопсија промене у јетри је 
показала хронични хепатитис и субмасивну некрозу. Аутоантитела 
ANA и ASMA су била јасно позитивна. Маркери на вирусни хепатитис 
А, Б и Ц су били негативни. После престанка узимања нитрофуран-
тоина долази до постепеног опоравка. После 7 месеци на контроли 
болесница је била без значајних тегоба, а лабораторија је у границама 
нормалних вреднсоти [11]. 

Случај 4 −  Жена од 52 године која зна за хронични хепатитис Ц 
око 12 година. Највероватније се заразила трансфузијом крви после 
царског реза који је био 25 гоидна раније. Генотип је 1б и HCV RNA се 
кретала између 1-2 милиона IU/ml. Патохистолошки је била присутна 
фиброза 2 степена. Код болеснице је започето лечење пегилованим 
интерфероном (180 µg недељно) и рибавирином (1200 mg дневно).  
После 4 недеље терапије дошло је до пада HCV RNA, али и пораста ALT 
1093 IU/l, алкалне фосфатазе 133 IU/l и билирубина 137 µmol/l. У петој 
недељи се јавља жутица. Аутоантитетала ANA су била негативна. Титар 
ASMA је био 1:40 и LKM антитела била позитивна.  Имуноглобулин G 
у крви су порасли на 29,1 g/l. Маркери за вирусни хепатитис А и Б су 
били негативни. Ултразвук абдомена је био без особености. Оба лека 
су искључена после 5 недеље. 

Како је дошло до значајног скока билирубина на 270 µmol/l, после 6 
недеље је започета је терапија кортикостероидима (20 mg преднизона 
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дневно). Постепано је дошло до потпуног опоравка што је омогућило 
постепено искључинање кортикостероида после 9 месеци. Међутим, 
праћењем се уочава поновни пораст трансаминаза и имуноглобулина. 
Поновно је укључен преднизон. Када је дошло до пада ALT, у терапију 
је уведен и азатиоприн (100 mg, дневно). То је омогућило искључивање 
кортикостероида. Само на терапију азатиопримом су се одржавале 
нормалне вредности трансаминаза. Мећутим, ANA су постала благо 
позитивна. HLA типизација је показала присуство A33, B42, 53 и DRB 
3 [14]. 

Случај 5 − Девојчица од 9 година је због јувенилног идиопатског 
(реуматоидног) артритиса лечена без већег успеха нестероидним 
антиреуматицима, метотрексатом и малим дозама кортикостероида. 
Због тога се запчиње терапија ертанецептом (50 мг једном недељно) и 
хидроксихлороквином уз преднизон. Одовор на терапију је био  добар 
али се после 10 месеци јављају умор, нелагодност у абдомену и жутица. 
Лабораторијски је нађено хепатоцелуларно оштећење јетре ALT 354 
IU/l, AST 486 IU/l, билирубин 205 µmol/l, док је алкална фосфатаза била 
у граници нормале. Аутоантитела  ANA су била  1:640, АSMA 1:80, док 
су анти-DsDNA i  LKM антитела била негативна. Имуноглобулин  G је 
био изразито висок 36,4 g/l. Биопсија јетре је показала типичну слику 
за аутоимунски хепатитис. 

Прекинута терапија ертанецептом и хидроксихлороквином, уз 
повећање дозе преднизона на 2 mg/kg телесне масе уз азатиоприн. 
После 8 месеци је дошло до нормализације лабораторијских налаза 
укључујући и неагативизације аутоантитела. С обзиром да се радило 
о детету са претходном аутоимунском болешћу настављена је терапија 
кортикостероидима [17]. 

Случај 6 – Жена од 65 година је због хиперхолестеролемије била на 
терапији аторвастатином (20 mg на дана). Претходно је лечена права-
статином (6 месеци) и флувастатином (3 године). Због хипертензије је 
дуго узимала доксазосин.  После три месеца терапије аторвастатином 
примећује умор и жутицу. У лабораторији су ALT 510 IU/l, алкална 
фосфатаза 481 IU/l, билирубин 52 µmol/l и протромбинско време 17%. 
Имуноглобулин G je био изразито повишен 66 g/l.  Аутоантитела ANA 
и ASMA јако позитивна (преко 1:1280). Тестови на вирусни хепатитис 
А, Б и Ц су били неативни. Урађена је биопсија јетре која је показала 
хронични хепатитис са лобарним колапсом и лаком фиброзом. Ис-
кључен је аторвастатин и започета је терапија преднизоном. После 
три месеца долази до пада трансаминаза али се титар аутоантитела 
и даље одржава. 

Поновљена је биопсија која показује почетну цирозу јетре. Могуће 
да је аторвастатин био окидач за настанак идиопатског АИХ или се 
примена овог лека само временски поклопила са испољавањем АИХ [18]. 
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Случај 7 – Жена од 65 година је због хипертензије била на терапији 
ирбесартаном (300 mg на дан). После два месеца терапије приметила је 
слабост, малсалост и жутицу. Анамнеза је била негативна на злоупо-
требу алкохола, вирусни хепатитис, коришћење биљних  препарата 
и алергију. Лабораторијске анализе су показале AST 927 IU/l,  ALT 
1200 IU/l, алкална фосфатза 161 IU/l, гама GT 105 IU/l, билирубин 684 
µmol/l,  глобулин 42 g/l.  Аутоантитела ANA су била  1:1000, а остала 
су била негативна. Ултразвучни преглед абдомена је био нормалан. 
Биопсијом јетре је показана интрахепатална холестаза са центрилобу-
лусном некрозом. Прекинута је употреба ирбесартана и после 15 дана 
проведених у болници болесница је отпуштена у побољшаном стању.

После два месеца поново се јавља са сличном клиничком и лабора-
торијском сликом. Овог пута је процењено помоћу Интернационалних 
критеријума за АИХ да се могуће ради о АИХ. Започета је терапија 
преднизолоном у дози 60 mg дневно. После 4 недеље и значајног по-
бољшања лабораторије, доза КС је смањена на 8 mg и настављена до 
године дана, када је терапија прекинута. После 8 месеци дошло је до 
поновне појаве болести (релапса), што је указивало на вероватни идио-
патски АИХ, који захтева дуготрајну терапију кортикостероидима [19]. 

