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                 Autoimmun hepatitis (AIH) 
 
  



     Autoimmun hepatitis (AIH) 
 
- Ismeretlen  aetiológia,   női    dominancia  (4:1) 
- periportalis lympho-plasmasejtes infiltratio, 
  necro-inflammatio, ami cirrhosisba  progrediál  
- szerum transaminase (GOT) emelkedés 
- hypergammaglobulinaemia     (> 20 g/l) 
- autoantitestek (ANA, SMA, LKM1, SLA) 
- genetikai  predispositio    (HLA B8,   DR3, DR4) 
- társulás más autoimmun  kórképekkel   és 
  extrahepatikus manifesztációkkal 
- immunszuppressziv  kezelésre reagál 



                    AIH pathogenesis 
 
     Genetikailag determinált immunregulációs zavar 
        (HLA DR3, DR4, DRB1*1301,  CTLA-4,      D-vit.r) 
        a  T  regulátor sejt  - funkció  elégtelensége    +     
        a kóros MHC II expressió a hepatocytákon vezet 

       a májsejtfelszini antigenek *ellen  ADCC  és  T-sejt   
                                                                   cytotoxicitáshoz!       
          +  B-sejt   hyperaktivitás  -   TH2  dominancia! 
               * autoantigenek:  ASGP-r,  LSP, P450 (LKM1) SLA 
 
        Kiváltó  környezeti tényezők:   
          vírusok:      HAV,  HCV,  EBV,   herpes,  kanyaró 
          gyógyszer: INH,  hydralazin,  minocyclin,      IFN, 
                                mesalasin,  papaverin!    oxifenizatin 
                    
 



Autoantitestek  AIH-ben 

 ANA:  Anti-nuclearis at.    50-60% 
 
 
 SMA: simaizom (aktin) at.  50-60% 

 LKM1: máj-vese microsoma at.   < 5% 
   (Liver Kidney Microsoma ab) 
 
 SLA/LP: solubilis máj antigen/ 
                 máj-pancreas  at            20-30% 

Más:  ANCA, SSA, , gp210, SP 100    



                          Klinikum 
 
 Az  AIH  szerológiai  szubtipusai 
 
   1. tipus: (“lupoid”)  ANA (LE),  SMA  pozitiv. 
                                        (70 %) 
  Solubilis máj antigen  (SLA) at poz. 
       (10 %)  
   2. tipus:  LKM1  (P450  2D6) antitest  pozitiv   
                    2a. “idiopathiás”    (HCV-negativ) 
                    2b. HCV-pozitiv 
                                        (20 %)     



 1-es tipusú AIH:  “lupoid” hepatitis: 
       
   ANA  (43%) (homogen minta), LE-sejt + 
   SMA  (70%-ban anti-actin) 
   SLA-antitest:  20% csak ez pozitiv!  
 specifikus: csak AIH-ben + 
   hypergammaglobulinaemia 
      (magas IgG szint) 
   70% nő, átlag életkor 40 év 
Extrahepaticus  immun  betegségek: 
   thyreoiditis, Graves’ kór, colitis ulcerosa, synovitis, 
    coeliakia   
   HLA  DR3 (fiatal),  HLA DR4 (idősebb) 



                          Klinikum 
 
 Az  AIH  szerológiai  szubtipusai 
 
   1. tipus: (“lupoid”)  ANA (LE),  SMA  pozitiv. 
                                        (70 %) 
  Solubilis máj antigen  (SLA) at poz. 
       (10 %)  
   2. tipus:  LKM1  (P450  2D6) antitest  pozitiv   
                    2a. “idiopathiás”    (HCV-negativ) 
                    2b. HCV-pozitiv 
                                        (20 %)     



      2-es tipusú AIH: 
               anti-LKM1 hepatitis: 
 
      2.a. fiatal  nők,   gyermekek  (2-14 éves!) 
               Legtöbbször  ANA   és   SMA   negativ! 
               Magas titerű   anti-LKM1  (P450 2ID6), 
               pajzsmirigy at,   PCA,   Langerhans at, 
               vitiligo,  IDDM,   alacsony szerum IgA,  
               gyors  a  progressio cirrhosisba 
 
