Πανεπιστήµιο Κρήτης
Σχολή Επιστηµών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής

Ρόλος αυτοαντισωµάτων που αναγνωρίζουν
xαρακτηρισµένα και νέα αυτοαντιγόνα του πυρηνικού
φακέλου στην διάγνωση, πρόγνωση και θεραπευτική
ανταπόκριση ασθενών µε πρωτοπαθή χολική κίρρωση

∆ιδακτορική ∆ιατριβή
Ουρανία Μ. Σφακιανάκη

Βιολόγος

Ηράκλειο 2010

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κουρούµαλης Ηλίας (επιβλέπων):Καθηγητής Γαστροεντερολογίας
Θεωδορόπουλος Παναγιώτης: Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχηµείας
Τζαρδή Μαρία:Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογοανατοµίας

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κουρούµαλης Ηλίας
Καθηγητής Γαστροεντερολογίας Παν/µίου Κρήτης

Θεωδορόπουλος Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχηµείας Παν/µίου Κρήτης
Τζαρδή Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογοανατοµίας Παν/µίου Κρήτης

Θερµού Κυριακή
Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Παν/µίου Κρήτης

Καστανάς Ηλίας
Καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Παν/µίου Κρήτης

Παπαδάκη Ελένη
Καθηγήτρια Κλινικής Αιµατολογίας Παν/µίου Κρήτης

Κολιός Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρµακολογίας Παν/µίου Θράκης

ii

Στην οικογένεια µου

iii

Ευχαριστίες
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γαστροεντερολογίας του
Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ηλία
Κουρούµαλη, τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που
µου παρείχε καθώς και για τις πολύτιµες ιδέες και συµβουλές του κατά την εκπόνηση και
την συγγραφή της εργασίας αυτής.
Τα µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ.
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο και την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μαρία Τζαρδή, ευχαριστώ
θερµά για την συµµετοχή τους στην αξιολόγηση της παρούσας εργασίας και για τις
χρήσιµες παρατηρήσεις και υποδείξεις τους.
Τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, που στην κρίση τους υποβάλλεται αυτή η
διατριβή ευχαριστώ θερµά για την διάθεση του πολύτιµου χρόνου τους..
Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του Εργαστήριου Γαστροεντερολογίας για
το ευχάριστο περιβάλλον και την συµπαράστασή τους για την ολοκλήρωση της
προσπάθειας αυτής. Ευχαριστώ την κ. Μαίρη Κουλεντάκη και τα µέλη της
Γαστροεντερολογικής κλινικής του Παν/κού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, για την πολύτιµη
βοήθεια τους.
Επίσης αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις κυρίες: Κουράκη Κατερίνα,
Μπουραντά Μαρία και Χατζάκη Ρένα, µέλη του Ανοσοϊστοχηµικού Εργαστηρίου του
Παν/κού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, για την βοήθεια και την καλοσύνη που µου έδωσαν
απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια.
Θα ήταν παράληψη να µην ευχαριστήσω τους φίλους µου, ήταν πάντα δίπλα µου και ο
καθένας µε τον δικό του µοναδικό τρόπο µε στήριζε και µου έδινε κουράγιο να συνεχίσω.
Σας ευχαριστώ όλους παιδιά !!!
Ένα µεγάλο ευχαριστώ το οφείλω στην γιαγιά µου Σοφία, αν δεν ήταν εκείνη αυτή η
διατριβή ίσως να µην υπήρξε ποτέ.
Ευχαριστώ τους αγαπηµένους µου γονείς που µε στήριξαν µε την αγάπη και την φροντίδα
τους και την αδερφή µου Κατερίνα που στάθηκαν δίπλα µου και µε βοήθησαν να
ολοκληρώσω το στόχο µου.
Η εργασία αυτή υποστηρίκτηκε οικονοµικά από το ερευνητικό πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 2003
(03Ε∆066) µε υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.

iv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της νόσου

2

1.2 Ιστορική αναδροµή

2

1.3 Επιδηµιολογία

3

1.4 Κλινική περιγραφή και διαγνωστικοί µέθοδοι

4

1.4.1 Βιοχηµικός έλεγχος

5

1.4.2 Ο ρόλος της απεικόνισης

6

1.4.3 Βιοψία ήπατος

6

1.5 Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε PBC

7

1.5.1 Συµπτώµατα

8

1.5.2 Φυσική εξέταση

9

1.6 Άλλες ασθένειες/διαταραχές συνδεδεµένες µε την PBC

12

1.7 AMA-Αρνητική PBC

13

1.8 Θεραπεία

14

1.8.1 Θεραπεία µε UDCA

14

1.8.2 Μεταµόσχευση ήπατος

16

1.9 Επιβίωση στην PBC

16

2. Αιτιοπαθογένεση της PBC

17

2.1 Γενετικοί παράγοντες

17

2.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες

20

2.2.1 Βακτήρια

20

2.2.2 Ιοί

21

2.2.3 Προηγούµενες χειρουργικές επεµβάσεις

21

2.2.4 Χηµικοί παράγοντες

22

2.3 Παθογένεση της PBC

22

2.3.1 Ρόλος των (BECs) στην παθογένεση της νόσου

22

2.3.2 Ανοσολογική απάντηση στη PBC

23

2.3.3 Ρολος των ενεργων µορφων οξυγονου (R0S) στην PBC

25

2.3.4 Μοντέλα ζώων

26

2.3.5 Θεωρίες παθογένεσης

26

2.3.6 Παθογένεση της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσεως: µια
ενοποιηµένη υπόθεση

31
v

3. Αντισώµατα στην PBC
3.1 Αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (ΑΜΑ)

37
37

3.1.1 ΑΜΑ-Μ2 αντισώµατα

38

3.1.2 Μη-M2 µιτοχονδριακά αντισώµατα

41

3.2 Πυρηνικός φάκελος και Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ)

42

3.2.1 Πυρηνικός φάκελος

42

3.2.2 Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ)

44

3.3 Άλλα αντισώµατα στην PBC
4. Μέθοδοι ανιχνεύσεως αυτοαντισωµάτων στην PBC

49
50

4.1 Μέθοδοι ανίχνευσης αντιµιτοχονδριακών αυτοαντισωµάτων στην PBC
50
4.1.1 Τεχνική του ανοσοφθορισµού για την ανίχνευση των ΑΜΑ.

50

4.1.2 Μέθοδος ποσοτικού καθορισµού αντίδρασης συνδέσεως του
συµπληρώµατος (CFTs)

52

4.1.5 Μέθοδος µε την χρήση σφαιριδίων.

57

4.2 Μέθοδοι ανίχνευσης αντιπυρηνικών αυτοαντισωµάτων

58

4.2.1 Έµµεσος ανοσοφθορισµός (IF) για την ανίχνευση των ΑΝΑ

59

4.2.2 Ανοσοκατακρήµνιση (Immunoprecipitation)

60

4.2.3 Ανοσοαποτύπωση

61

4.2.4 Ηλεκτρονική µικροσκοπία

61

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

64

1. ΣΚΟΠΟΣ

65

2. ΥΛΙΚΑ

66

2.1 Υλικά κυτταροκαλλιεργειών

66

2.2 Υλικά ανοσοφθορισµού

66

2.3 Υλικά για εγκλεισµό και αποπαραφίνωση ιστών

67

2.4 Προσδιορισµός της gp210 µε ELISA

67

2.5 ∆ιαλύµατα

67

3. ΑΣΘΕΝΕΙΣ

69

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

71

4.1 Λήψη και καταγραφή υλικού

71

4.1.1 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών

71

4.1.2 Ορός

72

vi

4.2 Κυτταροκαλλιέργειες

72

4.3 Έµµεσος ανοσοφθορισµός για την ανίχνευση των αυτοαντισωµάτων
του ορού

72

4.3.1 Αντιµιτοχονδριακά Αυτοαντισώµατα (ΑΜΑ)

72

4.3.2 Αυτοαντισώµατα έναντι αντιγόνων του πυρηνικού φακέλου (ΑΝΕΑ)
72
4.4 Ανίχνευση και ηµιποσοτικός προσδιορισµός, στον ορό, αντισωµάτων
έναντι της gp210

73

4.5 Βιοψία ήπατος

73

4.6 Εγκλεισµός ιστού σε παραφίνη

73

4.7 Αποπαραφίνωση και ενυδάτωση τοµών

74

4.8 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς παραφίνης

74

4.9 Στατιστική ανάλυση

74

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

76

5.1 ΑΝΕΑ θετικοί έναντι ΑΝΕΑ αρνητικών ασθενών

76

5.2 Ανίχνευση αυτοαντισωµάτων έναντι της Gp210

83

5.2.1 Αντί-gp210 θετικοί έναντι ΑΝΕΑ θετικών ,αντί-gp210 αρνητικών. 83
5.2.2 Αντί-gp210 θετικοί έναντι ΑΝΕΑ αρνητικών

86

5.2.3 ΑΝΕΑ θετικοί, αντί-gp210 αρνητικοί έναντι ΑΝΕΑ αρνητικών.

88

5.3 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς παραφίνης.

90

5.3.1 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς ασθενών µε PBC χρησιµοποιώντας
οµόλογο ορό και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

90

5.3.2 Ανοσοφθορισµός ιστών ασθενών µε PBC µε ετερόλογο ορό PBC
93
5.3.3 Ανοσοφθορισµός ιστών ασθενών µε PBC και ορό υγιούς

96

5.3.4 Ανοσοφθορισµός ιστών ασθενών µε disease controls και ορό
υγιούς.

97

5.3.5 Ανοσοφθορισµός ιστού υγιούς µε ορό ασθενών µε PBC.

98

5.3.6 Ανοσοφθορισµός σε ιστό ασθενών µε disease control και ορός
ασθενών µε PBC.

100

5.3.7 Ανοσοφθορισµός σε ιστό ασθενών µε PBC και ορό από disease
control.

101

vii

5.3.8 Ανοσοφθορισµός σε ιστό ασθενών µε disease control και ορό από
disease control.

103

5.3.9 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς ασθενών µε PBC χρησιµοποιώντας
οµόλογο ορό και δευτερογενή IgM αντισώµατα.

104

6.ΣΥΖΗΤΗΣΗ

108

7.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

117

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

118

ABSTRACT

121

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

124

viii

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της νόσου
Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (PBC ) είναι µια χρόνια φλεγµονώδης νόσος
του

ήπατος,

πιθανόν

αυτοάνοσης

αιτιολογίας.

Χαρακτηρίζεται

από

καταστροφή των µικρών ενδοηπατικών χοληφόρων αγγείων και έχει ως
συνέπεια την χολόσταση, ίνωση, κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια.

1.2 Ιστορική αναδροµή
To 1851 o Addison και ο Gull περιέγραψαν για πρώτη φορά ένα χρόνιο
χολοστατικό σύνδροµο, χαρακτηριζόµενο από ίκτερο και ξανθώµατα (1)
Αυτή ήταν γενικά η πρώτη φορά που χαρακτηρίσθηκε η νόσος, ενώ ο όρος
πρωτοπαθής χολική κίρρωση χρησιµοποιήθηκε το 1949

από τους

Dauphinee και Sinclair.(2).
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 1950 -1960 υπήρχαν λεπτοµερείς µελέτες
που περιέγραφαν τα κλινικά, ορολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του
συνδρόµου της πρωτοπαθούς χολικής κιρρώσεως, χωρίς να είναι γνωστή η
αιτιολογία. Το 1950 oι Ahrens et al έκαναν την πρώτη λεπτοµερή δηµοσίευση
17 ασθενών µε PBC (3). Το 1959 η Sherlock ανάφερε µία άλλη σειρά
ασθενών µε PBC, όπου ανακάλυψε ότι η ασθένεια µπορούσε να διαγνωστεί
σε προ-κιρρωτικό στάδιο και πρότεινε τον όρο "chronic intrahepatic
cholestasis" ως πιο κατάλληλο για την περιγραφή της νόσου. (4)
Το 1965 οι Walker et al ανακάλυψαν ότι στην PBC, αλλά όχι σε άλλες
χολόστατικές ασθένειες, ο ορός ασθενών περιέχει ένα αντίσωµα που αντιδρά
κατά προτίµηση µε κύτταρα πλούσια σε µιτοχόνδρια (5) .
∆ύο χρόνια αργότερα οι Berg et al (1967) επιβεβαίωσαν ότι αυτά τα ειδικά
αντισώµατα αντιδρούν µε τα µιτοχόνδρια, και ότι ο αντιγονικός επίτοπος
βρίσκεται στο εσωτερικό της µεµβράνης των µιτοχονδρίων. Η ανακάλυψη
των ΑΜΑ ήταν ορόσηµο για την ιστορία της PBC (6). Πίνακας 1 (7).
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Πίνακας 1 :Ιστορική αναδροµή της PBC

1.3 Επιδηµιολογία
Η PBC εµφανίζεται στην 4η-7η δεκαετία της ζωής των ασθενών και σπάνια
γίνεται διάγνωση σε εφηβικές ηλικίες, συγκεκριµένα το 1992 και 1998
καταγράφηκαν 2 περιστατικά στον Καναδά, σε κορίτσια ηλικίας 16 και 15
ετών αντίστοιχα (8).
Η PBC επικρατεί στο γυναικείο φύλο µε αναλογία 8:1 (9) ή 9:1 (10,
11),ανάλογα µε την περιοχή όπου γίνεται η µελέτη. Έχει βρεθεί ότι από την
PBC προσβάλλονται άτοµα κάθε εθνικότητας και αντιπροσωπεύει το 0,62,0% των θανάτων από κίρρωση σε όλο τον κόσµο (12).Ο επιπολασµός της
εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 6,7 και 94 κρούσµατα ανά εκατοµµύριο
πληθυσµού ενώ η επίπτωση της κυµαίνεται µεταξύ 0,7 και 49 περιπτώσεις
ανά εκατοµµύριο πληθυσµού ανά έτος (13-16). Πίνακας 2 (17).
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 2 τα υψηλά ποσοστά επίπτωσης και
επιπολασµού απαντώνται στο βόρειο ηµισφαίριο, ενώ ο µικρότερος
επιπολασµός παρατηρείται στην Αυστραλία µε 19,1 περιπτώσεις ανά
εκατοµµύριο πληθυσµού (18).
Πίνακας 2 :Επιδηµιολογικός πίνακας της PBC

1.4 Κλινική περιγραφή και διαγνωστικοί µέθοδοι
Η διάγνωση της PBC βασίζεται σε συνδυασµό βιοχηµικών, κλινικών και
ιστολογικών εξετάσεων. Εικόνα 1 (19). Βέβαιη διάγνωση της νόσου, έχουµε
σε άτοµα µε αυξηµένους δείκτες χολόστασης για περισσότερο από 6 µήνες,
ανιχνεύσιµα αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (ΑΜΑ) στον ορό τους και
ιστολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά της νόσου. Όταν υπάρχουν δύο από τα
τρία παραπάνω κριτήρια, τότε µιλάµε για µια πιθανή PBC (20).
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία αύξηση των ασθενών µε PBC και η
διάγνωση γίνεται σε πρωϊµότερο στάδιο από ότι στο παρελθόν (21, 22) και
αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι
τεχνικές ανίχνευσης των ΑΜΑ είναι πιο ακριβείς και ο δεύτερος είναι ότι
γίνεται πιο συχνά βιοχηµικός έλεγχος σε υγιή άτοµα (23).
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Εικόνα 1 ∆ιάγνωση της PBC. Συντοµογραφίες: AIH, αυτοάνοση ηπατίτιδα,
ALP, αλκαλική φωσφατάση, AMA, αντιµιτοχονδριακα αντισώµατα, CT,
αξονική

τοµογραφία,

GGT,

γ-γλουταµύλ

τρανσπεπτιδάση,

IHBD,

ενδοηπατικό χοληφόρο, MRCP, µαγνητική χολαγγειοπανκρεατογραφία, MRI,
µαγνητική

τοµογραφία,

PBC,

πρωτοπαθής

χολική

κίρρωση,

PSC,

πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, SSC, δευτερογενής σκληρυντική
χολαγγειίτιδα, VBDS, vanishing bile duct syndrome
1.4.1 Βιοχηµικός έλεγχος
Οι περισσότεροι ασθενείς µε PBC έχουν µη φυσιολογικές τιµές σε ηπατικούς
δείκτες

όπως

η

αλκαλική

αµινοτρανσφερασών

(αλανίνης

φωσφατάση,
ή

η

ασπαρτάµης)

δραστικότητα
και

υψηλά

των

επίπεδα

ανοσοσφαιρίνης Μ (IgM). Σε µερικούς ασθενείς µε PBC οι υψηλές τιµές στην
δραστικότητα

των

αµινοτρανσφερασών

συσχετίζονται

µε

υπερανοσοσφαιριναιµία (αύξηση των IgG). Οι αλλαγές στους βιοχηµικούς
δείκτες, εν µέρει οφείλονται στο στάδιο και εν µέρει στη σοβαρότητα της
ιστολογικής βλάβης. Σε ασθενείς χωρίς κίρρωση, ο βαθµός της αύξησης της
αλκαλικής φωσφατάσης είναι συνδεδεµένος µε την σοβαρότητα της
χολαγγειοπενίας και την φλεγµονή, ενώ η αύξηση στην δραστικότητα των
αµινοτρανσφερασών και τα επίπεδα των IgG αντανακλούν κυρίως στον
βαθµό

περιπυλαίας

και

λοβιακής

νέκρωσης

και

φλεγµονής,

η
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υπερανοσοσφαιριναιµία στην σοβαρότητα της χολαγγειοπενίας και την
χολική

διαβρωτική

νέκρωση.