Случај 8 − Болесник од 55 година је био на на терапији бупропио-
ном 6 месеци ради одвикавања од пушења цигарета. Јавио се лекару 
због мучнинне повраћања, хематурије, модрица по кожи и жутице. 
Радило се о болеснику који је имао хипертензију, хиперлипидемију и 
вештачку митралну валвулу. Био је алергичан на пенцилин и сулфо 
препарате. Последње три године је био на терапији антихипертен-
зивима и оралним антикоагулансима. У лабораторијским налазима 
нађени су леукоцитоза 13,7x109/l,  AST 1466 IU/l,  ALT 1459 IU/l, алкална 
фосфатаза 219 IU/l,  билирубин l91 µmol/l,   INR 13,  сатурација гвожђем 
55% и феритин 9,74 mg/l. Титар аутоантитела је био ANA 1:160 па 1:1280 
и ASMA 1:40. Имуноглобулини су били у граници нормале.  Како пре-
кид терапије бупропионом није дао задовољавајући ефекат учињена 
је трансјугуларна биопсија јетре која је показала гранични хепатитис 
са перипортном инфламацијом и колапсом ретикулинске потке. 

Укључен je кортикостероид у трајаљу од 6 недеља са одличним 
одоговором. Међутим, по прекиду кортикостероида, поново се погор-
шавају лабораторијски налази са скоком АLT 900 IU/l и билирубина 
преко 640 µmol/l. Укључен је преднизон 60 mg дневно што није довело 
до побољшања клиничко лабораторијског стања болесника. Дошло 
је до смртног исхода после 13 дана под сликом мултиорганског по-
пуштања. Обдукцијом је нађена аспергилозна упала плућа, а узрок 
смрти је била сепса [20].
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AUTOIMMUNE HEPATITIS AND DRUGS

Jasna Jovic

Clinic for gastroenterology and hepatology, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia

Over 1000 drugs can be hepatotoxic. Drug induced liver injuries are the most 
common reason for the drug withdrawal from the market. Drug induced autoim-
mune hepatitis (AIH) is a relatively rare entity with several presentation. The clinical 
presentation is quite similar to the idiopathic AIH and therefore it is very difficult 
to determine whether the drug triggered the symptoms in susceptible patients or 
patient has immune mediated drug induced liver injury. In fact last presentation is 
characterized by аn abrupt onset that appears two months or even a few years after 
started to use a drug. The patients can have rash, join pain, and thereafter fatigue, 
somnolence, nausea, upper quadrant discomfort etc. Laboratory tests show signs 
of hepatocellular lesion (elevated aminotransferase), presence of autoantibodies, 
(especially antinuclear antibodies – ANA), raised IgG and gamma globulins. It 
is crucial to monitor laboratory signs of liver failure, because they can predict a 
severe, sometimes life treating liver injury. Biopsy finding is compatible with AIH. 

Soon after drug withdrawal in patients with drug induced AIH there is very 
quick improvement in clinical-laboratory status. If there is no improvement after 
one or two weeks or there are signs of liver failure there is a need for starting 
prednisolone therapy. Usually, the therapy with prednisolone is needed between 
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3 to 6 months. Another important characteristic for drug induced AIH is no relapse 
after stopping of corticosteroid therapy, which is not the case for idiopathic AIH. 

We describe eight cases of drug induced chronic hepatitis with AIH charac-
teristics. 

In the end, any form of hepatotoxicity, as well as the one that is drug induced 
AIH, should be reported to authorities. 

Keywords: hepatotoxicity, autoimmune hepatitis, drug   
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ХEПАТИТИС Ц ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА КАО 
ПОКРЕТАЧ АУТОИМУНОСТИ

Милотка Фабри , Маја Ружић, Марта Побор, 
Томислав Преведен, Славиша Ђукић, Аница Илић Јајић
Клиника за инфективне болести, Клинички центар Војводине, Нови Сад

Сажетак

Вирус хепатитиса Ц (ХЦВ) је данас један од признатих „окидача“ аутои-
мунских процеса. ХЦВ инфекција се стога данас не сматра само узрочником 
хроничног хепатитиса него системског генерализованог обољења. Екстрахепа-
тичне менифестације (ЕХМ) су скуп аутоимунских и лимфопролиферативних 
обољења, а последица су сложених патофизиолошких збивања у оквиру ХЦВ 
инфекције, која као резултат имају квантатитивно и кавалитативно нарушен 
Т ћелијски систем одбране, уз хиперстимулацију Б ћелијског система. Једна 
од ЕХМ хепатитис Ц вирусне инфекције је и појава аутоантитела. Прусутво 
аутоантитела мора клинички бити разјашњено, пре свега у смислу препо-
знавања аутоимунских обољења независних од ХЦВ инфеције. Клинички је 
најбитније развојити аутоимунски хепатитис  – одредница су патохистошки 
налаз биоптата јетре и анти-LKM (Liver Kidney Microsome) антитела, с обзиром 
да имуномодулаторна интерферонска терапија за ову групу болесника може 
бити погубна. 

Чланак има за циљ да кроз резултате студије спроведене на Клиници за 
инфективне болести у Новом Саду у периоду од  2010. до 2012. године при-
ближи појам хепатитиса Ц као системске инфекције, да разјасни механизме 
покретања аутоимуности у оквиру хроничне ХЦВ инфекције, те да укаже  на 
савремене протоколе лечења ове групе болесника.