        2.b. nemcsak nők,  és  inkább felnőttek  
               HCV-RNS pozitivitással     
                



 75%   nő 

 50%   40 év alatti *     
 40%      a  mortalitás féléven belül  kezelés nélkül 

 30-40%  akut hepatitisként kezdődik   

 30 %     tünetmentes  - kóros  májpróbákkal 

 25-30%  cirrhosis   a   diagnózis idején 
 

 20%     társulás más autoimmun kórképekkel  
 

 * Minden  életkorban  jelentkezhet,     de 
   10-20   és  50-60 év  közötti csúcsokkal 

  

Az  AIH klinikai  jellemvonásai 



Endokrinológiai betegségek: 
- autoimmun pajzsmirigy     
  betegség 
- diabetes mellitus 
 
Egyéb :  
- proliferativ  
  glomerulonephritis  
- vitiligo          
- erhythema nodosum 
- lichen planus 
- alopecia 
- uveitis 
- fibrotizáló alveolitis 
 
 

Autoimmun hepatitis (AIH)  
extrahepatikus manifesztációk 

Hematológiai kórképek: 
- AIHA 
- ITP  
- anaemia perniciosa  
 
Gastrointestinális kórképek: 
-colitis ulcerosa 
-coeliakia 
 
Rheumatológiai betegségek: 
-rheumatoid arthritis 
-Synovitis 
-CREST sy  
-Systémás sclerosis 
-Sjögren szindroma 



                 AIH: diagnózis 
 
- Az AIH-re  jellemző vonások  megléte 
 
- Más betegségek  kizárása 



                

                   AIH  diagnózis  
 
        - aspartat aminotransferase  (AST/GOT) 
        - hypergammaglobulinaemia        (>20 g/l) 
        - autoantitestek  (ANA,  SMA,  LKM,   SLP) 
          (8-9 %-ban + AMA  = "overlap szindroma" 
          (20 %-ban  autoantitest-negativ!) 
        -  HLA  B8, DR3, DR4 
 
        - hisztológia -alapvető 
             -  az AIH  aktivitását  és stádiumát  jelzi, 
             -  más betegséget kizár (alkohol, NASH, Wilson) 
             -  “overlap  szindromát” igazolhat 
 



     AIH diagnózis:   klinikai score rendszer 
  
Gyógyszer  az anamnézisben    pozitiv               +4 
                     negativ                                                -1 
Alkohol        < 25 g/nap                                          +2 
                     > 60 g/nap                                          -2 
 
Hisztológia  interface hepatitis                             +3 
                     lympho-plasmasejtes infiltratio       +1 
                     hepatocyták rosettaképződése        +1 
                     egyik sem látható a fentiek közül    - 5 
                     epeuti  elváltozások                          - 3 
                     egyéb elváltozások                            - 3 
                     társuló autoimmun betegség (ek)    +2 
Más paraméterek 
                     más autoantitestek  pozitivitása      +2 
                     HLA DR3 vagy DR4                            +1 
Válasz a terapiára 
                     komplet válasz                                   +2 
                     relapsus                                              +3                      





                      

         AIH differenciál  diagnózis 
 
 - Virus hepatitis (HAV, HBV, HCV, EBV, CMV) 
 -  PBC (ALP, AMA)  
 -  PSC  (ERCP, ANCA) 
 - Gyógyszer (hydralazin, methyldopa, halothan stb) 
 - Alkoholos hepatitis  (GGT, GOTGPT,  MCV)   
 - Wilson’s kór,  alpha-1-AT hiány  
  

„Overlap” szindromák 
                AIH   +  PBC 
                AIH   +  PSC 



            AIH terapia 
 

    Immunszuppresszió 
     - corticosteroid + 
     - azathioprin  (Imuran)   (2-3 évig!)  
       v. más  immunszuppressiv  szer 
                    
    Kiegészitő  kezelés 
    -  ursodeoxycholsav  
     
    Májtranszplantáció  
 



A standard kezelés kimenetele  

• Remisszió 
– Minden gyulladásos paraméter (ALT és IgG) és a szövettan 

normalizálódása 
– Elérhető 24 hónap alatt a betegek 75-80 %-ában 
– Fenntartható 2 mg/kg azathioprinnel 