Αύξηση

στον

ορό

χολερυθρίνης,

γ-

ανοσοσφαιρίνης και υαλουρονικού οξέος συνοδευόµενη από µείωση
αλβουµίνης και µείωση αιµοπεταλίων, είναι οι πρώιµες ενδείξεις µίας
επερχόµενης κίρρωσης και πυλαίας υπέρτασης (24-26). Όπως και στις άλλες
χολοστατικές ασθένειες τα επίπεδα χοληστερίνης είναι αυξηµένα (27). Στον
ορό των ασθενών, τα επίπεδα των χολικών οξέων είναι αυξηµένα, αλλά
συνήθως σε εξετάσεις ρουτίνας δεν ελέγχονται (28).

1.4.2 Ο ρόλος της απεικόνισης
Η µη επεµβατική απεικόνιση του ήπατος και των χοληφόρων είναι
υποχρεωτική σε όλους τους ασθενείς µε βιοχηµικές ενδείξεις χολόστασης.
Εάν η διάγνωση είναι αβέβαιη, τότε η χολαγγειογραφία µπορεί να είναι
απαραίτητη κατά προτίµηση µε µη επεµβατική µαγνητική τοµογραφία ή
ενδοσκοπικά

για να

αποκλειστεί

σκληρυντικής

χολαγγειΐτιδας

ή

το ενδεχόµενο µιας

άλλες

παθήσεις

των

πρωτογενούς
χοληφόρων

Η

ελαστογραφία (Fibroscan) είναι ένα νέο επεµβατικό εργαλείο για την
αξιολόγηση του βαθµού ινώσεως του ήπατος, η οποία έχει µελετηθεί σε
ασθενείς µε PBC (29), αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόµη από τον Οργανισµό
Τροφίµων και Φαρµάκων των Ηνωµένων Πολιτειών (Food and Drug
Administration, FDA) (28).

1.4.3 Βιοψία ήπατος
Η βιοψία ήπατος σε ασθενείς µε AMA ≥ 1:40 και βιοχηµικά ευρήµατα
συµβατά µε την νόσο είναι απαραίτητη για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της
PBC και για την σταδιοποίηση των ασθενών. Ωστόσο, τα ιστολογικά
χαρακτηριστικά ασθενών µε PBC, ιδίως σε µη κιρρωτικούς ασθενείς, είναι
πολύ συγκεκριµένα. Παρά το γεγονός ότι τα διαφορετικά ιστολογικά στάδια
της νόσου (στάδιο 1 έως 4) έχουν καλά περιγραφεί, δεν είναι ασυνήθιστο να
βρεθούν τυπικά χαρακτηριστικά διαφορετικών σταδίων στο ίδιο δείγµα µιας
βιοψίας. Επειδή αυτή η ασθένεια πλήττει κυρίως χοληφόρα, είναι απαραίτητο
το δείγµα της βιοψίας να έχει επαρκή αριθµό πύλαίων διαστηµάτων ώστε να
µπορεί να γίνει µια σωστή εκτίµηση της βλάβης που έχουν υποστεί τα
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χοληφόρα (30). Στον πίνακα 3 (31) ο Ludwig παραθέτει µία σύγκριση των
τεσσάρων (I-IV) σταδίων της PBC, µε εκείνα του Scheuer το 1967 (32) και
των Scheuer, Popper και Schaffner το 1970 (33). Η έννοια της
σταδιοποίησης βασίστηκε σε προηγούµενες εργασίες των Popper, Rubin και
Schaffner το χρονικό διάστηµα 1962-1965 (34-36). Σύµφωνα µε τον Ludwig
στο

στάδιο

I

η

νόσος

χαρακτηρίζεται

από

πύλαία

ηπατίτιδα

και

κοκκιωµατώδη καταστροφή των χοληφόρων. Το στάδιο II χαρακτηρίζεται
από περιπυλαία ηπατίτιδα και πολλαπλασιασµό των χοληφόρων. Η
παρουσία του ινώδους διαφράγµατος ή γεφυροποιός νέκρωση χαρακτηρίζει
το στάδιο III και η κίρρωση το στάδιο IV (31) Σε κιρρωτικό στάδιο, µπορεί να
είναι αδύνατον να γίνει µε ακρίβεια η αιτιολογική διάγνωση της PBC (37).
Πίνακας 3 :Σύγκριση σταδιοποίησης διαφορετικών συστηµάτων στην
πρωτοπαθή χολική κίρρωση

1.5 Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών µε PBC
Στις µέρες µας, σε περισσότερους από τους µισούς ασθενείς γίνεται
διάγνωση της νόσου όταν αυτοί είναι σε ασυµπτωµατικό στάδιο (38, 39).
Μπορεί να περάσουν χρόνια πριν τα ασυµπτωµατικά άτοµα να αναπτύξουν
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συµπτώµατα της νόσου. Αλλά η ασυµπτωµατική νόσος δεν είναι συνώνυµη
µε πρόωρο στάδιο της νόσου. ∆εν είναι ακόµα γνωστό γιατί ορισµένοι
ασθενείς παραµένουν ασυµπτωµατικοί και άλλοι προχωρούν γρήγορα και
αναπτύσουν ηπατική ανεπάρκεια. Η σοβαρότητα της ηπατικής νόσου µπορεί
να µην συµφωνεί µε τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων. Το 21% και 19%
των ασθενών παρουσιάζεται µε κόπωση και κνησµό αντίστοιχα κατά την
διάγνωση (38, 40). Στην πλειονότητα των ασθενών χωρίς θεραπεία και των
ασυµπτωµατικών ασθενών, κάποιοι εµφανίζουν συµπτώµατα στα επόµενα
2-4 χρόνια, ενώ ένα τρίτο αυτών µπορεί να παραµείνει χωρίς συµπτώµατα
για πολλά χρόνια (38, 41).
1.5.1 Συµπτώµατα
1.5.1.1 Κόπωση:
Κατά τη διάρκεια της νόσου, µέχρι και το 80% των ασθενών µε PBC µπορεί
να εµφανίσει χρόνια κόπωση η οποία παρεµβαίνει στις δραστηριότητες της
καθηµερινής ζωής µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται η ποιότητα της ζωής
τους (42, 43). Η κόπωση δεν σχετίζεται µε τη σοβαρότητα, το ιστολογικό
στάδιο, ή τη διάρκεια της PBC (42). O ακριβής παθοφυσιολογικός
µηχανισµός που οδηγεί σε χρόνια κόπωση στην PBC και άλλες χολοστατικές
ασθένειες δεν είναι γνωστός µέχρι στιγµής. Υπάρχει µια συσχέτιση µε
δυσλειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ιδιαίτερα ορθοστατική
υπόταση), διαταραχές του ύπνου και υπερβολική υπνηλία κατά την διάρκεια
της ηµέρας (43), και ελαφριάς µορφή κατάθλιψη (44). Επίσης θεωρείται ότι η
κόπωση µπορεί να οφείλεται σε αθεράπευτο υποθυρεοειδισµό που
εµφανίζεται περίπου στο 20% των ασθενών µε PBC (45). Η κόπωση δεν
βελτιώνεται µε τη θεραπεία της κατάθλιψης (46), ούτε µε την καθιερωµένη
θεραπεία της PBC µε UDCA. Ακόµη και η µεταµόσχευση ήπατος µπορεί να
αποτύχει να βελτιώσει αυτό το σύµπτωµα (47).
1.5.1.2 Κνησµός:
Ο κνησµός συνδέεται πιο συχνά µε την PBC από ότι µε άλλες χρόνιες
χολοστατικές παθήσεις του ήπατος. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ο
κνησµός εµφανίζεται στο 20% έως 70% των ασθενών (48). Αναπτύσσεται
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ανεξάρτητα από το βαθµό της χολόστασης και το στάδιο της νόσου. Ο
κνησµός µπορεί να είναι τοπικός ή σε όλο το σώµα, συνήθως χειρότερος τη
νύχτα, και συχνά επιδεινώνεται από την επαφή µε το µαλλί ή άλλα
υφάσµατα, την θερµότητα, ή την εγκυµοσύνη. Η παθογένεση του κνησµού
παραµένει δυσνόητη µέχρι σήµερα. Μεταβολίτες των χολικών αλάτων,
µεταβολίτες της προγεστερόνης, ισταµίνης, και ενδογενή οπιοειδή, είναι
µερικές ουσίες, που έχουν προταθεί ως αιτιώδεις παράγοντες για τον κνησµό
(49).
1.5.1.3 Άλλα συµπτώµατα
Περίπου το 10% των ασθενών διαµαρτύρονται για πόνο ή δυσφορία στο άνω
δεξιό τεταρτηµόριο, τα οποία παρέρχονται αφτεαυτών (48).
Οι ασθενείς µε κίρρωση µπορεί να παρουσιάσουν ασκίτη, ηπατική
εγκεφαλοπάθεια και / ή κιρσούς οισοφάγου (50).
1.5.2 Φυσική εξέταση
Η φυσική εξέταση µπορεί να είναι φυσιολογική στους ασθενείς που
βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο της νόσου. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι
ασθενείς

µπορεί

να

αναπτύξουν

σηµεία

όπως

πυλαία

υπέρταση,

σπληνοµεγαλία και φλεβεκτάσεις κοιλιακού τοιχώµατος. Επίσης εµφανίζουν
χαρακτηριστικά της χολόστασης όπως χρωµατισµό του δέρµατος λόγω της
αυξηµένης εναπόθεσης µελανίνης στο δέρµα. Στα τελευταία στάδια της
νόσου, όταν και ο σπλήνας είναι διατεταµένος, εµφανίζονται τα σηµάδια της
ηπατικής

ανεπάρκειας,

όπως

ασκίτης

και

η

εγκεφαλοπάθεια

(38).

Ξανθελάσµατα υπάρχουν σε µειοψηφία των ασθενών και ξανθώµατα είναι
σπάνια στις µέρες µας, παρά το γεγονός ότι η PBC σχετίζεται µε την
παρουσία υπερχοληστερολαιµίας. Επίσης µπορεί να υπάρχουν σηµάδια και
συµπτώµατα σκληροδερµίας.

1.5.2.1 Πυλαία υπέρταση
Παρόµοια µε άλλες ασθένειες του ήπατος, πυλαία υπέρταση είναι το
σύµπτωµα που αναπτύσσεται πιο συχνά σε ασθενείς µε PBC κατά τη
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διάρκεια της νόσου, όταν έχουν εδραιωµένη κίρρωση. Υπάρχουν σπάνιες
περιπτώσεις όπου σε αντίθεση µε άλλες ασθένειες του ήπατος, η πυλαία
υπέρταση µπορεί να εµφανιστεί και σε ασθενείς που βρίσκονται σε προκιρρωτικό στάδιο. Αυτοί οι ασθενείς µπορεί να αιµορραγούν από κιρσούς του
οισοφάγου, ή γαστρικούς κιρσούς, ή από πυλαία γαστροπάθεια παρά το
γεγονός ότι η συνθετική λειτουργία του ήπατος είναι φυσιολογική ή σχεδόν
φυσιολογική. Οι ασθενείς µπορούν να επιβιώσουν, για πολλά χρόνια µετά
από αιµορραγικό επεισόδιο χωρίς µεταµόσχευση ήπατος (51, 52).
Ωστόσο, η πυλαία υπέρταση όπως καθορίζεται από την µέτρηση της
διαφοράς πιέσεως µεταξύ κολποειδών και ηπατικών φλεβών (πίεση
ενσφηνώσεως, PHG) είναι κοινή στους ασθενείς µε PBC, και µία σταθερή ή υπό θεραπεία - βελτίωση της PHG είναι ένας προγνωστικός δείκτης
επιβίωσης (53, 54).

1.5.2.2 Νόσος των οστών
Η οστεοπόρωση είναι η διαταραχή των οστών που παρατηρείται πιο συχνά
σε ασθενείς µε PBC (55) και το ποσοστό µπορεί να ανέλθει στο ένα τρίτο των
ασθενών (56, 57). Ο σχετικός κίνδυνος για οστεοπόρωση στην PBC σε
σύγκριση µε υγιή άτοµα ίδιου φύλου και ηλικίας είναι 4,4 (56). Η ανάπτυξη
της οστεοπόρωσης σε ασθενείς µε PBC έχει αποδοθεί σε δύο παράγοντες,
την µειωµένη δραστηριότητα οστεοβλαστών και την αυξηµένη δραστηριότητα
οστεοκλαστών (58).
Ο µεταβολισµός της βιταµίνης D είναι φυσιολογικός στους ασθενείς µε PBC
µε εξαιρούνται οι ασθενείς µε χολόσταση και κλινικά προχωρηµένη νόσο οι
οποίοι, παρουσιάζουν έλλειψη της βιταµίνης D (59-61).

1.5.2.3 Υπερλιπιδαιµία
Τα λιπίδια του ορού µπορεί να είναι εντυπωσιακά αυξηµένα στην PBC (62,
63). Ο µηχανισµός της υπερλιπιδαιµίας είναι διαφορετικός από ότι σε άλλες
ασθένειες. Τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας είναι
αυξηµένα,

καθώς

επίσης

υπάρχουν

και

ασυνήθιστα

σωµατίδια

λιποπρωτεϊνών, όπως αυτά της λιποπρωτεΐνης Χ, τα οποία συσσωρεύονται
(64). Η µέση τιµή των επιπέδων χοληστερόλης ήταν 370 και 265 mg / dL σε
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δύο µελέτες ασθενών µε PBC και τα επίπεδα κυµαίνονταν από 120-1775 mg
/ dL (64, 65). Ενώ οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας είναι δυσανάλογα
αυξηµένες σε σύγκριση µε τις λιποπρωτεΐνες χαµηλής πυκνότητας, και οι
ασθενείς µε PBC δεν διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο θανάτου από
αθηροσκλήρωση (63, 65, 66).

1.5.2.4 Ανεπάρκεια βιταµίνών
Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς µε PBC µπορεί να έχουν µειωµένη ροή
χολικών οξέων από το δωδεκαδάκτυλο µε αποτέλεσµα αυξηµένο κίνδυνο
δυσαπορρόφησης των λιπιδίων, ωστόσο, κλινικής σηµαντικότητας ελλείψεις
των λιποδιαλυτών βιταµινών Α, D, E, K δεν είναι συνήθεις (60, 67-69). Ο
µεταβολισµός της βιταµίνη D και τα επίπεδα στον ορό της 25-υδρόξυ
βιταµίνης D και 1-25 διύδροξυ βιταµίνης D είναι συνήθως σε φυσιολογικές
τιµές, στους ασθενείς µε PBC, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
πάσχουν από οστεοπόρωση (70). Η εξαίρεση συµβαίνει σε χολοστατικούς
ασθενείς που περιµένουν µεταµόσχευση ήπατος που µπορεί να έχουν
επίσης οστεοµαλακία. Τα επίπεδα των βιταµινών Α, D, E, K µπορεί να
µειωθούν,

έχοντας

νευρολογικές

ως

διαταραχές,

αποτέλεσµα
και

την

µειωµένη

ηµεραλωπία,

δραστικότητα

οστεοπενία,

προθροµβίνης,

αντίστοιχα (71, 72).

1.5.2.5 Λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος
Έχουν

αναφερθεί

επαναλαµβανόµενες

λοιµώξεις

του

ουροποιητικού

συστήµατος σε ποσοστό έως και 19% των γυναικών µε PBC και
πιθανολογείται µια παθοφυσιολογική συσχέτιση µε στελέχη της Escherichia
coli (73).