Кључне речи: хепатитис Ц вирусна инфекција, аутоимунски хепатитис, 
пегиловани интерферон алфа, рибавирин, аутоантитела

Увод

Аутоимунске болести су велика група обољења, у чијој основи је 
губитак толеранције имунолошког система на сопствене антигене. 
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Етиопатогенестки механизми њиховог настанка нису у потпуности 
разјашњени, али је добро познато да инфекције могу бити „окидач“  
аутоимуности код генетски предиспонираних особа [1]. Управо је вирус 
хепатитиса Ц (ХЦВ), узрочник хепатитис Ц вирусне инфекције, један 
од признатих „окидача“ аутоимунских процеса [2] . ХЦВ (Flaviviridae, 
Hepacivirus) припада групи примарних хепатотропних вируса, с обзи-
ром да се репликација одвија доминатно у хепатоцитима [3]. Међутим, 
како се кључни, транспанински протеин CD81 рецептор за виропексу 
ХЦВ преко структурних протеина Е1/Е2, налази на готово свим ху-
маним ћелијама (нпр. моноцитима, Б лимфоцитима, тиреоцитима), 
ХЦВ инфекција се данас сматра системском инфекцијом [4]. Интерак-
ција структурних Е2, али и неструктурнх протеина NS5А, NS3/4А  са 
интраћелијским сигналним путевима сматра се данас одговорном за 
трансформацију Б лимфоцита, као генератора имунолошке каскаде 
у оквиру ХЦВ инфекције [5]. Са друге стране, »имуногености« ХЦВ 
доприноси недовољан капацитет вирусне РНК полимераза (NS5B) за 
исправљање грешака  (»proof reading« активност), које неминовно настају 
у току репликације вирусног генома, која се одиграва преко калупа 
негативне, једноструке РНК [6]. Уколико се узме у обзир и чињеница 
да је дневна прoдукција вириона око 10 трилиона, јасно је зашто у 
кратком временском року организмом не циркулише хомологна по-
пулације ХЦВ, већ комплексна мешавина генетски различитих, али 
филогенетски блиских варијанти вируса – квазиспецијеса [7]. Генетској 
хетерогености изолата доприносе и  неутрални секвенциони дрифтови 
-  адаптивне промене ХЦВ настале под утицајем имунолошког система 
[8]. Квазиспецијеси се сматрају потенцијалним узроцима како разлике 
у природном току болести, тако и терапијског одговора (NS5А регион 
одређује сензитивност ХЦВ на дејство интерферона алфа - IFN-α) [9]. 
Такође, због непрестане стимулације имунолошког система различитим 
антигенским варијететима, квазиспецијеси се могу сматрати и основом 
генезе лимфопролиферативне каскаде у оквиру ХЦВ инфекције. 

Имунопатогенеза хроничне инфекције вирусом хепатитиса Ц

Поред карактеристика самог ХЦВ, предиспозција »имуногености« 
ХЦВ предтсављају и патофизиолошка дешавања у току хроничне ХЦВ 
инфекције. ХЦВ није директно цитопатогени вирус, те су све последице 
инфекције резултат сложене интеракције вируса и хуманог имуно-
лошког система [10]. Исход иницијалне фазе ХЦВ инфекције је резултат 
сложене интеракције ХЦВ протеина (NS3/4А, NS5А и ХЦВ jezgra -core) 
са интрацелуларним путевима синтезе интерферона (IFN) и других 
цитокина, али и  са рецепторским системима на површини ефектора 
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урођеног имунитета (HLA /human leukocyte antigen/ класе I и KIR /killer 
cell-Ig-like receptor/) [11]. Како је ХЦВ способан да умањи ефективност 
урођеног имунолошког система, код већине, 50 до 85% инфицираних, 
успоставља се  перзистетна ХЦВ инфекција [12] (Слика 1).

Ипак је у контроли инфекције изазване нецитопатогеним виру-
сима, какав је ХЦВ, најбитнија улога стеченог, целуларног имунитета 
[10]. Природни ток ХЦВ инфекције је одређен нивоом  ефективности 
цитотоксичних лимфоцита (CTL, CD8+), као резултанте активности 
меморијских Т лимфоцита [13]. Међутим, сам ХЦВ индукује мутацију 
епитопа антигена HLA класе I, неопходног кофактора у препознавању 
инфицираних ћелија од стране CTL, те ће у једном моменту ХЦВ 
инфекције, њихова активација бити немогућа. Са друге стране, ХЦВ 
изгледа има способност да унутар Т регулаторних ћелија индукује 
продукцију великог броја негативних и позитивних костимулативних 
молекула, који имају за циљ регулацију CTL потентности [14]. Изгледа 
да је у перзистентној ХЦВ инфекцији доминатна  продукција нега-
тивних ко-стимулативних молекула, што резултира нереактивноћу и 
функционалном инсуфицијенцијом CTL [15]. За разлику од Т ћелијског 
одговора, који је у хроничном хепатитису Ц (ХХЦ) квалитативно и 
квантитативно умањен,  Б ћелијски одговор показује изразиту, чак и 
неконтролисану пролиферацију. Код већине инфицираних, хуморал-
ни имунолошки одговор ће бити одгођен и недовољан, и омогућиће 

Слика 1. Улога имунолошког система у патогенези инфекције вирусом хепатитиса Ц [12]



Лекови и аутоимунски хепатитис 

104

ХЦВ-у  избегавање имунолошког система [16]. Наиме, познато је да су 
неутралишућа антитела  усмерена против протеина хиперваријабил-
ног региона HVR1 (Е1/Е2). У току акутне фазе инфекције висок степен 
репликације вируса, уз висок степен толеранције  HVR1 региона на 
аминокиселинску супституцију доводи до настанка генерације нових 
HVR1 варијанти (квазиспецијеса). »Major«  варијанта се континуирано 
елиминише захваљујући неутралишућим антителима, али се истовре-
мено полако замењује резистентним »minor« варијантама, на које не 
делују неутралишућа антитела и које током времена постају нове 
»major« варијанте, способне да избегну имунски одговор [17].