• Relapszus 
– A májenzimek emelkedése a steroid csökkentésre vagy a 

kezelés kihagyására 
– Kezelés felfüggesztése után: 6 hónap 50%, 3 év 80%. 
– Teendő: standard kezelés újra, folyamatos fenntartó kezelés. 
– 1. Kombinált steroid azathioprin 
– 2. Kis dózisú steroid 
– 3. Azathioprin egyedül 

Strassburg C, Manns M. Semin Liv Dis. 2009 



Immunszuppresszió  AIH-ben: 
 
Indikáció 
     > 5x norm.  AST/GOT  + 
     > 2x norm.  gammaglobulin  + 
     bridging vagy multilobular necrosis  
   
  a) corticosteroid  monoterapia 
      fiatal nők,  terhesség  vagy  súlyos 
      cytopenia esetén,  ha előreláthatólag  
      rövid tartamú - 6 hónap -  a kezelés: 
      - Prednisolon (60-40-30-20-10 mg/nap) vagy 
      - Budesonid   (6-9  mg/nap) 
 
 



b) kombinációs kezelés    AIH-ben 
      osteoporosis, obesitás, diabetes, 
       hypertonia  v. menopausa  esetén 
       tartós (2-3 év) terapia: 
      corticosteroid  
                      Prednisolon 30-20-15-10 mg      vagy 
                      Budesonid   6-9 mg            + 
     -  azathioprin  (Imuran)   (1-2 mg/kg) vagy   
     -  ciclosporin (Sandimmun)  (5 mg/kg)       vagy 
     -  cyclophosphamid            (1.5 mg/kg) 
     -  methotrexat       (heti 10 mg) 
     -  mycophenolat   (2x1000 mg) 
     -  ursodeoxycholsav (cholestasisban?) (15 mg/kg) 
 
 ( A relapsus előrejelzéséhez:  kontroll biopszia!) 
                          

 



Az autoimmun hepatitis kezelése 
Standard kezelési stratégia 

Prednisolon magában 
(mg/nap) 

Prednisolon 
(mg/nap) 

Azathioprin 
(mg/nap) 

1. hét 60 30 50 

2. hét 40 20 50 

3. hét 30 15 50 

4. hét 30 15 50 

Fenntartó 20-10-2.5 10-2.5 50 

Kombináció 

Kezelés indítása: prednisolon vagy prednisolon+azathioprin 
 I. fázis:  Remisszió indukció 
 II. fázis: Fenntartó kezelés 

Mindkét kezelés hasonlóan hatékony! 



Kirk  et al  Gut 1980. 

   AIH rossz prognózisú kezelés nélkül  

Utolsó placebo kontrollált tanulmány 







Budesonid    (9 mg/nap)  
hatásosabb a prednisonnál 
azathioprinnel   kombináltan    autoimmun hepatitisben: 
 
Autoimmun  hepatitises   betegekben    (n=203) 
6  hónapos   kezelés  komplet válaszhoz vezetett:  
 
        Budesonid (+ azathioprin)   47.0 % -ban 
        Prednison (+ azathioprin)    18.4%-ban 
 
Nem volt steroid-specifikus mellékhatás  (SSSE) 
         a   Budesoniddal kezeltek     72.0%-ában 
         a   Prednisolonnal kezeltek   46.6%-ában  
 
                 Manns M. et al.   J. Hepatology  2008.  S369.                                                              





     Kiegészitő  kezelés  AIH-ben  
     - Calcium      1.5 g/nap 
      -  D-vitamin   50 000 U /hét 
      -  női  hormon pótlás  
              menopausea  v.  osteoporosis  esetén 
      -  bisfoszfonát    (alendronat 10 mg/nap) 
      -  multivitaminok 
      -  rendszeres fizikai aktivitás, 
         étrend:  testsúly  kontroll  
    
                      Prognózis:  
 80% remissioba jut, de később  70% relapsus! 
 Fontos a  remissio indukálása és  fenntartása, 
 relapsus megelőzése:     tartós  (2 év) kezelés! 
   