1.5.2.6 Κακοήθεια
Μελέτες σχετικές µε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του µαστού σε γυναίκες
µε PBC αναφέρουν είτε αύξηση του κινδύνου (74, 75) είτε ίση πιθανότητα
ανάπτυξης καρκίνου (76, 77), σε σύγκριση µε υγιείς γυναίκες. Η πιθανότητα
ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος στο τελευταίο στάδιο της νόσου
ασθενών µε PBC κυµαίνεται σε παρόµοια επίπεδα µε άλλα είδη κιρρώσεων
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(78-80), αλλά φαίνεται να είναι αυξηµένη στους άνδρες που πάσχουν από
PBC. Μία µελέτη αναφέρει ότι στους ασθενείς µε PBC σε προχωρηµένο
στάδιο ο επιπολασµός του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος ήταν κατά µέσο
όρο 5,9% (4,1% σε γυναίκες, αλλά 20% στους άνδρες) (78).

1.6 Άλλες ασθένειες/διαταραχές συνδεδεµένες µε την PBC
Μια σειρά ασθενειών/διαταραχών παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς µε
PBC. Πίνακας 4 (19) Θυρεοειδική δυσλειτουργία συνδέεται συχνά µε την
PBC (81). Το σύνδροµο Sicca παρατηρείται σε ποσοστό που φτάνει και το
70% των ασθενών (82). Ατελές ή πλήρες σύνδροµο CREST (δερµατική
ασβέστωση, σύνδροµο Raynaud, διαταραχή κινητικότητας του οισοφάγου,
σκληροδακτυλία, τηλεαγγειεκτασία) δεν είναι ασυνήθιστα (83). Κοιλιοκάκη
έχει αναφερθεί σε ποσοστό µέχρι και 6% των ασθενών (72) και είναι κατά
πολύ πιο συχνά συνδεδεµένο µε την PBC από ότι η φλεγµονώδης νόσος του
εντέρου (84). Άλλα αυτοάνοσα τα οποία συνυπάρχουν µε την PBC είναι:
σκληροδερµία,

ρευµατοειδής

αρθρίτιδα,

αυτοάνοση

θροµβοπενία

και

αιµολυτική αναιµία (19).
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Πίνακας 4 : Ασθένειες ή διαταραχές που συνδέονται µε την PBC

1.7 AMA-Αρνητική PBC
Ασθενείς µε αρνητικά AMA αναφέρεται ότι έχουν παρόµοια κλινική,
ιστολογική, και φυσική πορεία µε τους ασθενείς που είναι θετικοί για τα AMA.
Σχεδόν σε όλους τους ΑΜΑ-αρνητικούς ασθενείς ανιχνεύονται στον ορό τους
αντιπυρηνικά και / ή αντισώµατα έναντι των λείων µυϊκών ινών (85-87).
Ελάχιστες διαφορές στην ιστοπαθολογική, ανοσολογική και στα αντιγόνα των
λευκοκυττάρων υπάρχουν µεταξύ των AMA-θετικών και αρνητικών ασθενών.
Στην προς τον αυλό των χολαγγείων µεµβράνη των επιθηλιακών κυττάρων
των χοληφόρων των AMA-αρνητικών ασθενών, εκφράζεται µιτοχονδριακό
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αντιγόνο όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους ΑΜΑ-θετικούς ασθενείς,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η παθογένεια ανάµεσα στις δύο οµάδες
ασθενών είναι παρόµοια (88). Τα επίπεδα των IgM είναι χαµηλότερα στους
AMA-αρνητικούς από ότι στους AMA-θετικούς ασθενείς (86). Επίσης έχει
αναφερθεί ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά στη βιοχηµική ανταπόκριση στο
UDCA ανάµεσα σε ΑΜΑ-θετικούς και ΑΜΑ-αρνητικούς ασθενείς (89, 90).

1.8 Θεραπεία
Τρεις οµάδες φαρµάκων έχουν µελετηθεί για την θεραπεία της PBC:
ανοσοτροποποιητές, αντιινωτικά και αντιχολοστατικά (91).

1.8.1 Θεραπεία µε UDCA
Η θεραπεία πρώτης γραµµής είναι το ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA), ένα
αντιχολοστατικό (91).
Το UDCA είχε χορηγηθεί στην κινέζικη παράδοση, από την εποχή της
∆υναστείας του T'ang (618-907 Μ.Χ.) ως φάρµακο για την θεραπεία
ασθενειών του ήπατος και άλλες διαταραχές υπό την µορφή χολής µαύρης
αρκούδας και επανακαθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην
Ιαπωνία ως χολαιρετικός παράγων µε ικανότητα διαλύσεων των χολολίθων
και αντιχολοστατικές ιδιότητες. Στην ∆ύση, τα ευεργετικά αποτελέσµατα του
UDCA στον ορό ασθενών που έπασχαν από διαταραχές του ήπατος έγιναν
στη δεκαετία του 1980 (92, 93), και έκτοτε έχει καθιερωθεί για τη θεραπεία
της PBC. Σήµερα, είναι το µόνο φάρµακο εγκεκριµένο από το FDA για την
θεραπεία της PBC. Είναι ασφαλές και οι παρενέργειες είναι ελάχιστες (94).
Σύµφωνα µε στοιχεία από τρεις διαφορετικές µελέτες, προκύπτει ότι 13-15
mg / kg σωµατικού βάρους UDCA ηµερησίως επαρκούν για την θεραπεία της
PBC (95).
Το UDCA βελτιώνει τους βιοχηµικούς δείκτες όπως, χολερυθρίνη, AP, γGT,
χοληστερόλη, και τα επίπεδα IgM στον ορό των ασθενών (96-99). Το UDCA
µπορεί να επιβραδύνει την ιστολογική εξέλιξη της νόσου σε κίρρωση (98), και
/ ή καθυστερεί την ηπατική ίνωση στα πρώιµα στάδια της νόσου (100), την
ανάπτυξη των κιρσών οισοφάγου σε ασθενείς µε PBC (101), βελτιώνει την
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ποιότητα της ζωής και την επιβίωση τόσο στους ΑΜΑ-θετικούς όσο και στους
ΑΜΑ-αρνητικούς ασθενείς (90, 95, 102).
∆εν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το UDCA προκαλεί
τερατογένεση, ωστόσο σε περίπτωση εγκυµοσύνης θα ήταν συνετό να µην
χορηγηθεί καµία φαρµακευτική αγωγή πριν και κατά τη διάρκεια του πρώτου
τριµήνου. Το UDCA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ενδοηπατικής
χολόστασης στην εγκυµοσύνη (103) και δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι τοξικό
για το έµβρυο εάν δοθεί κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίµηνο.
Ωστόσο, οι µηχανισµοί δράσης του UDCA σε χρόνια χολόσταση παραµένουν
αινιγµατικοί (104). Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών δεν απαντά επαρκώς
σε µονοθεραπεία µε UDCA (105, 106), και αυτό µας οδηγεί στην αναζήτηση
για πρόσθετες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Εικόνα 2 (47).

Εικόνα 2 Σύνοψη της καθιερωµένης θεραπείας και µέλλοντικές υποσχόµενες
θεραπευτικές επιλογές στην PBC σε σχέση µε τη δράση τους στην παθοφυσιολογία της
PBC. Το UDCA σε µια δόση των 13-15 mg ανά kg σωµατικού βάρους χορηγείται είτε σε µία
δόση είτε σε δύο ηµερισίως, είναι το µόνο εγκεκριµένο από τον FDA φάρµακο και αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο στην θεραπεία της PBC. Η µεταµόσχευση ήπατος (LTX) εφαρµόζεται
στην ηπατική ανεπάρκεια στο τελευταίο στάδιο της νόσου. Η πιο ολοκληρωµένη βάση
δεδοµένων διαθέσιµη για µελλοντική θεραπευτική αγωγή είναι για την βουδεσονίδη.
Υπάρχουν κάποια προκαταρκτικά δεδοµένα για µελλοντική χρήση ορισµένων αγωνιστών
των πυρηνικών υποδοχέων: όπως, υποδοχείς-α που ενεργοποιούνται από παράγοντες που
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επάγουν τον πολλαπλασιασµό των υπεροξεισωµάτων (PPARα), υποδοχέας Χ της
φαρνεζόλης (FXR), των υποδοχέων της βιταµίνης D (VDR), πρεγνάνιος Χ υποδοχέας (PXR),
και υποδοχέας ξενοβιοτικών (CAR).

1.8.2 Μεταµόσχευση ήπατος
Η µεταµόσχευση ήπατος είναι η θεραπεία επιλογής σε ασθενείς που
βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της νόσου. Ενδείξεις για µεταµόσχευση είναι
η ρήξη της αντιρρόπησης µε ανθεκτικό ασκίτη, επαναλαµβανόµενη αυτόµατη
βακτηριακή

περιτονίτιδα,

κιρσορραγίες,

ή

εγκεφαλοπάθεια,

ηπατοκυτταρικό

καρκίνωµα.

επαναλαµβανόµενες
Σε

εξαιρετικά

ειδικές

περιπτώσεις, ένδειξη για µεταµόσχευση µπορεί να αποτελέσουν τόσο ο
έντονος κνησµός όσο και η σοβαρή οστεοπόρωση (37, 107).
Έχουν αναφερθεί ποσοστά επιβίωσης από 80% έως 90% στα 5 χρόνια. Η
νόσος επανεµφανίζεται σε ποσοστό έως και 30% στα 10 χρόνια µετά από
µεταµόσχευση, αλλά στη συνέχεια, εµφανίζει κατά κανόνα ήπια πορεία υπό
ανοσοκατασταλτική θεραπεία (107).

1.9 Επιβίωση στην PBC
Η

πλειοψηφία

(80%)

των

ασυµπτωµατικών

ασθενών

αναπτύσσουν

συµπτώµατα µέσα στα επόµενα 10 έτη και οι εκτιµήσεις για την ανάπτυξη
συµπτωµάτων στα 5 και στα 20 έτη είναι 50% και 95%, αντίστοιχα (41). Μια
άλλη µεγάλη µελέτη µε ασθενείς µε PBC έδειξε ότι η µέση επιβίωση ή το
χρονικό διάστηµα ώσπου να γίνει η παραποµπή για µεταµόσχευση ήπατος
από την στιγµή της διάγνωσης ήταν 9,3 χρόνια (38). Οι ασθενείς που ήταν
ασυµπτωµατικοί κατά τη διάγνωση δεν ζουν περισσότερο από τους
οµολόγους τους που είναι συµπτωµατικοί (διάµεσος επιβίωσης 9,6 έναντι 8,0
χρόνια,

αντίστοιχα)

(41)

Η

κατ’

εκτίµηση

10-ετής

επιβίωση

σε

ασυµπτωµατικούς ασθενείς µε PBC κυµαίνεται από 57% εώς 90% (18, 108,
109). Κλασικά, η προχωρηµένη ηλικία, αυξηµένος χρόνος προθροβίνης,
ίκτερος, χαµηλή λευκωµατίνη ορού, οίδηµα, ασκίτης και προχωρηµένο
ιστολογικό στάδιο είναι στενά συνδεδεµένα µε µέση τιµή επιβίωσης λιγότερο
από 5 έτη, σε ασθενείς που είναι συµπτωµατικοί κατά την διάγνωση (110).
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2. Αιτιοπαθογένεση της PBC
Η αιτιολογία της (PBC) είναι αινιγµατική, αν και είναι σαφές ότι υπάρχει µια
γενετική προδιάθεση σε συνδυασµό µε περιβαλλοντικούς παράγοντες (111).

2.1 Γενετικοί παράγοντες
Αν και η νόσος δεν κληρονοµείται όπως ένα απλό υπολειπόµενο ή επικρατές
γονίδιο (112), εν τούτοις υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία που υποστηρίζουν
την γενετική προδιάθεση της νόσου.
 Στοιχεία από µελέτη σε µονοζυγωτικά δίδυµα δείχνει ότι η συχνότητα
προσβολής (concordance rate) της PBC ανέρχεται σε ποσοστό 63%,
ενώ για τα άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα η συχνότητα προσβολής
κυµαίνεται µεταξύ 25%-50% (113).
 Περίπου το 6% των ασθενών µε PBC έχουν πρώτου βαθµού
συγγενείς που υποφέρουν από τη νόσο (114). Έχει αναφερθεί ότι η
οικογενειακή PBC σχετίζεται µε κληρονοµικότητα από την πλευρά της
µητέρας και η ασθένεια παρουσιάζεται νωρίτερα στη δεύτερη γενιά
(115).
 Υπάρχει επικράτηση του γυναικείου φύλου σε αναλογία 8-9:1, κάτι
που υποδηλώνει το σηµαντικό ρόλο που έχουν τα Χ χρωµοσώµατα
στην PBC, µε βάση την παρατήρηση ότι οι γυναίκες µε PBC έχουν
σηµαντικά αυξηµένη συχνότητα µονοσωµίας του Χ χρωµοσώµατος
στα περιφερικά λευκά αιµοσφαίρια, σε σύγκριση µε ίδιας ηλικίας υγιείς
γυναίκες (116)
 Υπάρχει συσχέτιση των ασθενών που πάσχουν από PBC, µε τα
γονίδια που κωδικοποιούν το µείζον σύµπλεγµα ιστοσυµβατότητας
(MHC). Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι η παρουσία του αλληλίου HLA
DRB1 * 08 συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, ενώ
τα αλλήλια HLA DRB1 * 11 και * 13 είναι συνδεδεµένα µε µειωµένο
κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου (117-119), Πίνακας 5 (119). Γενετικές
επιρροές που ενέχονται στην PBC µπορεί να οφείλονται σε
µεταλλαγές που µεταδίδονται µέσω γονιδίων βλαστικών κυττάρων,
είτε

ενδεχοµένως,

σε

σωµατικές

µεταλλαγές

στα

προδρόµα

αιµοποιητικα κύτταρα (120). Επίσης, διαφορές στα αλληλόµορφα του
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παράγοντα νέκρωσης όγκων α (TNFα) και του αντιγόνου 4 των
κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων Τ (CTLA-4), ενός βασικού ρυθµιστή
του

επίκτητου

ανοσοποιητικού

συστήµατος,

τα

οποία

έχουν

επανειληµµένα συνδεθεί µε ευαισθησία σε διάφορα αυτοάνοσα
νοσήµατα όπως σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και συστηµατικός
ερυθηµατώδης λύκος, έχουν επίσης βρεθεί και στην PBC (121-123). Ο
Poupon et al. (124) πρόσφατα επιβεβαίωσαν έναν ισχυρό ρόλο
κάποιων πολυµορφισµών του TNFα και του CTLA-4 στην παθογένεση
της PBC. Σε 258 ασθενείς µε PBC και δύο ανεξάρτητες οµάδες
ελέγχου των 286 και 269 υγειών εθελοντών, µελέτησαν haplotypetagging SNPs (htSNP) 15 επιλεγµένων, υποψήφιων για την PBC
γονιδίων :δύο σχετίζονται µε την ανοσία και κωδικοποιούν το CTLA-4
και TNFα, δέκα γονίδια που σχετίζονται µε το σχηµατισµό χολής και
είναι υπεύθυνα για την κωδικοποίηση ηπατοχολικών µεταφορέων, και
τρία που σχετίζονται µε την προσαρµοστική απάντηση στη χολόσταση
και κωδικοποιούν υποδοχείς του πυρήνα. Μόνο τα htSNPs για τα
γονίδια CTLA-4 και TNFa σχετίζονταν σηµαντικά µε την ευαισθησία
στην PBC, επιβεβαιώνοντας πιθανόν ρόλο τους στην παθογένεση της
νόσου. Βρέθηκε µια ισχυρή συσχέτιση των αλληλόµορφων του TNFα
rs 1799724 (C / T) και του ΑΕ2 rs 2303932 (Τ / Α), ενός γονιδίου που
κωδικοποιεί για την ακραία ανταλλαγή ανιόντων 2 (ΑΕ2) σε
χολαγγειοκύτταρα και ηπατοκύτταρα, µε την εξέλιξη της νόσου. Και
στις δύο περιπτώσεις, η παρουσία του πολυµορφισµού συνδέθηκε µε
καθυστέρηση στην εξέλιξη της νόσου. Πίνακας 6 (124). Αντίθετα, τα
htSNPs των δέκα γονίδίων που σχετίζονται µε το σχηµατισµό χολής
και είναι υπεύθυνα για την κωδικοποίηση ηπατοχολικών µεταφορέων,
και τα τρία htSNPs που σχετίζονται µε την προσαρµοστική απάντηση
στη χολόσταση και κωδικοποιούν υποδοχείς του πυρήνα έχουν ίση
κατανοµή στους ασθενείς µε PBC και στα άτοµα ελέγχου και
εποµένως δεν σχετίζονται µε την νόσο (20, 125, 126).
Μελέτες για πολυµορφισµό σε γονίδια υποδοχέων οιστρογόνων έδειξαν
συσχέτιση µε τη νόσο, τουλάχιστον σε ορισµένους πληθυσµούς (127). Σε
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επίπεδο των ιστών, τα χολαγγειοκύτταρα από ασθενείς µε PBC στα πρώτα
στάδια της ασθένειας (αλλά όχι σε χολαγγειοκύτταρα ατόµων ελέγχου)
εκφράζουν υποδοχείς οιστρογόνων (128).
Πρόσφατα, σε µία µελέτη βρέθηκε τροποποιηµένη έκφραση των microRNA
(miRNA) των ηπατικών κυττάρων που αποµονώθηκαν από ιστούς ασθενών
µε PBC (129). Τα miRNA ανήκουν σε µια κατηγορία µικρών, µηκωδικοποιήσιµων µορίων RNA που ελέγχουν την έκφραση πρωτεϊνών σε
µετά-µεταγραφικό επίπεδο και ως εκ τούτου, παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο
στην ρύθµιση κυτταρικών διεργασιών, όπως του µεταβολισµού, την
λειτουργία του ανοσοποιητικού, τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων, την
απόπτωση, την ανάπτυξη των ιστών και την κυτταρική διαφοροποίηση (130,
131). Ωστόσο, η συσχέτιση µεταξύ τροποποιηµένης έκφρασης miRNA και
ανάπτυξης της PBC εξακολουθεί να µην είναι τεκµηριωµένη.
Πίνακας 5 : Συχνότητα του αλληλίου DRΒ1 που παρατηρήθηκε σε 664
ασθενείς µε PBC και 1992 υγιή άτοµα ελέγχου.