 
Имунопатогенеза екстрахепатичнх манифестација хроничне 
инфекције вирусом хепатитиса Ц

Значај Б ћелијске пролиферације се пре свега огледа у имунопатоге-
нези ектрахепатичних манифестација (ЕХМ), које се презентују бројним 
аутоимуним феноменима и лимфоприлиферативним поремећајима, а 
јављају у 20 до 74% оболелих од ХХЦ [18]. Заједнички предуслов ЕХМ је 
способност ХЦВ да се репликује и изван хепатоцита, пре свега  унутар 
ћелија имунолошког система (гранулоцита, моноцита, макрофага, 
дендритичних ћелија, Т и Б лимфоцита), али и тиреоцита, ендотелних 
ћелија, микроглије итд. [18]. Међутим, већина ЕХМ су ипак последица 
перзистетне ХЦВ репликације унутар Б лимфоцита (Слика 2), који 
резултира развојем лимфопролиферативног синдрома [19]. Са друге 
стране, хронична ХЦВ инфекција се може сматрати стањем хиперсти-
мулације хуморалног имунолошког система – конгломерати антитела 
класе имунолобулина Г (IgG)  и ХЦВ липопротеини су Б ћелијски су-
перантигени који покрећу „зачарани круг“ продукције антитела [5]. 

Иницијално, лимфопролиферативни синдром ће за последицу 
имати продукцију криоглобулина, и развој најчешће ЕХМ, мешовитог 
типа криоглобулинемије (МK) [20]. Кумулативни утицај онкогених и 
антиапоптотичних ефеката ХЦВ током година, резултираће малигном 
алтерацијом Б лимфоцита – Б ћелијским NHL (non-Hodgkin lymphoma) [5]. 
Модел лимфопролиферативнog синдромa не може да разјасни све 
клиничке ентитете ЕХМ, те се разматрају и друге теорије. Према те-
орији »молекуларне мимикрије« поједине дивизије антитела, које су 
резултат пролиферације Б лимфоцита усмерана су на мембранске 
протеине хуманих ћелије - она су заправо аутоантитела [2]. И заиста 
је доказано  да ХЦВ поседује секвенце које су хомологе са хуманим 
протеинима – NS5/цyтохром P450IID6, ХЦВ core протеин/цитохром 
P4502А7 и 2А6, али оне за сада непобитно поврђују само развој хепа-
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тичних аутоимуних феномена – аутоимуног хепатитиса типа 2 кога 
карактеришу позитивна анти LKM1 аутоантитела [21].

Активациона хипотеза (»Bystander« теорија) произилази из ско-
рашњег открића негативне ХЦВ РНК у екстрахепатичним локусима 
[22], као доказа активне репликације ХЦВ ван хепатоцита (нпр. ти-
реоцитима), чиме се  покреће интрацелуларна цитокинска каскада 
(ослобађање интерлеукина IL2, IL4, IL8, TNF, IFNγ ) која резултира како 
активацијом аутореактивних Т лимфоцита, тако и ћелија природних 
убица (natural killer, NK). Према овој теорији аутоимуни феномени 
ван и унутар јетре, су резултат  индукције инфламаторног одговора 
у ткивима у којима се одиграва активна репликација ХЦВ [23].

У разматрању је и теорија блокаде  ауторегулаторних механизама 
- везивање појединих ХЦВ антигена за TLR на дендритичним ћелија-
ма, доводи до блокаде контроле аутореактивни Т лимфоцита и до 
последичног оштећења ткива [24]. Разматрају се и теорије укрштене 
реактивности и  ХЦВ суперантигенског потенцијала  у активацији Т 
лимфоцита [2].

Из наведеног је јасно да сам ХЦВ има способност нарушавања 
ефикасности Т ћелијских имунолошких механизама, односно хипер-

Слика 2. Патогенеза лимфопролиферативног синдрома [5]
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стимулације Б ћелијског имунолошког система, што има за  последицу 
неадекватну контролу вирусне репликације и успостављање перзи-
стентне инфекције, односно развој екстрахепатичних манифестација. 

Инфекција вирусом хепатитиса Ц – системско, 
генерализовано обољење

Из наведених патофизиолошких дешавања у оквиру хроничне ХЦВ 
инфекције, јасно је зашто се данас више не говори само о хроничном 
хепатитису Ц, већ о системској,генерализованој болести са доминацијом 
инфламаторног процеса у јетри [25]. 

Као најчешћи узрок хроничног затајивања јетре у свету, ХЦВ ин-
фекција са собом носи не само енормне здравствене проблеме, него и 
социјално - економске последице [26]. ХЦВ инфекција у свету, па и у 
Републици Србији, има карактеристике тихе епидемије, са процење-
ном преваленцом од 1 до 2% [27]. На подручју Аутономне Покрајине 
Војводине, закључно са јуном 2012. године, је пријављено 1795 оболелих 
од хроничног хепатитиса Ц  (ХХЦ) (подаци Сектора за епидемиоло-
гију Института за заштиту здравља Војводине). Ниска преваленција ( 
84,9 на 100 000) могла би бити  одраз повољних социјално-економских 
услова, сигурности здравстеног система у погледу јатрогене транс-
мисије и спровођења образовних програма превенције сексуално и 
крвно трансмисивних болести. Међутим, не треба искључити ни по-

Слика 3. Природни ток инфекције вирусом хепатитиса Ц [29]
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тенцијалну инертност здравственог система у погледу дијагностике и 
пријављивања хроничне ХЦВ инфекције у нашој земљи [27].  Епиде-
миолошки профил одговара моделу Јужне Европе са два пика - први 
чине оболели старости преко 55 година, код којих је до трансмисије 
ХЦВ инфекције дошло  путем трансфузије крви и крвних деривата 
током 70-тих и 80-тих година двадесетог века, а други чине оболели 
старости око 35 година, који су заражени, данас доминатним начином 
трансмисије - преко контаминираног прибора за интравенске употре-
бе психоактивних супстанци [26]. Са последицама пострансфузионог 
ХХЦ се већ суочавамо - данас је то најчешћи узрок трансплантације 
јетре. Са последицама ХЦВ инфекције у ризичној популацији интра-
венских зависника од психоактивних супстанци ћемо се суочити у  
2020. години [28]. 