 



Májtranszplantáció AIH-ben 
 
Indikáció: 
ha a várható élettartam transzplantáció 
nélkül  nem  több  mint  1-2 év 
 
ha 
- Sebi  > 50 mol/l    (több  mint  6 hónapja) 
- albumin:  < 30 g/l,   prothrombin:  < 20-30% 
- refracter ascites,  
- spontán bacterialis peritonitis 
- hepaticus encephalopathia 
- recurrens varix vérzések  



Autoimmunity in cholestatic liver disease 



Primer biliaris cirrhosis (PBC) 
 
 

2015  



                         PBC 
 
Dominálóan menopausa  körüli nőkben előforduló, 
intrahepatikus  cholestasissal,   az  epeutak 
destrukciójával járó májbetegség, keletkezésében  
immunológiai mechanizmusok szerepelnek.  
 (Csak  a végstádiuma cirrhosis.) 



                       PBC  patogenezis 
 

Immunológia:  (GVH analóg?) 
    Kóros MHC II expressio a biliaris  epithelsejteken (BEC): 
Th1 válasz,  és   a  sejtek  CD95-mediált  apoptosisa???   
Epeúti sejteken autoantigenek: pyruvat dehydrogenáz és egyéb 
(nuclearis)  proteinek  expressioja  fokozódik 
  
  - AMA: PDH-E2 mitochondrialis protein elleni  antitest 
 
 
 
   
- ANA:  Sp100, Gp210, np62 (nuclearis antigen) antitestek 
 
                                 
 

Gp210  antigen Anti-sp100 

AMA 



                 PBC  patogenezis 
 
 

Környezeti faktorok 
 
-  Bakterialis antigennel keresztreakció? 
 
       M. Gordonae HSP,    E. coli  protease?    
       Novosphingobium aromaticivorans  -  AMA, PD-E2  
 
   Human  beta retrovirus? 
 
-  Kémiai agens? -  autoantigen-felszabadulást okoz?   
                              -  facilitálja az   MHC II   expressiót?    
                              -  nativ  autoantigeneket    módosit? 
                                 
 





                    PBC  Diagnózis  
 
sokáig tünetszegény !  pruritus,  xantelasmák 
osteoporosis, CREST, sicca sy,   scleroderma 
- cholestasis (ALP, GGT,  hypercholesterinaemia) 
- átjárható epeutak  (normális  ERCP, MRCP!) 
- AMA-pozitivitás,  (PDC-E2 at),     IgM ,     i.c. 
 
 
 
 

 

 

 

- hisztológia  (I-IV. stádium)       (granulomák!) 



  Osteomalacia  PBC-ben   





 
        PBC  hisztológiai  stádiumok 
 
1. Florid portalis gyulladás,  granulomák 
 
 
2. Periportalis   fibrosis/gyullladás 
     és a kis epeutak  proliferációja 
 
 
3.  Bridging  fibrosis  
 
 
4.  Cirrhosis Csak  a végstádium 

      a cirrhosis! 



 
Nem szükséges biopszia  PBC-ben 
 

Ha  az  -  AMA  >1:40 pozitiv 
             -  ALP   >1.5 norm. 
             -  GOT  <5x  norm. 
 

PBC diagnózis valószinüsége  98% (PPV) 
(szenzitivitás: 80%,        specificitás: 92%) 
 
Biopszia  indokolt: 
-  ha  bizonytalan  a  diagnózis 
-  AIH + PBC overlap (ANA+AMA poz.) 
-  AMA-negativ PBC esetén 
 
                  

(Lindor KH, 2004) 
Cirrhosis dg.: Fibroscan, tct, OGB - varix  



            PBC  terapia 
 
 
Ursodeoxycholsav (UDCA) (15 mg/kg)  
    hydrophil epesav, stimulálja az epesecretiot 
     kicseréli a toxikus hydrophob epesavakat,  
     stabilizálja a májsejtmembrant, cytoprotektiv  
     immunmodulans, antioxidans hatású 
                                    



     Pathogenesis     Kezelés ma  
 
Epeutak immun-                           
mediált sérülése                           
                      
Hydrophób epesavak                 
által az epeúti 
sérülés fokozódása  
                       

Cholestasis, epesavak          UDCA (15 mg/kg)  
retenciója a májsejtekben          epeszekéció     
            stimulálása 
                                                       
Májsejtkárosodás                         
apoptosis    necrosis                apoptosis gátlás 
fibrosis      cirrhosis                  