Ο επιπολασµός (%) και ο αριθµός των οµόζυγων (H) παρατίθενται για την
PBC και για τα υγιή άτοµα ελέγχου. Τιµές P(P†) πριν και µετά τη διόρθωση
(PC) για πολλαπλές δοκιµές δίνονται. για κάθε αλληλόµορφο όταν P< 0,05.
* Αριθµός οµόζυγων για κάθε αλληλόµορφο.
† Μόνο P αξίες < 0,05 εµφανίζονται.
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Πίνακας 6 : HtSNPs γονιδίων που συσχετίζονται µε την PBC, ποσοστά και
κατανοµή τους σε ασθενείς µε PBC και σε άτοµα ελέγχου.

a Γίνεται αναφορά (in the NCBI human ruler sequence build 36.1)/
πολυµορφισµός νουκλεοτιδίων.
b Τοποθεσία των SNPs και των αντίστοιχων αµινοοξέων ορίζονται για τα
ακόλουθα mRNAs: CTLA4, NM_005214.2, TNFa, NM_000594.2.
c Η πιθανότητα, µετά τη διόρθωση για πολλαπλά τεστ ήταν: CTLA-4
rs11571317, Pc = 0,29, CTLA-4 rs5742909, Pc = 0,95 CTLA-4 rs231775, Pc
<0,02, TNFa rs1800630, PC = 0,26.

2.2 Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες συµπεριλαµβάνονται βακτήρια, ρετροϊοί
και ξενοβιοτικές ουσίες (132-134).

2.2.1 Βακτήρια
Η Escherichia coli και το "rough" µεταλλαγµένο στέλεχος της, έχουν βρεθεί σε
µεγάλο βαθµό στα κόπρανα ασθενών µε PBC, επιπλέον, η συχνότητα των
λοιµώξεων του ουροποιητικού συστήµατος είναι υψηλή σε ασθενείς µε PBC
(73,

135).

Πρόσφατα,

το

Novosphingobium

aromaticivorans,

ένας

οργανισµός που βρίσκεται παντού, ο οποίος µεταβολίζει οργανικές ενώσεις
και οιστρογόνα, έχει θεωρηθεί ως υποψήφιος για την επαγωγή της νόσου
(133). Οι τίτλοι των αντισωµάτων κατά των lipoylated βακτηριακών
πρωτεϊνών του Ν. aromaticivorans ήταν 1.000 φορές υψηλότεροι από εκείνα
της Ε. coli, σε ασθενείς µε PBC συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών που
βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο της νόσου.
20

∆ιάφορα άλλα βακτήρια, όπως η Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori
και Mycobacterium gordonae έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως πιθανά
παθογόνα για την PBC (136, 137).

IgG3

αντισώµατα

έναντι

του

Lactobacillus

delbrueckii

µπορούν

να

αντιδράσουν µε τον επίτοπο PDC-E2 212-226 σε ορό ασθενών µε PBC (138)
2.2.2 Ιοί
Πρόσφατα, έχει αναφερθεί ότι λοίµωξη από betaretrovirus που προσβάλει
τον ανθρώπινο οργανισµό (σηµειώνεται ότι έχει κάποια κοινά σηµεία
γενετικής οµολογίας µε τον ιό που προκαλεί καρκίνο του µαστού στα
ποντίκια) µπορεί να ανιχνευθεί περίπου στο 75% των ασθενών µε PBC
(134). Αυτό έχει υποστηριχθεί και σε µια πιλοτική µελέτη για θεραπεία µε
φάρµακα έναντι των ρετροϊών στην PBC όπου υπήρχε βελτίωση στα
ιστολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά των ασθενών (139). Ωστόσο, σε
άλλες µελέτες δεν έχουν επαληθευτεί τα ίδια αποτελέσµατα (140).
2.2.3 Προηγούµενες χειρουργικές επεµβάσεις
Σε µια επιδηµιολογική µελέτη στη Βόρειο Αµερική παρατηρήθηκε ότι
χειρουργικές επεµβάσεις, όπως σκωληκοειδεκτοµή, αµυγδαλεκτοµή και
άλλες χειρουργικές επεµβάσεις στην κοιλιακή χώρα απαντώνται συχνά σε
ασθενείς µε PBC (141). Ωστόσο, µια προηγούµενη µελέτη τύπου ασθενήµάρτυρα, που διεξήχθη στην Αγγλία δεν έδειξε καµία σύνδεση µε
χειρουργικές επεµβάσεις (142). Πρόσφατα, σε µία άλλη µελέτη τύπου
ασθενή-µάρτυρα απέδειξαν ότι δεν υπάρχει σύνδεση µεταξύ εµφάνισης PBC
και σκωληκοειδεκτοµής, και οι συγγραφείς επεσήµαναν την µεροληψία
επιλογής ασθενών που υπήρχε στην προηγούµενη µελέτη που διεξήχθη στη
Βόρεια Αµερική (143). Ωστόσο, σε µία µελέτη έχει βρεθεί ότι το 40% των
ασθενών µε PBC έδωσε ανοσολογική απάντηση έναντι στην καζεϊνολυτική
πρωτεάση

P

της

Yersinia

enterocolitica,

γεγονός

που

εικάζει

µία

παρελθοντική σκωληκοειδεκτοµή (144), όπου η λοίµωξη µε Y.enterocolitica
είναι µία από τις κύριες αιτίες της οξείας τελικής ειλεΐτιδος που µιµείται την
οξεία σκωληκοειδίτιδα (145).
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2.2.4 Χηµικοί παράγοντες
Ένα πρόσφατο πείραµα έδειξε ότι, αντισώµατα αποµονωµένα από ορό
ασθενών

µε

PBC

αναγνώριζαν

το

τεχνητά

τροποποιηµένο

(από

περιβαλλοντικές χηµικές ουσίες) λιποϊκό οξύ, το οποίο αποτελεί µέρος του
επίτοπου του συµπλέγµατος της πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης (PDC)
(146). Η ίδια αυτή οµάδα ερευνητών έχει δείξει ότι το 2-octynoic acid, το
οποίο χρησιµοποιείται ευρέως για την παρασκευή αρωµάτων, κραγιόν και
πολλών άλλων κοινών αρωµατικών ουσιών τροφίµων, έχει τη δυνατότητα να
τροποποιεί την υποµονάδα E2 της PDC (PDC-E2), in vivo (147, 148). Η
συχνή χρήση βερνικιών νυχιών έχει συνδεθεί µε κίνδυνο εµφάνισης PBC
(114) . Το κάπνισµα έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει την εξέλιξη της νόσου και
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου (114, 149),
ενδεχοµένως λόγω έκθεσης σε χηµικές ουσίες που περιέχει ο καπνός των
τσιγάρων. Οµάδες πληθυσµών ή ατόµων που ζουν κοντά σε τοξικά
απόβλητα ή ειδικές δεξαµενές έχει αναφερθεί ότι έχουν υψηλότερο ποσοστό
επίπτωσης ή επιπολασµού της νόσου και αυτό υποδηλώνει ότι τα τοξικά
απόβλητα ίσως να αποτελούν παράγοντα κινδύνου ή να ενεργοποιούν τη
νόσο (150, 151).

2.3 Παθογένεση της PBC
2.3.1 Ρόλος των (BECs) στην παθογένεση της νόσου
Ο µηχανισµός µέσω του οποίου προκύπτουν οι τυπικές βλάβες στην PBC
είναι άγνωστος, ωστόσο, τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι σήµερα είναι
αρκετά, ώστε να υποστηρίξουµε ότι η καταστροφή των µικρών χοληφόρων
οφείλεται σε επίθεση του ανοσοποιητικού συστήµατος που οδηγεί τα
επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων (BECs) σε απόπτωση (152-154).
Παράγοντες όπως Fas / FasL, TRAIL (TNF- related apoptosis-inducing
ligand), και Bcl-2 είναι πρωτεΐνες στο µιτοχονδριακό τοίχωµα που είναι
γνωστό ότι παίζουν ρόλο στην απόπτωση (152, 155-158). Πράγµατι, στην
επιφάνειά των BECs ασθενών µε PBC υπάρχουν Fas , και τα γειτονικά
µονοπύρηνα φλεγµονώδη κύτταρα εκφράζουν FasL (159, 160). TNFα και
IFNγ ίσως να ενεργούν ως διαµεσολαβητές για την απόπτωση των BEC,
καθώς και οι δύο κυτταροκίνες προκαλούν αύξηση στην έκφραση του Fas
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(158, 161). Το TRAIL, εκτός των φλεγµονωδών κυττάρων, εκφράζεται στα
BECs και στα ηπατοκύτταρα ασθενών µε PBC (162). Η έξοδος του
κυτοχρώµατος c από το χώρο της εσωτερικής µεµβράνης των µιτοχονδρίων
προς το κυτταρόπλασµα διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην απόπτωση. Αυτή η
διαδικασία διευκολύνεται από τις πρωτεΐνες Bax, µεταξύ άλλων, και
παρεµποδίζεται από τις πρωτεΐνες Bcl2 και BclXL, που βρίσκονται στην
εξωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων (152, 154). Στην PBC το Bcl2 είναι
συνήθως µη ανιχνεύσιµο στα BECs (157), για τον λόγω αυτό, και το
κυτόχρωµα c µπορεί εύκολα να διαρρεύσει από τα µιτοχόνδρια και να
ξεκινήσει ο αποπτωτικός µηχανισµός.
2.3.2 Ανοσολογική απάντηση στη PBC
2.3.2.1 Πρωτογενής (innate) ανοσία στην PBC
Πρωτογενής ανοσία είναι µια πρώτη γραµµή άµυνας κατά των λοιµώξεων και
νεοπλασµάτων, αλλά η σηµασία της για την επίκτητη ανοσία έχει εκτιµηθεί
µόλις πρόσφατα, και ο ρόλος στην επαγωγή της αυτοανοσίας είναι µόνο εν
µέρει γνωστός (163). Στην πρωτογενή ανοσία, συµπεριλαµβάνονται
δενδριτικά κύτταρα (DC) και άλλα αντιγόνο παρουσιαστικά κύτταρα (APCs)
(164), και κύτταρα NKT, που ως γνωστό ρυθµίζουν την ποιοτική και
ποσοτική λειτουργία της µετέπειτα επίκτητης ανοσολογικής απάντησης,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών συµπλεγµάτων αντιγόνου-αντισώµατος
και απαντήσεις των Τ-λεµφοκυττάρων. Η πρωτογενής ανοσία σε ασθενείς µε
PBC χαρακτηρίζεται από αυξηµένη απάντηση σε παθογόνα που σχετίζονται
µε ερεθίσµατα, όπως αποδεικνύεται in vitro από τα υψηλά επίπεδα των
εκκρινόµενων, από µονοκύτταρα, προ-φλεγµονωδών κυτταροκινών µετά από
έκθεση τους σε µικροοργανισµούς (165). Στην PBC, οι Chuang και
συνεργάτες, έδειξαν πρόσφατα µια σηµαντική αύξηση στην συχνότητα και
στον απόλυτο αριθµό στο αίµα και στο ήπαρ κυττάρων NK. Επιπλέον, στην
ίδια µελέτη, η κυτταροτοξική δραστηριότητα και η έκφραση περφορίνης από
αποµονωµένα κύτταρα ΝΚ ήταν σηµαντικά αυξηµένα, και συσχετίζονταν µε
αυξηµένα επίπεδα IL-8 στο πλάσµα και την έκφραση του CD128a (υποδοχέα
της IL-8) σε αυτό το είδος κυττάρων. Αντίθετα, τα επίπεδα των IFN-γ, IL-6 και
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IL-8 που παράγονται από τα κύτταρα ΝΚ ήταν σηµαντικά µειωµένα στους
ασθενείς µε PBC σε σύγκριση µε άτοµα ελέγχου (166).
2.3.2.2 Χυµική ανοσία στην PBC
Η PBC θεωρείται ως αυτοάνοση νόσο ειδικού οργάνου. Το χαρακτηριστικό
της αυτοάνοσης διαδικασίας είναι η ανίχνευση των AMA στον ορό, αν και µια
πρόσφατη µελέτη δείχνει ότι AMA είναι ανιχνεύσιµα παροδικά σε
κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, (167). Στόχοι των ΑΜΑ αποτελούν όλα τα
µέλη του συµπλέγµατος της 2-κετοξύ-αφυδρογονάσης (2-OADC). Αυτό
περιλαµβάνει την Ε2 υποµονάδα του συµπλόκου της πυροσταφυλικής
αφυδρογονάσης (PDC-E2), του συµπλόκου 2-κετοξυ αφυδρογονάσης µε
διακλαδούµενη άλυσο (BCOADC-Ε2), του συµπλόκου 2-κετο-γλουταρικής
αφυδρογονάσης

(OGDC-E2),

και

της

δεσµευτικής

πρωτεΐνηης

της

αφυδρογονάσης (E3BP) (168). Όλοι οι επίτοποι αυτοί βρίσκονται στην
εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων και καταλύουν τη οξειδωτική
αποκαρβοξυλίωση των κετο-οξικών υποστρωµάτων.
Παραµένει ένα µυστήριο πώς η PDC-E2 και άλλοι επίτοποι που βρίσκονται
στην εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων αποτελούν στόχους στα
επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων και στα επιθηλιακά κύτταρα των
σιελογόνων (169). Έχει προταθεί ότι η απόπτωση µπορεί να αυξήσει την
έκθεση των PDC-E2 στο ανοσοποιητικό σύστηµα, που οδηγεί σε µια
αυτοάνοση επίθεση. Έχει τεκµηριωθεί ότι τα αποπτωτικά χολαγγειοκύτταρα,
σε αντίθεση µε άλλα αποτωτικά κύτταρα, αποτελούν ισχυρή ανοσογονική
πηγή PDC-E2 σε ασθενείς µε PBC (161). Οροί από ασθενείς µε PBC έχουν
βρεθεί να έχουν αντισώµατα σε περιβαλλοντικές τοξίνες κάτι που οδηγεί στην
σκέψη ότι αυτό είναι ικανό να σπάσει την αυτό-ανοχή (147).
Ίσως η καλύτερη απόδειξη για τον παθογενετικό ρόλο των αυτόαντισωµάτων στη PBC προέρχεται από την περιγραφή των εκκρινόµενων
IgA αντι-PDC στο σάλιο, τη χολή και στα ούρα των ασθενών οι οποίοι
διατηρούν την ανασταλτική ενζυµική ιδιότητά τους (170, 171).
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2.3.2.3 Απόκριση Τ-λεµφοκυττάρων στην PBC
Ασθενείς µε PBC χαρακτηρίζονται συνήθως από την παρουσία των PDC-E2ειδικών CD4 και CD8 θετικών Τ κυττάρων στον ορό (172) και PDC-ειδικών Τλεµφοκυττάρων στο ήπαρ (153), ως επί το πλείστον κατά την πρώιµη φάση
της νόσου. Πρόσφατα, στα CD8 θετικά Τ-λεµφοκύτταρα βρέθηκε ένας
επίτοπος του PDC-E2 (αµινοξέα 159-167) (173). HLADR4 * 0101-restricted
CD8 θετικά Τ-λεµφοκύτταρα στο ήπαρ ασθενών µε PBC έχουν αποδειχθεί
κυτταροτοξικά κατά PDC-E2 (αµινοξέα 159-167) pulsed autologous cells
(174). Τέτοια αυτενεργά T-λεµφοκύτταρα παίζουν πιθανότατα κάποιο ρόλο
στην απόπτωση των BEC µέσω απελευθερώσεως granzyme / perforin ή
µέσω FasL ή TNFα (153, 175, 176).