У 80% случајева ХЦВ инфекције развија се хронични хепатитис, 
који код 20% болесника прогредира у цирозу јетре, на чијој основи 
код  10% болесника долази до развоја примарног хепатоцелуларног 
карцинома (Hepatocellular Carcinoma, HCC). На основу мултицентричних 
студија потврђено је да се бржа прогресија болести може очекивати 
уколико је до инфекције дошло у каснијим годинама живота, код 
особа мушког пола, болесника који конзумирају алкохол, односно код 
коинфицираних са вирусом хепатитиса Б, вирусом хепатитиса Д или 
вирусом хумане имунодефицијенције (HIV) [29]. 

Ектрахепатичне манифестације хроничне инфекције 
вирусом хепатитиса Ц

Ектрахепатичне манифестације хроничног хепатитиса Ц (ХХЦ), као 
скуп аутоимуних феномена и лимфопролиферативних поремећаја се 
јављају код 20 до 74% оболелих [30]. На основу чврстине доказа про-
изашлих из епидемиолошких и имунопатогенетских студија ЕХМ су 
подељене у 4 категорије:

 – група А - постојање јасне везе;
 – група Б - веза на основу епидемиолошки утврђене високе 

преваленце, али патогенетски механизми нису у потпуности 
разјашњени;

 – група Ц - висока преваленција у популацији оболелих од ХЦВ 
инфекције може бити узрокована ХЦВ, али и другим котри-
бутивним факторима и 

 – група Д - анегдотска запажања (Слика 4) [30].
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Аутоантитела – »епифеномен« или »сигнал« аутоимуности у оквиру 
хроничне инфекције вирусом хепатитиса Ц

Присутво аутоантитела (АNА-Anti-Nuclear-Antibodies, RF-Rheumatoid 
factor, антикардиолипинска, анти-LKM1, Аантимитохондријска анти-
тела−АМА) у серуму оболелих од ХХЦ је релативно често – од 5 до 91% 
у зависности од студија (Табела 1) [31].

Сматра се да је њихова појава резултат неспецифичне активације 

Слика 4. Схематски приказ категорија ектрахепатичних манифестација хроничне 
инфекције вирусом хепатитиса Ц [30]

Аутоантитело Преваленција Значај
АNА 9 – 38% не утиче на клинички ток нити на исход 

терапије ХХЦ
АSМА 5 – 91% не утиче на клинички ток нити на исход 

терапије ХХЦ
Anti-LKM1 0 – 10% пораст активности аминотранфераза под 

SOC ХХЦ
RF 8 – 76% нејасан значај

Табела 1. Преваленција и значај појединих аутоантитела у склопу хроничног хепа-
титиса Ц [31]
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имунолошког система током перзистентне ХЦВ инфекције, те да њи-
хово присуство не утичу нити на ток хроничног хепатитиса Ц, нити на 
исход терапије [31, 32]. Међутим, њихово прусутво мора клинички бити 
разјашњено, пре свега у смислу препознавања аутоимуних обољења 
независних од ХЦВ инфеције. Клинички је најбитније развојити АИХ 
– одредница су патохистошки налаз биоптата јетре и анти LKM анти-
тела, с обзиром да имуномодулаторна терапија интерфероном за ову 
групу болесника може бити погубна [2].

Патофизиолошки механизам продукције орган неспецифичних 
аутоантитела у оквиру ХХЦ је чини се разјашњен [2, 5, 21]. Последица 
је пролиферације Б лимфоцита након везивања ХЦВ Е2 гликопротеина 
омотача за CD81 молекул на површини Б лимфоцита, чиме заправо 
деактивира инхибиторну улогу CD81, CD21 и CD19 комплекса [4]. Ре-
зултат је у почетку моноклонална, а касније поликлонална продукција 
антитела од којих су поједина усмерена према ћелијским антигенима 
[33].

Инциденција позитивних орган-неспецифичних аутоантитела ва-
рира у односу на регионе у свету, што је вероватно последица утицаја 
географских и етничких фактора, али и различитих лабораторијских 
техника [34]. Колика је инциденција ових аутоантитела у општој попу-
лацији на подручју Војводине није утврђено. Према истраживању из 
2008. на нашој Клиници удео АNА позитивних болесника међу оболе-
лима од ХХЦ је био 58%, а АSMA позитивних 19.4% болесника [35]. Са 
аспекта клиничког значаја питање „аутоимунске серопозитивности“ 
у оквиру ХХЦ је много већа недоумица. 

Студија  о клиничком значају „аутоимунске серопозитивности“ у 
оквиру хроничне инфекције вирусом хепатитиса Ц

У периоду од 2010. до 2012. године у Клиници за инфективне боле-
сти Клиничког центра Војводине спроведено је истраживање управо 
са циљем да се утврди ефикасност  терапије пегилованим интерферо-
ном алфа 2а и рибавирином (PEG IFN α 2а/RBV) код оболелих од хро-
ничног хепатитиса Ц (ХХЦ) са аутоимуним системским феноменима 
као ектрахепатичним манифестацијам ау оквиру ХЦВ инфекције. 
Истраживање је обухватило је 91 оболелог од ХХЦ (мушког и женског 
пола, просечне старости 41,5 година), лечених PEG IFN α 2а/RB, који 
су подељени у две групе: 

 – група А - 31 болесник са претерапијски присутним позитивним 
антинуклеарним аутоантителима (АNА) и 

 – групу Ц - контролну групу коју је чинило 60 болесника без 
претерапијски утврђених ЕХМ хроничног хепатитиса Ц. На-
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ведене групе болесника су упоређиване у односу на клиничке, 
биохемијске, вирусолошке и патохистолошке одлике ХХЦ, 
те у односу на постигнут одговор на антивирусну терапију, 
као и на манифестације нежељених ефетака током трајања 
терапије [36].