       Májelégtelenség             Transplantatio 
 

PBC   





     Pathogenesis     Kezelés ma és jövő 
 
Epeutak immun-                           
mediált sérülése                           
                      
Hydrophób epesavak                 
által az epeúti 
sérülés fokozódása  
                       

Cholestasis, epesavak          UDCA (15 mg/kg)  
retenciója a májsejtekben          epeszekéció     
            stimulálása 
                                                       
Májsejtkárosodás                         
apoptosis    necrosis                apoptosis gátlás 
fibrosis      cirrhosis                  

       Májelégtelenség             Transplantatio 
 

PBC   
FXR agonist: obetichoic acid ? 
GR/PXR agonist: budenoside ? 
PPARa agonists: beza/fenofibrate? 
Nor-ursodeoxycholic acid ? 



  
Farnesoid receptor agonista : obetichoic acid  







FXR 



    72 weeks  25 mg/day OCA vs placebo 

                                                                                            Neuschwander-Tetri  B.A et al.:   Lancet,  2015, 385,  956. 

        NASH treatment with Obeticholic acid 

Fibrosis 
improvement: 
 33%  vs  19% 

Patients 
Improved 
46% vs 21% 

Improvement in NAFLD activity score (NAS score) >2 pts  
NAS score : steatosis (0-3) + inflammation(0-3) + ballooning grade (0-2) 
 
Improvement in fibrosis 
 

  
Side effect: 
 - pruritus 23% 
 - LDL increase 
- No long term data 

FLINT STUDY 



       Az obetikólsav (OCA) monoterápia PBC -ben  
 

Kowdley K.V,  Luketic V, Chapmn R et al   Hepatology  2018; 67: 1890-1902.  
OCA monoterápia   10 mg/nap  vagy 50 mg/nap   vs   placebo 
 
  Primér végpont:  az ALP  százalékos csökkenése volt az alaphoz képest 
3 hónap után. 
 
 Másodlagos  végpontok:   a máj enzymek és a bilirubin szint,  egyéb 
(explorációs) végpontok a CRP, TNF, FGF-19,  IgM,  albumin, szabad 
zsirsav,  osteopontin  szintek változása. 
    
 
Eredmények:  mindkét  OCA-csoportban  a  placebohoz képest szignifikansan 
csökkent az ALP szint    (53.9 %-kal -158 E-el,    illetve   37.2 %-kal -148 E-el,  
placebo:  0.8%.)   A 10 mg  csoportban az ALP  25%-ban teljesen normalizálódott.  
 

 A  bilirubin, a  GGT  és az AST (GOT) is  csökkent.  
 Az  FGF19 szint nőtt, az IgM    mindkét  csoportban csökkent, 
 a TNF és az osteopontin  az 50 mg-os csoportban csökkent. 
 

 A  leggyakoribb mellékhatás  a  viszketés:   
   placebo: 35%,  10 mg:  70%,  50 mg: 94%  - mely 38%-ban a kezelés 
megszakításához vezetett. 
   
  



Következtetés:  
 az OCA monoterápiában is hatékony, igéretes  lehet    
 az  UDCA-t   nem toleráló PBC  betegek      számára.  
 
 
 
 

 2017. szeptember 17-én  az USA gyógyszerügyi hatósága   (FDA)   
biztonsági figyelmeztetést tett közzé:  Child B    és C cirrhosisban  
OCA kezelés kapcsán   súlyos májkárosodást észeltek,         ezért 
maximálisan  napi 10 mg adható,  és az  50 mg / nap    dózis tilos. 
   
 

 OCA monoterápia  PBC-ben 

                      Kowdley K.V,  Luketic V, Chapman R. et al.   Hepatology  2018; 67: 1890-1902. 
 





FIBRÁTOK 





                PBC  terapia 
 

   Kiegészitő kezelés:  
            Cholestyramin, fenobarbital, rifampicin, 
             Naloxon,  naltrexon, antihisztaminok 
             A, D, K, E vitamin,  Kalcium  
             Oestrogen szubsztitució 
             Bifoszfonátok 
                                  
   Májtranszplantáció    

  Ha  a  szerum  bilirubin eléri  a  100 mol/l-t, 
  vagy  pl.    ha  a   viszketés    elviselhetetlen!   
 