2.3.3 Ρολος των ενεργων µορφων οξυγονου (R0S) στην PBC
∆εδοµένα σχετικά µε το ρόλο του οξειδωτικού στρες στην παθογένεση της
PBC σπανίζουν. Στα κατεστραµµένα χοληφόρα των ασθενών µε PBC, η
έκφραση

της

γλουταθειόνης-S-τρανσφεράσης

έχει

µειωθεί

αισθητά,

αντικατοπτρίζοντας τη µείωση της ενδοκυτταρικής γλουταθειόνης, ενώ η
περιπυρηνική έκφραση του 4-hydroxynonenal αυξάνεται, αντικατοπτρίζοντας
ενεργό υπεροξείδωση λιπιδίων που σχετίζονται µε βλάβη στα επιθηλιακά
κύτταρα των χοληφόρων (177). Τα επίπεδα της αντιοξειδωτικής βιταµίνης Ε
είναι µειωµένα στους ασθενείς µε PBC, µαζί µε άλλες λιποδιαλυτές βιταµίνες
(60, 72, 178), ενώ στον ορό η συνολική αντιοξειδωτική δράση (που µετράται
µε µια ενισχυµένη τεχνική χηµειοφωταύγειας) είναι σηµαντικά µειωµένη σε
ασθενείς

µε

PBC

(179).

Ορισµένες

αντιοξειδωτικές

ουσίες,

συµπεριλαµβανοµένων ρετινόλη, άλφα-τοκοφερόλη, ολικά καροτενοειδή,
λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, λυκοπένιο, άλφα και βήτα-καροτίνη είναι µειωµένες σε
ασθενείς µε PBC σε σύγκριση µε υγιή άτοµα ελέγχου (180). Ωστόσο, σε µία
µελέτη έχει αναφερθεί ιδιαίτερα αυξηµένη η διορθωµένη ολική αντιοξειδωτική
ικανότητα σε ασθενείς µε PBC (181), γεγονός που µπορεί να αντανακλά σε
αντισταθµιστικό µηχανισµό,

ο οποίος όµως

δεν

επαρκεί ώστε

να

αντισταθµίσει την αυξηµένη παραγωγή των ROS. Αποδεικτικά στοιχεία για το
ρόλο των ROS στην ηπατική βλάβη της PBC παρέχεται από µελέτες in vitro
ότι το UDCA έχει καθαριστικές ιδιότητες για τα ROS και εµποδίζει το
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οξειδωτικό στρες των µιτοχονδρίων και την υπεροξείδωση των λιπιδίων µε
δοσο-εξαρτώµενο τρόπο (182, 183).

2.3.4 Μοντέλα ζώων
Ένα µοντέλο τρωκτικών τα NOD.c3c4 ποντίκια τα οποία προέρχονται από
µη-παχύσαρκα

διαβητικά

στελέχη,

πρόσφατα

έχει

αναφερθεί

ότι

αναπτύσσουν µια αυτοάνοση νόσο των χοληφόρων και έχουν θετικά AMA
(184). ∆ύο άλλα µοντέλα ζώων, ποντίκια µε (-/-) υποδοχέα άλφα της IL- 2 και
ποντίκια µε επικρατούσα αρνητική µεταλλαγή του υποδοχέα ΙΙ του TGFβ
(dnTGFbRII), έδειξαν επίσης κάποια συσχέτιση µε ΑΜΑ και χρόνια χολική
νόσο (185, 186). Στο επιθήλιο των χοληφόρων έχει γίνει διήθηση από CD4
θετικά και CD8 θετικά Τ κύτταρα σε όλα αυτά τα µοντέλα. Ωστόσο,
επιθηλιακό κοκκίωµα και ηωσινόφιλη διήθηση έχει παρατηρηθεί µόνο σε
ποντίκια NOD.c3c4. Παρότι αυτά τα µοντέλα ποντικών διευκολύνουν την
κατανόηση της παθογένεσης στην PBC, εν τούτοις η παθογένεση στον
άνθρωπο παραµένει άγνωστη.
2.3.5 Θεωρίες παθογένεσης
∆ιάφορες θεωρίες έχουν προταθεί για την αιτιοπαθογένεια της PBC. Τέτοιες
θεωρίες δεν είναι κατ 'ανάγκη ανεξάρτητες η µία από την άλλη, αλλά η
καθεµία απευθύνεται σε διαφορετικές φάσεις της αιτιοπαθογένειας. Εικόνα 3
(187). Υπάρχουν θεωρίες που προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις διαδικασίες
που γίνονται κατά την έναρξη της νόσου, τις διαδικασίες για την διαιώνιση,
κυρίως ελλείψεις στην ανοσολογική ανοχή και διεργασίες για την επιλεκτική
καταστροφή των BECs, µε την προϋπόθεση ότι αυτές εκφράζουν το στόχο
της νόσου σε προσιτή µορφή, AMA αυτοαντισώµατα PDC-E2.
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Εικόνα 3. Η τρέχουσα υπόθεση της ανάπτυξης της PBC απεικονίζεται.
Πρωτευονία σηµασία έχει ο προτεινόµενος µηχανισµός που βασίζεται στον
ιδιόµορφο αποπτωτικό χαρακτηριστικο των επιθηλιακών κυττάρων των
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χοληφόρων

(BEC).

∆εύτερον

σε

µειωµένη

γλουταθειόλυση

(Ι),

τα

αποπτωτικά BEC απελευθερώνουν έναν ανέπαφο PDC-E2 (II), το οποίο
περιλαµβάνει επίσης λιποϊκό οξύ (III). Λιποϊκό οξύ µε τη σειρά του γίνεται
ιδανικός στόχος για τροποποιήσεις που επάγονται από ξενοβιοτικά µε το 2octynoic οξύ ως τον καλύτερο υποψήφιο (IV) και µε τον Ν. aromaticivorans
ενδεχοµένως να επηρεάζει αυτή την οδό (V). Το τροποποιηµένο λιποϊκό οξύ
ή

τα

υπολείµµατα

του

λιποϊκού

οξέος

που

έχουν

αντικατασταθεί

προσλαµβάνονται έπειτα από τα αντιγόνο παρουσιαστικά κύτταρα (VII) και
είναι ικανά να σπάσουν την ανοσολογική ανοχή (VIII), παρουσία ενός
ανεκτικού γενετικού υπόβαθρου. Η θηλυκή επικράτηση της PBC µπορεί να
εξηγηθεί από τα βασικά ελαττώµατα των φυλοκαθοριστικών χρωµοσωµάτων,
όπως µονοσωµία του X (ΙΧ) ή από την αυξηµένη έκθεση σε συγκεκριµένες
ξενοβιοτικές ουσίες (X). Πράγµατι, η ευαισθησία του κάθε ατόµου µπορεί να
βασίζεται σε άµεσα πιθανολογούµενες επιπτώσεις σε µια συγκεκριµένη
οµάδα γονιδίων για την ανάπτυξη της νόσου ή την εξέλιξη της (XI), όπως
προτείνεται από µελέτες, είτε από επιγενετικές αλλαγές του φύλου (XII) ή
σωµατικών (ΧΙΙΙ) χρωµοσωµάτων που πρέπει να διερευνηθούν. Το τελικό
αποτέλεσµα ενός ανεκτικού γενετικού υπόβαθρου και µίας ακαθόριστης
περιβαλλοντικής έκθεσης είναι η ανάπτυξη και η διαιώνιση της ηπατικής
βλάβης της PBC (XIV).

2.3.5.1 Η θεωρία του µονοπατιού Hedgehog
Η χρόνια φλεγµονή και επαναλαµβανόµενη βλάβη στα µικρά χοληφόρα
προκαλεί πολλαπλασιασµό των χολαγγειοκυττάρων και ίνωση η οποία
προκαλείται από παρακείµενους µυοϊνοβλάστες του παρεγχύµατος του
ήπατος. Ίνο –υπερπλαστικά κύτταρα των µικρών χοληφόρων συχνά
επεκτείνονται µέσα στο ηπατικό παρέγχυµα, ενώνοντας παρακείµενα πυλαία
διαστήµατα µεταξύ τους οδηγώντας σε χολική κίρρωση χωρίς να υπάρχει
ανανέωση των χοληφόρων οδών (188). Η παθογένεια της ινωγενούς
απάντησης στην βλάβη των χοληφόρων έχει διερευνηθεί πρόσφατα µε µια
νέα έννοια το "µονοπάτι Hedgehog" στο ήπαρ, το οποίο είναι ένα σύστηµα
που ρυθµίζει τη βιωσιµότητα και τη διαφοροποίηση των διαφόρων κυττάρων
κατά τη διάρκεια της εµβρυογένεσης (189). Έχει πρόσφατα αποδειχθεί ότι η
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οδός Hedgehog προωθεί την ανάπτυξη των επιθηλιακών κυττάρων των
χοληφόρων και των στρωµατικών κυττάρων, όπου η σηµατοδότηση µεταξύ
των δύο µπορεί να ρυθµίσει τον µηχανισµό τη βλάβης των χοληφόρων (190).
Η γειτονία των µυοϊνοβλαστών και των χολαγγειοκυττάρων δείχνει ότι η
‘επικοινωνία’ µεσεγχυµατικών-επιθηλιακών κυττάρων προωθεί την ίνουπερπλαστική απάντηση στο χολοστατικό ήπαρ µέσω µονοπατιού του
Hedgehog (191).
2.3.5.2 Τρέχουσες απόψεις σχετικά µε την παθογένεση της PBC
Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ερµηνευτούν σε κάθε
µοντέλο που προσπαθεί να εξηγήσει την παθογένεση της PBC. Πρώτον, το
αυτό-αντιγόνο PDC βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της εσωτερικής
µιτοχονδριακής µεµβράνης και ως εκ τούτου κανονικά διαχωρίζεται από το
εξωκυτταρικό ανοσοποιητικό σύστηµα από τρεις µεµβράνες. Είναι δύσκολο
να κατανοήσει κανείς πώς ένα τέτοιο αντιγόνο εκτίθεται σε αντιγόνοπαρουσιάστικά κύτταρα, ικανά να προκαλέσουν, µια αυτοάνοση αντίδραση.
∆εύτερον, η PBC είναι µια ασθένεια µε πολύ περιορισµένη κατανοµή ιστών,
ενώ η αυτοάνοση αντίδραση απευθύνεται σε ένα αντιγόνο µε εξαιρετικά
διαδεδοµένο εντοπισµό. Μέχρι στιγµής, τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν για
να εξηγήσουν την παθογένεση της PBC δείχνουν ότι το βασικό στάδιο της
παθογένεσης της νόσου είναι η κατανοµή των T-λεµφοκυττάρων αυτόανοχής στο PDC, αν και η παραγωγή αντισωµάτων αντί-PDC δεν αρκεί από
µόνη της για την ανάπτυξη ηπατικής νόσου (192).

2.3.5.2.1 Καθοριστικό πρότυπο πυκνότητας
Το µοντέλο αυτό έχει περιγραφεί λεπτοµερώς από την Jones (193).
Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ενδεχοµένως τα αυτό-PDC αντιδραστικά Tλεµφοκύτταρα επιβιώνουν στην αρνητική επιλογή του θύµου αδένα, επειδή ο
Τ κυτταρικός υποδοχέας (TCR) δείχνει χαµηλή συγγένεια για το σύµπλεγµα
του αυτό-πεπτιδίου και MHC.
Σποραδικοί

επίτοποι

που

προέρχονται

από

το

αυτό-PDC

που

παρουσιάζονται από τα αντιγόνο παρουσιαστικά κύτταρα (APC) σε αυτά της
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χαµηλής συγγένειας TCR Τ-κύτταρα, δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τα
T-λεµφοκύτταρα.
Ωστόσο, ο εµπλουτισµός των APC µε επιτόπους που προέρχονται από τα
αυτό -PDC θα µπορούσε να δώσει επαρκή παρνεία χαµηλής συγγένειας για
την υπέρβαση ενός ορίου ενεργοποίησης και να προκαλέσει µια σωστή
ενεργοποίηση των CD4 T-λεµφοκυττάρων.
Σε αυτό το µοντέλο, επίσης, η αρχική ενεργοποίηση της απάντησης των
αντισωµάτων στην διασταυρούµενη αντίδραση µε το αυτό-PDC θα µπορούσε
να είναι είτε ιογενής είτε βακτηριακός επίτοπος µε µια δοµική οµολογία για το
PDC. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του µοντέλου αυτού είναι ότι η
κατάσταση της ενεργοποίησης των APC µε τη µεσολάβηση, µέσω του tolllike

υποδοχέα,

µπορεί

να

καθορίσει

την

αποτελεσµατικότητα

της

παρουσίασης αντιγόνου και να προωθήσει την κατάρρευση της ανοχής.
Μονοκύτταρα από περιφερικό αίµα ασθενών µε PBC παράγουν υψηλότερα
επίπεδα προ-φλεγµονωδών κυτταροκινών (TNFα, IL1b, IL-6, IL-8) όταν
προκαλούνται µε ειδικούς συνδέτες για TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 και TLR9.
Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι µονοκύτταρα ασθενών µε PBC (και
ενδεχοµένως τα αντιγόνο παρουσιαστικά κύτταρα) είναι υπερευαίσθητα στο
να σηµατοδοτούν µέσω TLRs, γεγονός που µπορεί να βοηθήσει στην
κατάρρευση της ανοχής (165).