У табелама 2- 5 су приказани најзначајнији резултати студије.
У циљу уврђивања предиктора SVR применом униваријантне ана-

лизе (у обзир узети сви болесници обухваћени истраживањем; n =91) 
издвојене су следеће варијабле: пол (p = 0,016), старост (p <0,001), генотип 
(p = 0,013), фиброза (p = 0,028), позитивност АNА на HEp2 ћелијама (p 
= 0,012), анти-TPO (anti-thyroid peroxidase) (p =0,019), гама глобулини (p 
=0,009), IgG (p =0,012), RF (p =0,008).  Наведена обележја су укључена 
као независне варијабле у мултиваријантну логистичку регерсију са 

Група А+

N=31 (%)
Група Ц+

N=60 (%) p

Старост година 46 37 0,001
Пол 0,011
Мушки 10 (33,3%) 40 (66,3%)
Женски 21 (66,6%) 20 (33,3%)
ALT IU/L 80 (54.00,103.00) 80 (60.00,126.00) 0,448
RF IU/L 19,99 6,37 0,002
C3 g/L 1,01 1,21 0,008
C4 g/L 0,19 0,25 0,007
Гама глоб. g/L 16,39 12,92 0,015
IgM g/L 2,09 1,49 <0,001
IgG g/L 14,61 11,42 <0,001
IgG g/L 3,03 2,03 <0,001
Патохистолошки налаз (Мetavir score)
Активност 3 7 (22,5%) 4 (6,6%) 0,046
Фиброза 3/4 8 (25,8%) 6 (10,0%) 0,043
Квантитативни ХЦВ  у серуму  
<400000 IU/mL 6 (20%) 21 (35,0%)

0,143
>400000 IU/mL 25 ( 80,0%) 39 ( 65,0%)
Генотип
1 23 (74,2%) 35 (58,3%)

0,136
Non 1 8 (25,8%) 25 (41,7%)

Табела 2. Демографски, биохемијски, патохистолошки и вирусолошки параметри у испити-
ваним групама болесника
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зависном варијаблом SVR (1= постигнут добар одговор, 0=релапс или 
/није постигнут одговор). Применом Backvard методе се као значајне 
варијабле у логистичком регресионом моделу издвајају пол,  старост, 
генотип, IgG (Табела 4).

Приказани су значајност коефицијената у моделу (применом Wald-о-
вог теста), Odds ratio (однос шанси)  са 95% интервалом поверења (CI-
confidence interval). 

Из приказаних резултата произилази да:
 – мушкарци имају 3,43 пута већу шансу за SVR у односу на жене
 – смањењем старости за 5 година пацијенти имају 1,41 пута већу 

шансу за SVR
 – пацијенти са генотипом non 1 имају 3,66 пута већу шансу за 

постизање SVR у односу на пацијенте са генотипом 1
 – смањењем IgG за 1 g/L већа је шанса 1,19 пута за постизање SVR.

Сензитивност оваквог модела (пропорција коректно класификова-
них пацијената који су постигли добар одговор) је 83,3%, а специфичност 
износи 69,7% (тј. пропорција коректно класификованих пацијената 
који нису постигли одговор или су имали релапс). Укупан проценат 
тачне предикције износи 78,2%. 

Одговор на терапију Група А број (%) Група Ц број (%) p
SVR 18 (62,1%) 45 (81,8%)

0,047NR 7 (24,1%) 8 (14,5%)
R 4 (13,8%) 2 (3,7%)

Табела 3. Исход терапије хроничног хепатитиса Ц (PEG IFN алфа и рибавирином) у 
испитиваним групама болесника

SVR - Sustained Viroogical Response (стабилан вирусолошки одговор) 
NR - non respond (без одговора)
R - relapse (повратак инфекције)

Независне варијабле значајност ОR (95% CI)
Мушки пол 0,028 3,433 (1,141 - 10,335)
Старост болесника 0,003 0,934 (0,893 – 0,976)
Генотип non 1 0,049 3,664 (1,004, 13,379)
IgG 0,031 0,837 (0,713, 0,983)
Константа 0,000 466,797

Табела 4. Мултиваријантна логистичка регресија са зависном варијаблом ‘стабилан 
вирусолошки одговор’ (SVR)



Лекови и аутоимунски хепатитис 

112

1 - Specificnost

1.00.75.50.250.00

Se
nz

iti
vn

os
t

1.00

.75

.50

.25

0.00

ROC крива (Receiver Operating Characteristic Curve) која повезује сензитивност (вероватноцу тачне 
предикције пацијената који су постигли одговор) и 1- специфичност (вероватноћа нетачне 
класификације осталих пацијената-који нису постигли одговор/релапс) за читав низ могућих 
вероватноћа-cut points. Површина испод ROC криве износи 0,803 (95% CI: 0,712-0,895), те имамо 
добро раздвајање две популације на основу модела, оних који су постигли одговор и пацијената 
који нису постиги одговор/релапс.

Графикон 1. Површина испод ROC криве за модел приказан у табели

Нежељена дејства 
антивирусне терапије 

Група А Група  Ц
N=31 % N=60 % 

Цитопеније 20 64,5 19 31,7 
Психијатријска 1 3,2 7 11,7 
Пулмолошка 0 0,0 1 1,7 
Гастроинтестинална 1 3,2 1 1,7 
Аутоимунски интерфероном 
индуковани тиреоидитиси 0 0,0 2 3,3 

Аутоимунски хепатитис 1 3,2 1 1,7 
Реуматоид артритис 0 0,0 1 1,7 
системски лупус еритематодес 0 0,0 1 1,7 
Васкулитис 7 22,6 0 0,0 
Алопеција 1 3,2 1 1,7 
Алергије 4 12,9 5 8,3 