Autoimmunity in cholestatic liver disease 



Primer sclerotizáló cholangitis 
                    (PSC) 



Primer sclerotizáló cholangitis (PSC) 
 
Ismeretlen  eredetű, immun-mediálta  májbetegség, 
az intrahepatikus és extrahepatikus  epeutak 
gyulladásával  és obliterativ fibrosisával,    ami 
cholestasishoz    és   biliaris cirrhosishoz   vezet. 
Fő vonása, hogy 70%-ban colitis ulcerosával társul. 
Gyakori a cholangiocellularis carcinoma kialakulása. 
 
(Egyéb társulások: thyreoiditis,  Sjögren szindroma 
 mediastinalis fibrosis,  SLE,  RA, coeliakia). 



intrahepatikus és 
extrahepatikus 
epeutak gyulladása és  
obliterativ fibrosisa 

PSC 

http://www.mayoclinic.org 



Etiológia  és   pathogenesis 
 
A   PSC   etiológiája  ismeretlen, 
keletkezésében  feltehetően 
-   a    genetikai,   
-   a    környezeti  tényezők      és   
-   az  immunológiai  funkciózavar 
    kölcsönhatása játszik szerepet. 
 
 





Genes involved in pathogenesis of  PSC 

Folseraas  TF et al. Clinical Gastroenterol 2011; 25: 713-726 





 PSC: környezeti tényezők 
 
    Infekciók 
a) bacterialis  eredet? 
    -  a colon   nyálkahártya    fokozott     permeabilitása 
       az enteralis  bakteriumok toxinjaira (LPS)    
    -  pro-inflammatios cytokinek    (IL-1, IFN, TFN)      
       hatására biliaris epithelsejteken  cytokinek (IL-8) 
       és  chemoattractansok   secretioja   fokozódik      
   -  periductularis   gyulladás:    cholangitis    és     a 
    -  stellatum  sejtek  aktivációja   fibrosis .  
         (állatkisérletek  támogatják ezt a hypothesist?) 
 
 b) virus infekciók?  
       CMV,  Rheovirus? (nem bizonyitott) 
   



     PSC: Immun  mechanizmusok 
 
-  autoimmunitásra  genetikailag    hajlamos 
    főleg HLA DR3, DR4-pozitiv  egyénekben  = 
  a CD8 regulatoros T-sejt funkció károsodás  
  +  fokozott  B-sejt proliferatio        
  +  biliaris epithel sejteken MHC II  expressio 
                                      
- ANCA =  anti-neutrophil cytoplasma antitest 
  (keresztreagál  cytoplasmikus  granularis proteinekkel 
   és bacterialis antigennel)  
   (pANCA antigenek: elastase,catepsin,lactoferrin) 
 
- ANNA =  anti-neutrophil  nuclearis   antitest 
- colon-antigennel    és  cholangiocytákkal  
   reagáló antitestek (autoantigen: 40 kD protein) 
- simaizom-  és anti-nuclearis antitestek (ANA) 
- IgM-emelkedés, immuncomplexek  vasculitis     



              PSC: klinikum 
 
Tünettan 
 
Gyakran (70%) fiatal (25-45 éves)  férfiak  betegsége 
colitis ulcerosával  társul    az esetek    70%-ában 
 
- sokáig  tünetmentes lehet                          (30%) 
- pruritus, fogyás, májtáji fájdalom              (70%) 
- icterus, lázas állapotok                               (50%) 
- epekőbetegség                                            (30%) 
 
 



            PSC  diagnózis 
 

     -  cholestasis  (szerum ALP, GGT emelkedés) 

     -   tipusos  ERCP / MRCP elváltozás 
     -   hisztológia  („small bile duct  PSC” esetén!) 

     -   autoantitestek,  
              (pANCA,   ANA,  anti-cardiolipin antitest (at), 
                 thyreo-peroxidase  at,     rheumatoid factor) 



Cynthia Levy AASLD 2013 ábrája alapján 

 PSC diagnosztika: ERCP vagy MRCP ? 