2.3.5.2.2 "Upstream" και “downstream” γεγονότα στην PBC
Η Jones (194) πρότεινε ένα ακόµη µοντέλο ανάπτυξης της PBC, το οποίο
διακρίνεται σε "upstream" και “downstream” γεγονότα. Τα "upstream"
γεγονότα σε αυτό το µοντέλο αφορούν τα αίτια της απώλειας των BEC, την
χολαγγειοπενία και χολόσταση, τα οποία είναι µοναδικά στην PBC (και ίσως
µοναδικά για κάθε συγκεκριµένο ασθενή) και περιλαµβάνουν γενετικούς,
τοξικούς και µολυσµατικούς παράγοντες, και γεγονότα που σχετίζονται µε το
ανοσοποιητικό σύστηµα. Στα "downstream" γεγονότα της έναρξης αυτού του
µηχανισµού, συµβαίνουν µη ειδικά παθολογικά γεγονότα που έχουν ως
αποτέλεσµα

την

βλάβη

των

χοληφόρων,

τον

τραυµατισµό

των

ηπατοκυττάρων, φλεγµονή, και ίνωση ανεξάρτητα από τα πρωτογενήατοµικά αιτία.
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2.3.6

Παθογένεση

της

πρωτοπαθούς

χολικής

κίρρωσεως:

µια

ενοποιηµένη υπόθεση
Έχει αναφερθεί πρόσφατα µια σηµαντική αύξηση των ενδοθηλινών , ιδιαίτερα
της ET-2 (και σε µικρότερο βαθµό, της ΕΤ-1), τόσο στο περιφερικό αίµα και
στην ηπατική φλέβα, που συµβαίνουν σε πρώιµο στάδιο της νόσου.
Επιπλέον, η θεραπεία µε UDCA προκαλεί σηµαντική µείωση και των τριών
ενδοθηλινών, το αποτέλεσµα της είναι πιο έντονο σε πρώιµο στάδιο της
νόσου.
Βάση αυτών των παρατηρήσεων, µια νέα ενοποιηµένη υπόθεση για την
παθογένεια της PBC έχει προταθεί. Σχήµα 1 (195). Σε αυτό το µοντέλο,
υπάρχει µια πρωταρχική δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων, τα
οποία υπερπαράγουν ET-2 (και σε µικρότερο βαθµό, ET-1). Αυτό θα
µπορούσε να είναι ένα πρωτεύον γενετικά καθορισµένο γεγονός. Τα
ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν υποδοχέα- καθαριστή τύπου B (196) ο
οποίος εσωτερικεύει ξένα αντιγόνα. Πράγµατι λιποτεϊχολικό οξύ, ένας έντονα
αντιγονικός παράγοντας των gram θετικών βακτηρίων, έχει βρεθεί σε
ενδοθηλιακά κύτταρα (196), ενώ το ελικοβακτηρίδιο και λιποπολυσακχαρίτες
έχουν επίσης περιγράφει στο ήπαρ ασθενών µε PBC, (197, 198).
Η ET-2 µπορεί µε τη σειρά της να διεγείρει τα κύτταρα Kupffer ώστε να
παράγουν τις προ-φλεγµονώδεις κυτταροκίνες, IL-1 και IL-6 όπως έχει
περιγραφεί σε περιτοναϊκά µακροφάγα ποντικών (αλλά όχι TNFα ή ΝΟ σε
αυτό το συγκεκριµένο µοντέλο) (199). Η ET-2 είναι επίσης ένας ισχυρός
χηµειοελκτικός παράγοντας των µακροφάγων (200) µέσω των υποδοχέων
ETB. Η ET-2 συµµερίζεται παρόµοια αλληλουχία αµινοξέων µε τις CXC
χηµειοκίνες.
Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση, τα µακροφάγα αποτελούν το 30% των
κυττάρων που διεισδύουν στο πυλαίο διάστηµα και γύρω από τα
κατεστραµµένα χοληφόρα (201). Ενεργοποιηµένα µακροφάγα έχουν επίσης,
παρατηρηθεί µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο κοντά στα επιθηλιακά κύτταρα των
χοληφόρων και φαίνεται να διαφοροποιούνται σε επιθηλιοειδή κύτταρα (202).
Το επιθηλιοειδές κοκκίωµα στους ασθενείς µε PBC περιέχει περισσότερα
MCP2 και MCP3 θετικά κύτταρα στην άκρη τους και πάνω από το 60% εξ
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αυτών συν-εκφράζει CD68, γεγονός που φανερώνει ότι προέρχονται από
µακροφάγα (203).
Στα στάδια 3 και 4, της PBC τα κύτταρα Kupffer και οι µυοϊνοβλάστες
αυξάνονται στην περιπυλαία και την periseptal περιοχή, δείχνοντας
ενδεχοµένως ότι τα κύτταρα Kupffer αλληλεπιδρούν µε τα αστεροειδή
κύτταρα και οδηγούν σε ίνωση (204), αποτελώντας έτσι το συνδετικό στοιχείο
για την ανάπτυξη της κιρρώσεως.
Οι ενδοθηλίνες επίσης προκαλούν σύσπαση στα αστεροειδή κύτταρα (205)
και ενδεχοµένως βοηθάνε στην διαφοροποίηση τους σε µυοϊνοβλάστες. Αυτή
η αντίφαση µπορεί να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην πρώιµη ανάπτυξη
υπέρτασης της πυλαίας στην PBC όπως παρατηρήθηκε σε αρουραίους µε
χολική κίρρωση (204-206). Τα ενδοηπατικά χοληφόρα αιµατώνονται από
periductal δίκτυο µικρών αγγείων γνωστό ως peribiliary vascular plexus
(PVP). Αυτό το πλέγµα προέρχεται από κλάδους της ηπατικής αρτηρίας που
συνοδεύουν τα ενδοηπατικά χοληφόρα (207) και παροχετεύουν κυρίως στα
κολποειδή (208). Ο περιχολαγγειακός χώρος περιλαµβάνει επίσης δενδριτικά
κύτταρα και αστεροειδή κύτταρα. Ανεπαρκής αιµάτωση του συστήµατος
αυτού µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα χοληφόρα (209). ETs και
NO φαίνεται να είναι τα κύρια µόρια που ρυθµίζουν την κυκλοφορία της PVP
(210). Προτείνεται στο µοντέλο αυτό, ότι οι ασθενείς µε PBC έχουν βλάβες
στα µικρά χοληφόρα, πρωτίστως που προκαλείται από ισχαιµία λόγω της
αγγειοσύσπασης που προκαλεί η ET-2.
Υπάρχουν άµεσες αποδείξεις ότι τα peribiliary capillary plexus είναι
κατεστραµµένα πράγµατι στην PBC. Αναφέρεται ότι τα peribiliary plexus είναι
σηµαντικά µειωµένα στην PBC (και έχει ενδιαφέρον επίσης στην αυτοάνοση
ηπατίτιδα), ενώ υπάρχει πολλαπλασιασµός των plexus σε άλλες ασθένειες
του ήπατος (211). Υπάρχουν επίσης και άλλες µελέτες οι οποίες δείχνουν
αγγειακή δυσλειτουργία στην PBC (206). Η αυξηµένη κυκλοφορία της ET-2,
που παρατηρήθηκε τόσο στο πρώιµο όσο και σε προχωρηµένο στάδιο της
νόσου φαίνεται να είναι ειδικό για τη νόσο αυτή, δεδοµένου ότι δεν έχει βρεθεί
σε οµάδες ελέγχου σε ασθενείς µε κίρρωση και σε ασθενείς µε χρόνια ιογενή
ασθένεια του ήπατος.
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Ισχαιµία χοληφόρων µπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε απόπτωση των
επιθηλιακών κυττάρων των χοληφόρων (158, 160). Επιπλέον τα επιθηλιακά
κύτταρα

των

χοληφόρων

(BEC)

που

υποβάλλονται

σε

απόπτωση

απελευθερώνουν το σύµπλεγµα της πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης (PDC)
από τα µιτοχόνδρια στο κυτταρόπλασµα σε µόλις 6 ώρες µετά την επαγωγή
της απόπτωσης και αυτό-αντιδρώντες επίτοποι είναι παρόντες στα BEC, ενώ
το κυτταροπλασµατικό PDC στα άλλα κύτταρα διαγράφεται αποτελεσµατικά
µε γλουταθειόνη (161, 212).
Ένας τέτοιος µηχανισµός µπορεί να εξηγήσει επίσης τις οµοιότητες µεταξύ
PBC και τη νόσο µοσχεύµατος κατά του ξενιστή (GVHD) (213-215). GVHD
συνδέεται µε βλάβη των ενδοθηλιακών κυττάρων (216) και η IL-1 έχει
εµπλακεί στην παθογένεια της (217). Το πιο σηµαντικό, στην GVHD µετά
από µικρή µεταµόσχευση εντέρου, τα επίπεδα της ΕΤ1 αυξάνονται πριν από
την επαγωγή της GVHD και έχει αποδειχθεί ιστοχηµικά η αυξηση στα
ενδοθηλιακά και επιθηλιακά κύτταρα µερικές ηµέρες πριν από GVHD,
εµπλέκονται σηµαντικά στην παθογένεση (218).
Ανοσοδραστικοί επίτοποι αυτό-PDC που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια
της απόπτωσης, ενδεχοµένως µέσω της δράση της κασπάσης 3 (212) έχουν
ληφθεί, είτε από το peribiliary δενδριτικά κύτταρα ή από BEC εκφράζοντας
MHC II (αυτό θα µπορούσε να είναι είτε γενετικώς προσδιορισµένη ή
εναλλακτικά να προκληθεί από προ-φλεγµονώδεις κυτταροκίνες (219). Κατά
πρώτον αυτό οδηγεί στην παραγωγή των αυτό-αντισωµάτων και πιθανόν
καθοριστικό πρότυπο πυκνότητας (determinant density model), όπως
περιγράφεται από την Jones (193).
Υπάρχουν πολλά ερωτήµατα που πρέπει ακόµη να απαντηθούν σχετικά µε
το παραπάνω µοντέλο τραυµατισµού του ήπατος στην PBC. Το πιο
σηµαντικό θέµα είναι ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις της ET-2 έχουν βρεθεί
στη συστηµατική κυκλοφορία. Αυτό σηµαίνει ότι η αγγειοσυστολή και η
συνακόλουθη ισχαιµική βλάβη έπρεπε να συµβεί σε πολλά όργανα εκτός
από το ήπαρ και PVP. Μια πιθανή εξήγηση για την επιλεκτικότητα είναι η
αυξηµένη έκφραση των υποδοχέων ΕΤ στο PVP των ασθενών µε PBC, αλλά
η υπόθεση αυτή πρέπει να µελετηθεί περαιτέρω.
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Ωστόσο,

το

παραπάνω

µοντέλο

έχει τα

ακόλουθα

πλεονεκτήµατα.

Εµπλέκεται τόσο η έµφυτη όσο και η επίκτητη ανοσία. Το πρώτο είναι η
έναρξη της εκδήλωσης, ενώ το τελευταίο είναι η αιτία για την διαιώνιση της
της ασθένειας ακόµη και µετά την εξαφάνιση της αρχικής αιτίας (εάν αυτή
οφείλεται σε περιβαλλοντικές λοιµώξεις). Εξηγεί το ρόλο των µολυσµατικών
παραγόντων και την οµοιότητα της PBC µε graft vs host disease.
Αλληλεπίδραση των ενδοθηλιακών κυττάρων και Kupffer µε αστεροειδή
κύτταρα εξηγεί την πρόοδο σε ίνωση και κίρρωση.
Προβλέπει ότι τα περισσότερα διεισδυτικά κύτταρα θα πρέπει να είναι CD4
βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα που συµµετέχουν στη διαφοροποίηση των Βλεµφοκυττάρων, όπως είναι πράγµατι η υπόθεση (176, 220, 221), αλλά ο
ρόλος των CD8 είναι περιορισµένος (173, 222). Η παραγωγή ΑΜΑ είναι
δευτερεύον φαινόµενο παρά παθογενετικό που σχετίζεται µε την ηπατική
βλάβη, και αυτό εξηγεί την παρουσία ΑΜΑ αρνητικών περιστατικών στην
PBC.
Το UDCA µπορεί να ενεργεί ως επί το πλείστον ως καθαριστής R0S ώστε να
προλαµβάνει το µιτοχονδριακό οξειδωτικό στρες. Το σηµαντικότερο, διαθέτει
3 επίπεδα, όπου η γενετική προδιάθεση µπορεί να παίξει κάποιο ρόλο,
δηλαδή το επίπεδο των ενδοθηλιακών κυττάρων (και ενδεχοµένως των
κυττάρων Kupffer ), το επίπεδο έκφρασης του περιαγγειακού πλέγµατος και
του υποδοχέα ΕΤ, και το επίπεδο των peribiliary δενδριτικών κυττάρων που
µπορεί να είναι γενετικά υπερ-ευαίσθητα. Όλα αυτά µπορεί και να εξαρτώνται
από τα οιστρογόνα, έτσι εξηγούνται οι ακραίες τιµές γυναικείου επιπολασµού
της νόσου, αλλά αυτό απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
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Σχήµα 1 Εµφάνιση των πρώιµων και των µετέπειτα (όψιµων) συµβάντων
στο ενοποιητικό µοντέλο. Το πρώιµο και θεµελιώδες ελάττωµα στην PBC
είναι η υπερπαραγωγή ET-2 από ενδοθηλιακά κύτταρα (1), ενδεχοµένως,
καθοδηγείται από ιούς (223, 224) ή άλλα παθογόνα µικρόβια σε άτοµα µε
γενετική προδιάθεση. Η ET-2 είναι ένα χηµειοελκτικό για τα κύτταρα Kupffer
και επίσης προκαλεί συστολή των αστεροειδών κυττάρων οδηγώντας σε
πρώιµη υπέρταση της πυλαίας. Η ET-2 οδηγεί σε ισχαιµική βλάβη των BEC
(2) µέσω σύσφιγξης των PVP µε επακόλουθη δυσλειτουργία των
µιτοχονδρίων των BEC και διάρρηξη της µεµβράνης από παραγωγή των
ROS και τελικά οδηγούνται σε απόπτωση µε αποτέλεσµα το σύνδροµο
εξαφάνισης χοληφόρων (vanishing bile duct syndrome). Μιτοχονδριακά
αντιγόνα

προκύπτουν

ενδεχοµένως

µέσω

διάσπαση

κασπάσης,

παρουσιάζονται από υπερ-ευαίσθητα δενδριτικά κύτταρα (APC)του ήπατος
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(3) και να οδηγήσει σε συσσώρευση των κυττάρων του ανοσοποιητικού και
παραγωγή ΑΜΑ.
Το

δεύτερο θεµελιώδες ελάττωµα που συµβαίνει σε δεύτερη φάση στην

διαδικασία της νόσου είναι η παραγωγή ROS. Μαζί µε την κατάποση των
αποπτωτικών σωµατίων των BEC, τα ROS οδηγούν τα συσσωρευµένα
κύτταρα Kupffer να παράγουν περισσότερα ROS και προ-φλεγµονώδεις
κυτταροκίνες και TGFβ, τα οποία µε τη σειρά τους οδηγούν σε ίνωση. Τα
ROS παράγονται επίσης, µετά την ανάπτυξη του συνδρόµου εξαφάνισης των
χοληφόρων ως αποτέλεσµα της κατακράτησης χολικών οξέων.
Τέλος, µέσω εξάντλησης των αντιοξειδωτικών ή µέσω ανεπαρκούς αύξησης
αντιοξειδωτικών ROS το σύστηµα οδηγείται σε υπεροξείδωση λιπιδίων και
περαιτέρω απόπτωση BEC και δυσλειτουργία των µιτοχονδρίων. Γενετικά
προκαθορισµένος έλεγχος µπορεί να ασκείται στα επίπεδα 1,2 και 3.
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3. Αντισώµατα στην PBC
Καθοριστικό ρόλο τόσο για την διάγνωση της PBC όσο και για τη µελέτη της
παθογένειας της νόσου, είναι η παρουσία αντισωµάτων έναντι αντιγόνων της
µιτοχονδριακής µεµβράνης: τα αντιµιτοχοδριακά αντισώµατα (ΑΜΑ) (225,
226). Η ανίχνευση των ΑΜΑ είναι η πιο σηµαντική ορολογική εξέταση για τη
διάγνωση της PBC, ιδίως όταν κλινικά, βιοχηµικά και ιστολογικά χολοστατικά
σηµάδια, χαρακτηριστικά της νόσου, δεν έχουν εµφανιστεί ακόµα (227).
Ειδικά για την νόσο ΑΜΑ, ανιχνεύονται σε ποσοστό άνω του 95% των
ασθενών µε PBC (176, 228).
Σε ποσοστό 20-50% των ασθενών που πάσχουν από PBC, ανιχνεύονται
επίσης αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ) (227, 229).