Табела 5. Нежељени ефекти антивирусне терапије (PEG IFN alfa 2a и рибавирином) код ис-
питиваних болесника
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Клинички значај резултата студије. Сви болесници из групе А су 
имали позитивна АNА на HEp2 ћелијама, док је 25,8% болесника поред 
АNА, имало позитивна и АSMA. На основу резултата истраживања 
можемо рећи да су оболели од ХХЦ са позитивним орган-неспеци-
фичним аутонтителима старији болесници, женског пола. У погледу 
биохемијске активности ХХЦ ова група не показује особености. У 
групи А, могу се ћешће запазити позитивни RF и хипергамаглобули-
немија, као одраз лимфопролиферативног синдрома у оквиру ХХЦ. 
Присуство позитивног RF у оквиру хроничног хепатитиса Ц може 
указивати на мешану криоглобулинемију (МК типа II и III), али је он 
један од дијагностичких маркера реуматоид артритиса (RA), који је 
неопходно искључити (урадити анти-CCP) пре увођења антивирусне 
терапије, због готово неизоставне егзацербације клиничке слике под 
имуномодулаторним дејством IFN [20, 25]. Да ли хипергамаглобулине-
мија у оквиру ХХЦ има само лабораторијски значај или и клинички, 
остаје да се разјасни. Наиме, повишене вредности имуноглобулина 
(пре свега IgG фракције) су један од дијагностичких критеријума АИХ  
[37,38,39]. Стога би хипергамаглобулинемија присутна код болесника 
са орган-неспецифичним аутоантетелима у оквиру ХХЦ могла бити 
још један повод за детаљну патохистолошку евалуацију у правцу ХЦВ-
АИХ »overlap« синдрома  [38]. Патохистолошки ХХЦ удружен са АИХ 
је агресивнији и обично су присутне инфилтрације плазма ћелијама  
[40]. У истраживању смо утврдили статистички значајно већи степен 
патохистолошки верификоване некроинфламаторне активности 
(p=0,046) и чешћу учесталост тешких степена фиброзе јетре ( градус 
3 и 4) (p=0,043) у групи А (Табела 1), а нити код једног болесника ни-
су верификовани елементи АИХ. Неутврђена статистички значајна 
разлика у активности аминотрансфераза између посматраних група 
болесника у контексту разлике у патохистолошком налазу, још више 
назначава  зависност активности аминотрансфераза и од индивиду-
алних карактеристика оболелог (пола, индекса телесне масе итд.), 
придружених болести и утицаја потенцијалних хепатотоксина, али 
и значај патохистолошке дијагнозе ХХЦ  [41]. Добијене статистички 
значајно ниже вредности компоненти комплемента (C3: p=0,008) и C4: 
p =0,007)) у групи А, могу бити рефлексија болести имуних комплекса. 
Реуматски фактор, криоглобулини и други имуни комлекси активирају 
класични пут активације комплемента што за резултат има снижене 
концентрације пре свега C4 компонете  [42]. 

Да ли су разлике у конецентрацијама имунолошких маркера, заједно 
са присутвом орган-неспецифичних аутоантитела, епифеномени или 
»знаци субклиничке аутоимуне болести“, може се закључити тек по 
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увођењу, односно завршетку комбиноване антивирусне терапије PEG 
IFN alfa/RBV. Стандардна терапија (SOC) ХХЦ пегилованим интерфе-
роном алфа и рибавирином (PEG IFN alfa/RBV) је успешна код 60 до 
80% болесника  [43]. Мера успеха терапије је постизање стабилног ви-
русолошког одговора (Sustained Viroogical Responce – SVR), дефинисаног 
негативизацијом PCR ХЦВ РНК у серуму шест месеци по завршетку 
антивирусне терапије  [43]. SVR довешће и до потпуног повлачења 
аутоимуних феномена, уколико су они заиста узроковани перзистент-
ном стимулацијом целуларног и хуморалног имунолошког одговора у 
току вирусне репликације  [44]. Међутим, имуномодулаторно дејство 
пегилованог интерферона алфа и рибавирина може бити  одговорно 
за разбуктавање аутоимуних феномена код болесника са предиспо-
зицијом, индикујући редукцију дозе и примену имуносупресивне 
терапије, што може умањити ефикасност терапије ХХЦ  [45]. 

Усвојен је став да присутво орган-неспецифичних аутоантитела не 
умањује успех лечења ХХЦ  [46]. У нашем истраживању статистички 
значајно лошији успех терапије постигнут је у групи А (SVR 62,1% vs. 
81,8%; p=0,047) (Табела 2). Шта више, болесници са позитивним ANА 
у оквиру ХХЦ имају скоро три пута већу шансу за неповољан исход 
у односу на контролну групу. Међутим, методом логистичке регре-
сије присутсво АNА није значајан предикторни фактор SVR (Табела 
3, Графикон 1). Према овом статистичком показатељу на терапију ће 
боље одговорити млађе особе, мушког пола, са изолованим генотипом 
»non« 1, али и нижим вредностима IgG. Налаз да смањење нивоа IgG за 
1g/L повећава шансу за постизање SVR за 1,19 пута нас упућује на даља 
истраживања са хипотезом да је код оболелих од ХХЦ IgG осетљивији 
маркер аутоимунитета у односу на присуство АNА. 