Álpozitívitás: 
MRCP: cirrhosis 
ERCP: nem 
megfelelő epeúti 
töltés k.a.-al 
 
 
Álnegatívitás:  
MRCP: nagyon 
enyhe/korai 
változások 
ERCP: Magas 
stricturák 

ERCP MRCP 



   PSC  differenciál diagnózis 
 
Secunder cholangitisek 
-  bacterialis infekciók   (Klebsiella, E. coli) 
    (epeuti szűkületek,   choledocholithiasis  esetén) 
-  congenitális epeúti abnormalitások 
-  opportunista fertőzések (cryptosporidiosis, CMV)   
    (immundeficienciákban, transzplantáltakban)   
    
Ischemiás epeúti károsodás 
-   intrahepatikus floxuridin hatására 
 
Graft versus host betegség  (BMT) 



PSC és colorectális carcinoma szűrés 

Kötelező ! 

10 év alatt 177x –es a kockázat carcinomára   



PSC - Cholecystectomia 



PSC – Cholangiocarcinoma szűrés 



  PSC: az alapbetegség  kezelése 
PSC-ben nem ismert  hatékony specifikus terapia 
 
Próbálkozások:  
corticosteroidok, D-penicillamin, azathioprin,  
cyclosporin,  methotrexat 
 
Ma elfogadott: 
-  ursodeoxycholsav (15 mg/kg)  
-  UDCA + endoscopos epeúti dilatatio  vagy   stent 
-  cholangioplasztika,  epeuti reconstructio 

-  Májtranszplantáció 







Fig. M. Manns UEG Week 2015 
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     PSC  szövődmények  kezelése 
Pruritus: cholestyramin, (4x4 g),  fenobarbital (160 mg) 
 (70%)      antihistaminok, naloxon, naltrexon  
                rifampicin  (3-600 mg/nap) 
                   plazmaferezis,  fototerapia,  transzplantáció 
Steatorrhea: 40 g zsír,    közepes  szénláncú  zsírsav 
Vitamin szubsztitució:  A, D, E, K  vitamin 
 
Cholangitis: Rocephin + Klion, epeúti  lavage 
Choledocholithiasis, cholelithiasis:  EST, műtét 
 
 Cholangiocarcinoma  

    (PSC-ben  évente 1.5%  kockázat   -  10 év 15%) 
   Terapia: Resectio + irradiatio + chemoterapia?         
     



Autoimmunity in cholestatic liver disease 



Fig. of Ulrich Beuers AASLD 2014 

Autoimmune pancreatitis 

Etiológia ? 
Oldószer, festék 
Több éves expozició 



"Overlap  szindromák" 

Két autoimmun májbetegség  
előfordulása egy betegben  
 
       a)    egyidejűleg     vagy     
 
       b)    egymást követően  



"Overlap  szindromák" 

PBC 
  

PSC 
    

 

 AIH 
8-9% 6-8% 



Overlap  szindroma: AIH/PBC 

 
 

    AIH              PBC 

ANA 
SMA 

LKM-1 
SLA 

AMA 

epeut lézió 

válasz  steroidra 
nem reagál UDCA-ra 

     Mindkét kórkép szövettani elváltozása jelen van  

PBC-s betegek 10-20 %-a 
HLA B8, DR3, DR4 + 



PBC/AIH overlap szindróma 

• Szekvenciálisan jelenhet meg, akármelyikkel kezdődhet 
• Gondolni  kell rá, ha a PBC nem reagál teljesen UDCA-ra! 
• és immunszuppressziv kezelést igényel, mint az AIH! 



Overlap szindroma:  AIH /PSC 

   Gyermekekben  viszonylag   gyakran: 
 
        AIH progrediál  PSC-be 
 
 

("autoimmun sclerotizáló cholangitis") 

Gyermek AIH dg esetén MRCP javasolt ! 



              Összefoglalás  
 
  Az  autoimmun    májbetegségek   ismeretlen  
eredetű,  progresszív  gyulladásos   kórformák.          
Kezelésük  akkor lehet sikeres, ha korrekt a 
diagnózis és az indikáció, ha megfelelő a terapiás 
séma  és ha a mellékhatásokat időben felismerjük.  
        
Autoimmun  hepatitisben a több  éves 
immunszuppresszió, primer biliaris cirrhosisban   
az  ursodeoxycholsav  javíthatja a prognózist. 
      
PSC kezelése nem megoldott  (pl. új epesavak NorUDCA)   
       
 Cirrhosisban  a  májtranszplantáció a  terapia 