3.1 Αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (ΑΜΑ)
Βασισµένο σε διαφορετικά κλάσµατα µιτοχονδριακών αντιγόνων, ένα πιο
περιγραφικό σύστηµα αντιγόνων αποτελείται από εννέα τµήµατα που
χαρακτηρίζονται ως M1-M9 (230).
Αυτός

ο

διαχωρισµός

περιλαµβάνει

τα

αντιγόνα

της

εσωτερικής

µιτοχονδριακής µεµβράνης (Μ1, Μ2, M5α, M7) και της εξωτερικής
µιτοχονδριακής µεµβράνης (M3, M4, M5β, M6, M8, M9).
Αντί-M1 αυτοαντισώµατα (αντι-καρδιολιπίνη) έχουν βρεθεί σε σύφιλη, αντίM7 κατά της αφυδρογονάσης της σαρκοσίνης σε οξεία µυοκαρδίτιδα, αντί-M3
σε ψευδολύκο επαγώµενο από venocuran, αντί-M6 σε ηπατίτιδα επαγώµενη
από το iproniacide και αντί-M5 σε ένα αριθµό ασθενών µε διαταραχές
κολλαγόνου (225).
Το 1985, η νέα εποχή για τη µελέτη της PBC ξεκίνησε µε την εφαρµογή
τεχνικών της µοριακής βιολογίας. Αρχικά, η τεχνική της ανοσοαποτύπωσης
επέτρεψε την αναγνώριση πολυπεπτιδίων ορισµένου µοριακού βάρους
(231). Αυτές οι µελέτες έδειξαν ότι, γενικώς υπάρχει αντίδραση έναντι ενός ή
περισσοτέρων µιτοχονδριακών αυτοαντιγόνων, αν και το πιο κοινό
αυτοαντιγόνο

που

αναγνωρίζεται

από

ορούς

ασθενών

ήταν

ένα

πολυπεπτίδιο 74 kDa που βρέθηκε στα µιτοχόνδρια πολλών ειδών. Και άλλα
αντιγόνα διαφορετικού µοριακού βάρους (56 kDa, 48 kDa, 42 kDa, και 36
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kDa) έχουν αναγνωριστεί από ορούς ασθενών µε PBC σε µικρότερο
ποσοστό. Πίνακας 7 (232)
Πίνακας 7: Μοριακά βάρη αντιγόνων Μ2

3.1.1 ΑΜΑ-Μ2 αντισώµατα
Το αντιγόνο µε µοριακό βάρος 74 kDa στην συνέχεια αναγνωρίστηκε ως
διυδρολιποαµιδική
)(ένζυµο

2

(Ε2))

ακύλτρανσφεράση
µέρος

του

(dihydrolipoamide

συµπλέγµατος

της

acyltransferase
πυροσταφυλικής

αφυδρογονάσης (PDC) (89, 233) Η πυροσταφυλική αφυδρογονάση (PDC)
είναι µέλος του συµπλέγµατος της 2-κετοξύ αφυδρογονάσης (OADC) τα άλλα
µέλη του συµπλέγµατος είναι η 2-κετογλουταρική αφυδρογονάση (OGDC)
και 2- κετοξική αφυδρογονάση µε διακλαδούµενη άλυσο (BCOADC). PDC,
OGDC,

και

BCOADC όλα έχουν θεµελιώδη ρόλο στον

κυτταρικό

µεταβολισµό (234). Η δραστηριότητα του κάθε συµπλέγµατος εντός των
µιτοχονδρίων είναι υπό αυστηρό έλεγχο των διαιτητικών παραγόντων και
ορµονών. Η PDC συνδέει την γλυκόλυση µε τον κύκλο του κιτρικού οξέος
(κύκλο Krebs), ενώ η OGDC χρησιµεύει εντός του κύκλου του κιτρικού οξέος,
και η BCOADC καταλύει τον καταβολισµό µερικών απαραίτητων αµινοξέων
(essential amino acids), συµπεριλαµβανοµένων της βαλίνης, της λευκίνης και
της ισολευκίνης εικόνα 4 (232).
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Εικόνα 4. Ο ρόλος του συµπλέγµατος της 2-κετοξύ αφυδρογονάσης (2OADC) στο ενδιάµεσο µεταβολισµό. Οι διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν ότι
εµπλέκονται πολλά βήµατα αντίδρασης.
Αυτά τα συµπλέγµατα διατηρούνται σε µεγάλο βαθµό σε ολόκληρη την
εξέλιξη, και είναι παρόντα σε όλους τους οργανισµούς από την rickettsia και
προς τα πάνω (235). Τα τρία συµπλέγµατα µοιράζονται µια κοινή δοµή, µε
πολλαπλές

επαναλήψεις

της

Ε1

(αποκαρβοξυλάση)

και

E3

(διυδρολιποαµιδική αφυδρογονάση) υποµονάδες γύρω από έναν πυρήνα Ε2
(και στην περίπτωση της PDC µόνο, Ε2 και Ε3 δεσµευτική πρωτεΐνη (E3BP))
(236).
Όλες οι υποµονάδες κωδικοποιούνται στον πυρήνα και µετά την µετάφραση
γίνεται ενεργητική µεταφορά τους στα µιτοχόνδρια όπου γίνεται και η
αυτοσυναρµολόγηση

του

συµπλέγµατος.

Η

τροποποίηση

κάποιων

συστατικών του συµπλέγµατος πραγµατοποιείται εντός των µιτοχονδρίων,
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και κυρίως η προσθήκη λιποϊκού οξέως στην οµάδα Ε2 (και όπου
παραβρίσκεται E3BP). Το λιποϊκό οξύ διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο στην
ενζυµατική λειτουργία του κάθε συµπλέγµατος.
Οι E2 αλυσίδες των PDC, OGDC, και BCOADC µοιράζονται µια άκρως
κατακερµατισµένη δοµή. Περιλαµβάνουν, ξεκινώντας από το Ν-terminal, ένα
εώς τρία λιποειδικά τµήµατα, µία περιφερειακή υποµονάδα ως δεσµευτικό
τµήµα, και ένα µεγάλο πυρήνα που αποτελεί τον καταλυτικό τοµέα της
ακετυλτρανσφεράσης, όλα συνδεόµενα µεταξύ τους από ένα µακρύ (25-30
κατάλοιπα) τµήµα πολυπεπτιδικής αλυσίδας πλούσιας σε αλανίνη και
προλίνη (237).
Η τρισδιάστατη δοµή του PDC-E2 των προκαρυωτικών (238) και των
ευκαρυωτικών (239) έχει προσδιοριστεί µέσω πυρηνικής φασµατοσκοπίας.
Αποτελείται από δύο β-φύλλα τετραπλής έλικας που αποτελούν ένα
πεπλατυσµένο βαρέλι, µε την θέση πρόσδεσης του λιποειδικού τµήµατος
αποτελούµενο από υπόλειµµα λυσίνης στο άκρο µίας σφιχτής στροφής σε
ένα από τα β-φύλλα, και τα N-terminal και C-terminal φαίνονται να κλείνουν
µαζί στο άλλο άκρο του µορίου. Λίγα πράγµατα είναι γνωστά, µέχρι στιγµής,
όσον αφορά την τρισδιάστατη δοµή των άλλων υποµονάδων της PDC .
Αυτοαντισώµατα στον ορό άνω του 90% των ασθενών µε PBC αντιδρούν µε
το PDC-E2 και E3BP µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης, ενώ η
συχνότητα της δραστικότητας κατά της Ε2 υποµονάδας OGDC και BCOADC
είναι χαµηλότερη, γύρω στο 50-70% (240). Αντισώµατα για την PDC-E1α
είναι παρόντα σε χαµηλότερους τίτλους. Περίπου το 10% των ασθενών
αντιδρούν µόνο µε OGDC-Ε2 και/ή BCOADC-Ε2. Πίνακας 8 (232). Είναι
ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στη συχνότητα και
αντιγονικές ιδιαιτερότητες στα AMA µεταξύ ανδρών και γυναικών, ανεξάρτητα
από την επικράτηση της νόσου στο γυναικείο φύλο (241).
Αν και αναφέρθηκαν αυτοαντισώµατα για την Ε3 υποµονάδα του PDC,
παρόµοια αντίδραση διαπιστώθηκε επίσης και στον ορό ατόµων ελέγχου
(242).
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Πίνακας 8 : Ποσοστά αυτοαντιγόνων ΑΜΑ-Μ2 που ανιχνεύονται στον ορό
ασθενών µε PBC

Και στα τρία ενζυµικά συµπλέγµατα ο επίτοπος εντοπίζεται στην υποµονάδα
Ε2 και πιο συγκεκριµένα στο λιποϋλικό τµήµα του µορίου.
Για το PDC-E2 αποτελείται από 93 αµινοξέα (87, 243), για το BCOADC-E2
από 227 αµινοξέα (244), και για το OGDC-E2 από 81 αµινοξέα (245).
Τα AMA στον ορό εκφράζονται µε τους ισοτύπους ανοσοσφαιρινών, IgG, IgM
και IgA (246).
Στο 89% των ασθενών µε PBC ΑΜΑ εντοπίζονται και στη χολή. Πρόκειται για
τα ίδια ΑΜΑ που απαντώνται και στον ορό µε ποσοστά PDC-E2 (79%),
BCOADC-E2 (32%) και OGDC-E2 (5%) (170). Περίπου το 50% των χολικών
ΑΜΑ είναι ανοσοσφαιρίνες του υποτύπου IgA, οι οποίες στρέφονται κατά του
ίδιου αυτοεπίτοπου όπως και στον ορό.
Επίσης έχουν αναφερθεί και εκκρινόµενες ανοσοσφαιρίνες τύπου IgA έναντι
του συµπλέγµατος PDC, στα ούρα ασθενών µε PBC (171).
3.1.2 Μη-M2 µιτοχονδριακά αντισώµατα
Έχει διαπιστωθεί από την οµάδα του Tubingen ότι υπάρχουν και άλλα
µιτοχονδριακά αντισώµατα εκτός από την οικογένεια Μ2 που είναι σηµαντικά
για την PBC.
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Αρχικά οι Berg et al. περιέγραψαν τρία αντιγόνα (Μ4, Μ8, και M9), τα οποία
απαντώνται στην PBC, που συνδέονται µε την εξωτερική µιτοχονδριακή
µεµβράνη (247-249).
Αναδροµικές µελέτες πρότειναν ότι οι ασθενείς οι οποίοι ήταν αντί-M2 και
αντί-M9 θετικοί κατά τη διάγνωση είχαν σχετικά καλή µετέπειτα πορεία της
νόσου, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς που ήταν αντί-M4 και αντί-M8
θετικοί κατά την διάγνωση είχαν χειρότερη έκβαση (250). Μια προοπτική
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από την ίδια ερευνητική οµάδα επιβεβαίωσε
τα προηγούµενα ευρήµατα (251).
Παρόλο που ένας ορολογικός δείκτης κατά την διάγνωση θα ήταν πολύ
χρήσιµος για την κλινική διαχείριση των ασθενών, εξακολουθούν να
υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε τη σηµασία των δεδοµένων που αφορούν
τα αντί-M4, αντί-M8, και αντί-M9.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα σε σχέση µε αυτές τις µελέτες είναι ότι δεν έχουν,
µέχρι στιγµής, αναπαραχθεί ανεξάρτητα η µία από την άλλη. Αυτό οφείλεται,
εν µέρει, στην περίπλοκη φύση των πειραµάτων που απαιτούνται για την
ανίχνευση αυτών των αντισωµάτων.
3.2 Πυρηνικός φάκελος και Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ)
3.2.1 Πυρηνικός φάκελος
Ο πυρηνικός φάκελος αποτελείται από τρεις τοµείς που διαχωρίζονται µεταξύ
τους µορφολογικά (252) Εικόνα 5 (253).
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Εικόνα 5 Σχηµατικό διάγραµµα του πυρηνικού φακέλου δυναµική οργάνωση
και η σχέση του µε την ευχρωµατίνη και ετεροχρωµατίνη.
Στην εξωτερική µεµβράνη του πυρήνα υπάρχουν ριβοσώµατα και, σε πολλά
σηµεία, συνέχονται µε το αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο (RER).
Το εσωτερικό της πυρηνικής µεµβράνης περιέχει µεµβρανικές πρωτεΐνες οι
οποίες µεσολαβούν στην σύνδεση της λαµίνης µε την χρωµατίνη. Κάποιες
από αυτές έχουν ταυτοποιηθεί όπως ο υποδοχέας της λαµίνης Β (LBR) και οι
Lamin associated proteins (LAP-1 και LAP-2). Η πυρηνική λαµίνη αποτελείται
από ένα δίκτυο από ενδιάµεσα ινίδια που συνδέονται µε την εσωτερική
πυρηνική µεµβράνη. Έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερις διαφορετικές πρωτεΐνες
Lamin (Α, Β1, Β2, C). Οι Λαµίνες Α (74 kDa) και C (65 kDa) εκφράζονται σε
τελικώς διαφοροποιηµένα σωµατικά κύτταρα και είναι προϊόντα εναλλακτικού
splicing του γονιδίου Lamin A / C (LMNA).(254).
Η επικοινωνία ανάµεσα σε πυρήνα και κυτταρόπλασµα είναι θεµελιώδης για
τα ευκαρυωτικά κύτταρα και περιγράφει την αµφίδροµη ανταλλαγή µορίων η
οποία γίνεται µέσω των πολλών τρηµάτων του πυρηνικού φακέλου (ΝΕ) που
ονοµάζονται σύµπλεγµα πυρηνικών πόρων (NPC) (255). Στα σπονδυλωτά
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το NPC είναι µια πρωτεϊνική δοµή συνολικού βάρους 120 MDa. Σε µοριακό
επίπεδο, κάθε NPC αποτελείται από 30 διαφορετικές πρωτεΐνες που
ονοµάζονται νουκλεοπορίνες (Nups) Εικόνα 6 (256).

Εικόνα 6 Συµπλέγµατα νουκλεοπορινών : εντοπισµός και αλληλεπιδράσεις

3.2.2 Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ)
Θετικά ANA στον ορό ασθενών έχουν εντοπιστεί σε διάφορες ηπατικές
ασθένειες όπως η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, η αλκοολική ηπατίτιδα, η
ηπατίτιδα C, η πρωτογενής σκληρυντική χολαγγείϊτιδα και η PBC, (257), άλλα
και σε µη ηπατικά αυτοάνοσα νοσήµατα καθώς και σε µια υποοµάδα υγιών
ατόµων.
Τα αντισώµατα που ανιχνεύονται σε αυτοάνοσες ηπατικές νόσους
περιλαµβάνουν εκείνα έναντι αντιγόνων µονής και διπλής έλικας DNA (ss-,
ds-DNA),

µικρών

πυρηνικών

ριβονουκλεοπρωτεϊνών

(smRNP),

κεντροµεριδίου (ACA), λαµινών, ιστονών, κυκλίνης Α, και χρωµατίνης (258261). Πίνακας 9 (246)
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Πίνακας 9 : Αυτοαντισώµατα σε διάφορες ηπατικές νόσους

Μια πρόσφατη µελέτη αναφέρει ότι το ποσοστό αντί-κυκλίνης Α στην PBC
φτάνει στο 7% (261).
ANA ανιχνεύονται τόσο στην Αυτοάνοση ηπατίτιδα, τύπου 1, όπου
αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό διαγνωστικό δείκτη και ανιχνεύονται στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, όσο και στην PBC όπου τα συναντάµε στο
30-50% των περιπτώσεων όπου φαίνεται να µην συσχετίζονται µε τα ΑΜΑ.
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι τα ΑΝΑ ανιχνεύονται σχεδόν σε όλους τους
ασθενείς µε PBC που είναι ΑΜΑ αρνητικοί (85, 262).
Στην PBC, µερικές φορές υπάρχουν µη ειδικά για τη νόσο ANA,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προσδίδουν οµοιογενή, κοκκιώδη και
αντί-κεντροµεριδίου (ACA) χρώση στον έµµεσο ανοσοφθορισµό, (263). Άλλα
αυτοαντισώµατα είναι ειδικά για την PBC, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που στον ανοσοφθορισµό δίνουν χρώση πολλαπλών πυρηνικών κηλίδων
(MND) και δακτυλιοειδή µεµβρανικό φθορισµό (RL/M). Τα αυτοαντιγόνα
στόχοι έχουν καλά χαρακτηριστεί ως πολυπρωτεϊνικά σωµάτια µοριακού
βάρους 100 kDa (sp100), ως πρωτεΐνη προµυελοκυτταρικής λευχαιµίας
(PML), και ως µικρός τροποποιητής δίκην ουµπικουϊτίνης (small ubiquitin-like
modifier) (SUMO) πρωτεΐνες που στον ανοσοφθορισµό δίνουν MND χρώση.
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Επίσης ως πρωτεΐνες εντός του συµπλέγµατος των πυρηνικών πόρων (antiNPC), συµπεριλαµβανοµένων των νουκλεοπορινών 210 kDa (gp210) και 62
kDa (NUP62) που αντιστοιχούν σε RL / M χρώση (264-266). Πολλές µελέτες
για την PBC δείχνουν ότι η συχνότητα ανίχνευσης των παραπάνω
αντισωµάτων κυµαίνονταν από 16 έως 30% (267-270) για τα αντισώµατα του
πυρηνικού φακέλου και σε 11 µε 24% (270-272) για τα MND,Πίνακας 10
(273).
Πίνακας 10 : Ποσοστά ΑΝΑ στην PBC