Готово сви оболели у групи А су имали неки од нежељених ефе-
ката антивирусне терапије (p=0,025) (Табела 4). Познато је да у току 
SOC терапије ХХЦ, као последица добро разјашњеног имуномоду-
латорног дејсво IFN-алфа и рибавирина, у 5 до 20% случајева долази 
до манифестације различитих имунолошких нежељених ефеката 
(ИНЕ). Иако је значај позитивних орган-неспецифичних аутоантитела 
(ОНА) у индукцији аутоимуних поремећаја током терапије непознат, 
у бројним студијама је доказано, а и у нашем истраживању потврђено 
(41,9%; p=0,025), да је инциденција имунолошких нежељених ефеката 
(ИНЕ) код ове групе оболелих од ХХЦ повећана  [45]. Такође у складу 
са литературним наводима  [46], у истраживању је утврђена највећа 
учесталост  васкулитиса (22,5%) (Табела 4). Висок проценат васкулити-
са као нежељеног ефекта SOC терапије треба разматрати у контексту 
чешће запажене хипокомплементемије код болесника са позитивним 
орган-неспецифичним аутоантителима (група А). Намеће се питање 
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да ли је хипокомплементенемија у оквиру ХХЦ »сигнал« субклиничког, 
почетног криоглобулинемијског васкулитиса? ХЦВ-МC (криоглобули-
немија) је код 70% болесника асимптоматска, криоглобулини у серуму 
могу бити код 40% оболелих негативни  [47], те потврда дијагнозе кри-
оглобулинемије може изостати. Уколико су пре терапије присутни RF, 
хипергамаглобулинемија, утрошак комлемента, уз позитиван налаз 
АNА треба поставити сумњу на МK (криоглобулинемију мешиовитог 
типа). Зашто је битно препознати МC пре почетка терапије? Иако 
су серије лечених болесника са ХЦВ-МК васкулитисом за сада мале, 
терапијски протоколи су прецизно дефинисани. На првом месту је и 
даље антивирусна терапија PEG IFN алфа и рибавирином, уз имуносу-
пресиве, међу којима највише обећава rituximab [47]. Код оболелих са 
имунолошким нежељеним ефекатима (ИНЕ) уведена је конкомитантна 
имуносупресивна терапија (кортикостероиди, micofenolat mofetin-ММF), 
на коју је дошло до повлачења и брже резолуције новонасталог обољења, 
а терапија PEG IFN алфа/рибавирин је настављена, мада са лошијим 
исходом (SVR 28,5%). Како су испитивани болесници имали позитивна 
АNА на HEp2 ћелијама и АSMA, постојала је реална опасност да се у току 
антивирусне терапије јави егзацербација пре терапије непрепознатог 
аутоимуног хепатитиса  [46]. До егзацербације аутоимуног хепатити-
са дошло је код по једног болесника из обе испитиване групе што је 
био разлог за увођење  имуносупресивне терапије (кортикостероиди, 
азатиоприм, ММF) и прекида SOC терапије.

Цитопеније су најчешћи узрок редукције дозе како IFN тако и риба-
вирина [48].  Сигнификатне неутропеније и анемије, које су захтевале 
редукцију дозе PEG IFN алфа и рибавирина су  статистички значајно 
чешће забележене у групи А (p=0,043; p=0,004) (Табела 4), што може 
бити разлог лошијег терапијског успеха код ове групе болесника. 

Само код 2 болесника из групе А (6,4%) терапија је морала бити 
прекинута – код једног болесника због манифестне алергије, а код 
другог због агранулоцитозе. Међутим, у контролној групи болесника 
терапија је морала бити прекинута код 5 болесника (8.4%) и то због 
озбиљних, витално угрожавајућих стања: акутних психоза, рхеуматоид 
артритиса, системског лупуса  и аутоимуног хепатитиса. 

Закључак студије. Јасно је да болесници са позитивним орган-не-
специфичним аутоантителима, представљају групу комплексну за 
лечење. Иако постижу задовољавајући терапијски одговор (SVR 62,1%), 
вођење терапије изискује непрестани надзор због честих нежељених 
ефеката (96,7%). У таквим случајевима предложено је увођење лекова 
са антиинфламаторним или имуносупресивним ефектом (Слика 
6): кортикостероиди, ciklofosfamid, azatioprin, mukofenolat mofetil, 
rituximab, док се листа завршава на до сада само II фази клиничког 



Лекови и аутоимунски хепатитис 

116

испитивања ефикасности IL-2 [49-51]. У најтежим облицима ХЦВ-МC са 
неуролошким комликацијама или рапидно прогресивним бубрежним 
затајивањем индикована је и плазмафереза [52].

Закључак

Надамо се да ће друга декада XXI века бити у историји забележена 
као декада која је донела излечење ХЦВ инфекције. Увођење директних 
антивирусних лекова (DAA-direct acting antiviral agents) из групе NS3/4а 
протеазних инфибитора, NS5б полимеразних инхибитора, NS5 инхи-
битора, блокатора viropekse, МikroRNA инхибитора, итд. довело је до 
постизања SVR у преко 95% лечених болесника [53,54]. Тиме смо кро-
чили у еру „IFN free“ терапије, у којој се нећемо суочавати са потентним 
имуномодулаторним ефектима IFN, што ће у великом олакшати, а у 
неким случајевима и коначно омогућити лечење болесника са ектра-
хепатичним манифестацијама ХЦВ инфекције [55]. 

За сада нема прецизно и јасно дефинисаног протола. Лечење обо-
лелих са ектрахепатичним манифестацијама захтева континуирану 
едукацију, али и прихватање понекад недовољно клинички потврђе-
них терапијских опција, али на првом месту индивидуални приступ 
болеснику.

Слика 6. Имунотерапија у терапији хроничног хепатитиса Ц [38]
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HEPATITIS C VIRAL INFECTIONS AND VIRUS-DRIVEN AUTOIMMUNITY

Milotka Fabri , Maja Ružić, Marta Pobor, 
Tomislav Preveden, Slaviša Đukić, Anica Ilić Jajić

Clinic for Infectious Diseases, Clinical Center Vojvodine, Novi Sad

Hepatitis C virus (HCV) is one of the recognized “trigger” оf the autoimmunity. 
HCV infection is therefore recognoze now not only as a cause of chronic hepatitis, 
but as the the systestemic, generalised diseasses. Extrahepatic manifestatons 
(EHM) are a set of autoimmune and lymphoproliferative conditions, a consequence 
of the complex pathophysiological events during the chronic HCV infection, 
resolting in quantitative and qualitative disturbed T cell defense system, and B 
cell lymphoprolipferation. One of EHM of the HCV infection is the appearance 
of autoantibodies. Finding autoantibodies must be clinically clarified, especially 
in terms of recognition of autoimmune diseases independent of HCV of 
infection. Clinically the most important is to recognoze autoimmune hepatitis 
– by liver biopsy and anti-liver kidney microsome  (LKM1) antibodies, as 
immunomodulatory interferon therapy for this group of patients can be fatal. 
The aims of this article is to present the results of a study conducted at the Clinic for 
Infectious Diseases in Novi Sad in the period from 2010 to 2012, and to made closer 
the concept of hepatitis C as a systemic infection, also to clarify the mechanisms of 
initiation of autoimmunity during the chronic HCV infection, and to point to the 
contemporary treatment protocols of this group of patients.
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