3.2.2.1 RL/M ANA
Καλά χαρακτηρισµένα είναι τα αυτοαντισώµατα έναντι µιας γλυκοπρωτεΐνης,
µοριακού βάρους 210 kDa, των πυρηνικών πόρων (gp 210) (274, 275), τα
αντισώµατα αυτά είναι PBC-ειδικά και εµφανίζονται στο 10-47% των
ασθενών µε PBC (267). Αν και αυτά τα αυτοαντισώµατα έχει διαπιστωθεί ότι
εµφανίζουν υψηλή εξειδίκευση για την PBC, εξακολουθούν να υφίστανται και
µετά µεταµόσχευση ήπατος και δεν φαίνεται να συσχετίζονται µε την
επανεµφάνιση της νόσου σε αυτή την κατάσταση (276, 277). Ο επίτοπος έχει
χαρτογραφηθεί και αποτελείται από µια σειρά 15 αµινοξέων που βρίσκονται
στο C-terminal τµήµα της πρωτεΐνης και αναγνωρίζεται από όλους τους
gp210-θετικούς ορούς (278). Μια άλλη µελέτη, µε βιοχηµικά καθαρισµένο
gp210, έχει αποδείξει ότι τα αντισώµατα έναντι της gp210 αναγνωρίζουν
τουλάχιστον δύο διαφορετικούς επίτοπους, ορισµένοι αντιδρούν όπως
παραπάνω, ενώ άλλοι οροί αντιδρούν µε ένα νέο επίτοπο που εντοπίζεται
στο γλυκοζυλιωµένο Ν- terminal τµήµα της πρωτεΐνης (279).
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Άλλη γλυκοπρωτεΐνη των πυρηνικών πόρων, η p62, η οποία πρόσφατα έχει
αποδειχθεί ότι είναι ένα αυτοαντιγόνο περίπου στο 32% των ασθενών µε
PBC (280). Και πάλι, τµήµατα πλούσια σε υδατάνθρακες φαίνεται να
συµµετάσχουν στην ανοσοποιητική αναγνώριση από τα RL/M ANA.
Αντισώµατα κατά του p62 δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες µελέτες που
έψαχναν για αντισώµατα κατά των πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου (267,
274, 281) και αναγνώριση του ανασυνδυασµένου p62 δεν έχει αναφερθεί.
Αντί-p62 αντισώµατα είναι πολύ ειδικά για την PBC αλλά δεν συνεντοπίζονται
µε τα αντί-gp210 αυτοαντισώµατα. Αντί-gp210 και αντί-p62 θετικότητα
φαίνεται, εποµένως, να προσδιορίζει διαφορετικές υποοµάδες ασθενών. Η
κλινική σηµασία παρατήρηση αυτή, αν υπάρχει, παραµένει ασαφής.
Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς οροθετικοί για αντί-NPC
έχουν

µια

πιο

σοβαρή

πορεία της

νόσου,

έχοντας

ενδείξεις

πιο

προχωρηµένου σταδίου και χειρότερη έκβαση (282, 283).
Σπάνια ασθενείς µε PBC έχουν αντισώµατα κατά τον υποδοχέα της Λαµίνης
Β (LBR), µία πρωτεΐνη της εσωτερικής πυρηνικής µεµβράνης (284). Ο
επιπολασµός των αντισωµάτων LBR σε άτοµα µε PBC είναι µεταξύ 1 και 2%
και τα αυτοαντισώµατα αυτά δεν έχουν αναφερθεί σε καµία άλλη ασθένεια
(267, 275). Τα αντί-LBR αντισώµατα στην PBC αναγνωρίζουν τα πρώτα 60
αµινοξέα της πρωτεΐνης (285). Μέχρι στιγµής, αυτοαντισώµατα κατά του
υποδοχέα της Λαµίνης Β επίσης φαίνεται να είναι PBC ειδικά και πιο συχνά
απαντώνται στον ορό ασθενών που είναι AMA αρνητικοί.
Αντισώµατα κατά της πυρηνικής λαµίνης, ανιχνεύονται επίσης σε ασθενείς µε
διάφορα αυτοάνοσα νοσήµατα (286, 287) και περίπου στο 2% των ασθενών
µε PBC (267, 274).

3.2.2.2 MND ANA
Οροί PBC δίνουν multiple nuclear dot µοτίβο στον ανοσοφθορισµό και
αναγνωρίζουν πρωτεΐνες µοριακού βάρους 95 kDa (288) και 78-92 και 96100 kDa (289) µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης. ∆ύο πυρηνικές
πρωτεΐνες έχουν πλέον αποδειχθεί ότι αντιδρούν µε αυτά.
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H πρώτη που κλωνοποιήθηκε ήταν η Sp100 (290). Αυτό το cDNA
κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας µε οµοιότητες στην
ακολουθία µε αρκετές µεταγραφικές πρωτεΐνες που ενεργοποιούν την
µεταγραφή, συµπεριλαµβανοµένων των πρωτεϊνών NEF του ιού HIV-1.
Η χαρτογράφηση του επίτοπου έχει δείξει ότι ένα τµήµα της Sp100 (που
περιέχει το ακολουθία δείχνει οµοιότητα µε το NEF HIV πρωτεΐνες)
αναγνωρίζεται από όλους τους αντί-Sp100 θετικούς ορού (291). ∆ύο άλλοι
επίτοποι έχουν ήδη εντοπιστεί στα αµινοξέα 296-311 και 332-351 (292). Σε
ποσοστό περίπου 20% των ασθενών PBC (291, 293). Τα αντί-Sp100
φαίνεται να είναι ειδικά για την νόσο και έχει βρεθεί επίσης να εξακολουθούν
να υφίστανται µετά µεταµόσχευση ήπατος (277).
Μια δεύτερη πρωτεΐνη που δίνει MND χρώση και αντιδρά µε τον ορό
ασθενών µε PBC είναι η πρωτεΐνη προµυελοκυτταρικής λευχαιµίας (PML)
(294). Η PML, όπως συµβαίνει µε Sp100, δείχνει οµοιότητα ακολουθίας µε
παράγοντες µεταγραφής, πράγµα που υποδεικνύει πιθανό ρόλο στη ρύθµιση
της µεταγραφής (295). Η PML είναι µια πρωτεΐνη των πυρηνικών σωµατίων
που συνδέονται µε την sp100 (296). Αντισώµατα κατά PML ανιχνεύονται
συχνά σε άτοµα µε PBC και αντί-sp100 αντισώµατα, ωστόσο, φαίνεται να
είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Σε µια σειρά µε 170 ασθενείς µε PBC, οι
Züchner και συν. (297) ανέφεραν ότι ο επιπολασµός των αντί-PML
αντισωµάτων είναι 19%.
Έχει αναφερθεί ότι η ιντερφερόνη αυξάνει τις συγκεντρώσεις και των δύο
Sp100 και PML τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και πρωτεΐνης (298).
Αυτοαντισώµατα κατά PML απαντούνται σε ίδια ποσοστά και είναι τόσο
ειδικά για την νόσο όσο και τα Sp100 (294).
Μια πρωτεΐνη των πυρηνικών σωµατίων που ονοµάζεται sp140 έχει επίσης
ταυτοποιηθεί και χαρακτηριστεί χρησιµοποιώντας αντισώµατα από ορό
ασθενούς µε PBC (299). Ο επιπολασµός των αντισωµάτων αντί-sp140 στην
PBC δεν είναι ακόµη γνωστός.
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3.3 Άλλα αντισώµατα στην PBC
Εκτός

από

τα

καλώς

περιγραφέντα

µιτοχονδριακά

και

πυρηνικά

αυτοαντιγόνα, έχουν αναφερθεί και άλλα αυτοαντιγόνα. Μία αυτοσωµατική
απάντηση µε δυνητικά κλινικής σηµασία είναι ότι υπάρχουν αντισώµατα κατά
ειδικών αντιγόνων των αιµοπεταλίων. Πράγµατι, η αντίστροφη συσχέτιση
µεταξύ του τίτλου των αντιαιµοπεταλιακών αντισωµάτων και αιµοπεταλίων
υποδηλώνει ότι η απάντηση αυτή συµβάλει (µαζί µε µη αυτοάνοσες
διεργασίες) στην θροµβοπενία που φαίνεται στην PBC (300). Έχει
αποδειχθεί πρόσφατα ότι τα αντιγόνα που προκαλούν τις αντιαιµοπεταλιακές
απαντήσεις

που

ανευρίσκονται

στην

PBC

είναι

τα

συγκροτήµατα

γλυκοπρωτεΐνης των αιµοπεταλίων IIb-IIIa και Ιβ-IX (301, 302).
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4. Μέθοδοι ανιχνεύσεως αυτοαντισωµάτων στην PBC
Τα ΑΜΑ είναι τα πιο χαρακτηριστικα αντισώµατα στην PBC (6). Αυτά τα ΑΜΑ
είναι µη όργανο και µη άνθρωπο-ειδικά και ανήκουν τόσο στις IgG και στις
IgM ανοσοσφαιρίνες. Για πρώτη φορά ανιχνεύθηκαν σε ασθενείς µε PBC, το
1965 από τους Walker et al, µε την τεχνική του έµµεσου ανοσοφθορισµού σε
τοµές κρυοστάτη (5).
Μέχρι σήµερα, 9 διαφορετικά είδη AMA (αντί-Μ1 εώς αντί-M9) έχουν οριστεί,
χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως ανοσοφθορισµό, την τεχνική
αντίδρασης

συνδέσεως

του

συµπληρώµατος

(CFTs),

ενζυµική

ανοσοπροσρόφηση (ELISA) και την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης (247,
303).
Οι πρώτες µελέτες για την PBC απέδειξαν ότι µέχρι και το ένα τρίτο των
ασθενών µε PBC είχαν αυτοαντισώµατα στον ορό τους και έναντι πυρηνικών
αυτοαντιγόνων όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα του ανοσοφθορισµού (304).
4.1 Μέθοδοι ανίχνευσης αντιµιτοχονδριακών αυτοαντισωµάτων στην
PBC
4.1.1 Τεχνική του ανοσοφθορισµού για την ανίχνευση των ΑΜΑ.
Ελέγχθηκαν 56 οροί ασθενών, εκ των οποίων 32 είχαν PBC που είχε
διαγνωστεί ιστολογικά.
Η ανίχνευση των αντισωµάτων έγινε µε την τεχνική του ανοσοφθορισµού (IF)
χρησιµοποιώντας µονιµοποιηµένες και αµονιµοποίητες τοµές από ασθενείς
µε θυρεοτοξικό θυρεοειδή και θόλο από ανθρώπινο στοµάχι, επίσης οι οροί
δοκιµάστηκαν σε ήπαρ πιθήκου και αρουραίου καθώς και σε νεφρό
αρουραίου. Οι οροί PBC επίσης δοκιµάστηκαν µε την τεχνική αντίδρασης
συνδέσεως του συµπληρώµατος (CFTs) (χρησιµοποιώντας οµογενοποίηµα
ήπατος αρουραίου και νεφρού, ανθρώπινο γαστρικό βλεννογόνο έπειτα από
ενζυµική επίδραση µε ficin από ασθενή µε θυρεοτοξικό θυρεοειδή).
Και οι 32 οροί ασθενών µε PBC και κανένας ορός από τα άτοµα ελέγχου
(έξω ηπατική απόφραξη χοληφόρων, χολόσταση επαγόµενη

από τα

ναρκωτικά και ιογενή ηπατίτιδα) έδωσαν µία συγκεκριµένη χρώση στον
ανοσοφθορισµό : υπήρξε κυτταροπλασµατική χρώση στις αµονιµοποίητες
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τοµές του θυρεοειδούς και του στοµάχου, οι µονιµοποιηµένες τοµές δεν
έδωσαν όµοιο φθορισµό στον ανοσοφθορισµό.
Επειδή υπήρχε ένας κοκκώδης φθορισµός σε αυτού του είδους των ιστών
πλούσιων

σε

µιτοχόνδρια

και

απουσία

χρώσης

σε

ιστούς,

όπως

ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα που είναι φτωχά σε µιτοχόνδρια, υπέθεσαν ότι
αυτά τα αντισώµατα αντιδρούσαν κατά των µιτοχονδρίων. Η υπόθεση αυτή
επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι η απορρόφηση των ορών µε τα
µιτοχόνδρια αρουραίου και όχι µε άλλα κυτταρικά υποκλάσµατα καταργεί τον
φθορισµό του ιστού. Αν και η παρουσία των αυτοαντισωµάτων στον ορό
ασθενών µε PBC είχε τεκµηριωθεί και από άλλους ερευνητές, αυτή ήταν η
πρώτη απόδειξη µε ανοσοφθορισµό της ύπαρξης αντισωµάτων, ειδικά για
PBC που αντιδρούν µε µιτοχονδριακά αντιγόνα, έτσι, τα AMA έφθασαν στον
ιατρικό χώρο. Ένα χρόνο αργότερα βελτίωσαν την τεχνική τους και το
αναλυτικό πρωτόκολλο φθορισµού είναι αυτό που περιγράφεται παρακάτω
(304).
Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική µε διπλό υπόστρωµα για την ανίχνευση
αντισωµάτων στον ορό, µε µονιµοποιηµένες τοµές κρυοστάτη από θυρεοειδή
αδένα θυρεοτοξικού ασθενή και ένα σύνθετο µπλοκ αποτελούµενο από
αµονιµοποίητες χειρουργικές τοµές ανθρώπινου γαστρικού βλεννογόνου,
θυρεοειδή αδένα και νεφρικού φλοιού. Το σύνθετο µπλοκ προετοιµάστηκε
τοποθετώντας τα µικρά τµήµατα των τριών ιστών σε πλάκα χαλκού σε επαφή
µε στερεό διοξείδιο του άνθρακα και η προσκόλληση έγινε µε µικρές
σταγόνες φυσιολογικού ορού πριν την τελική τους προσκόλληση και την
διαδικασία του κοψίµατος.(305).
Τα ιστοτεµάχια επωάστηκαν µε τον ορό ασθενών για 30 λεπτά σε
θερµοκρασία δωµατίου, πλύθηκαν σε 0,01 M barbitone buffer, pH 7,2 , που
περιέχει 0,85% χλωριούχο νάτριο για 15 λεπτά και στη συνέχεια επωάστηκαν
µε φλουορεσκεΐνη συζευγµένη µε αντί-ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες για 20
λεπτά. Μετά από ένα τελικό πλύσιµο των 15 λεπτών στο παραπάνω
ρυθµιστικό διάλυµα, µονιµοποιήθηκαν µε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει
50% γλυκερόλη pH 8,6 (306).O αντί-Ig ορός παράχθηκε σε κουνέλια έπειτα
από ανοσοποίηση τους µε τµήµα σφαιρίνης από κλάσµα ανθρώπινου ορού
έπειτα από κατακρήµνιση του σε 18% θειϊκό νάτριο, και σύζευξη µε
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ισοθειοκυανική φθορεϊσίνη µε τη µέθοδο των Marshall et al (307), για να
δώσει ένα λόγο φλουορεσκεΐνης-πρωτεΐνης 7: 1.
Έπειτα από την σύζευξη µε την φθορίζουσα ουσία τα συµπλέγµατα που
δηµιουργήθηκαν πέρασαν από στήλη Deacidite FF ώστε να αποµακρυνθεί η
περίσσεια της φθορίζουσας ουσίας, στην συνέχεια γίνεται πάλι διόρθωση του
pH σε 7,2 µε το παραπάνω ρυθµιστικό διάλυµα και έπειτα περνάµε το δείγµα
από στήλη Sephadex G-25. Ακριβώς πριν από τη χρήση απορροφώνται µε
σκόνη ήπατος ινδικού χοιριδίου (100 mg / ml). Στην ανοσοηλεκτροφόρηση τα
συµπλέγµατα αντέδρασαν µε IgG, IgA και IgM και άλλες β-σφαιρίνες, και
έδωσαν ελάχιστο φθορισµό υποβάθρου.
Για να γίνει διάκριση µεταξύ µιτοχονδριακής και ειδικής για τον θυρεοειδή
χρώση είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθεί ένας θυρεοτοξικός θυρεοειδής
αδένας µε κυλινδρικά κύτταρα και µικρά acini λόγω του ότι αδένες µε επίπεδο
επιθήλιο δεν δείχνουν την υψηλή συγκέντρωση των µικροσωµάτων που
δρουν ως αντιγόνο κοντά στα όρια του κολλοειδούς που προκαλεί το
πρότυπη χρώση χαρακτηριστική της θυρεοειδίτιδας.
Ο ιστός ήπατος είτε προέρχεται από τον άνθρωπο ή τον αρουραίο ή πίθηκο,
αποτελεί ένα κακό υπόστρωµα για την ανίχνευση ΑΜΑ αν και από τον
κυτταροπλασµατικό φθορισµό φαίνεται σαφώς όταν ο τίτλος αντισωµάτων
είναι υψηλός .

4.1.2 Μέθοδος ποσοτικού καθορισµού αντίδρασης συνδέσεως του
συµπληρώµατος (CFTs)
Η µέθοδος των Rapport και Graf (308) χρησιµοποιήθηκε όπως εφαρµόζεται
στη µελέτη των αντιγόνων µικροσωµάτων (309, 310). Τα δισκία Ca / Mg του
διαλύµατος CFT (Oxoid Ltd., London) διαλύθηκαν µε προσθήκη 0,1%
αλβουµίνης ορού βοοειδών.
Σε διάλυµα Alsover αφέθηκαν να σταθεροποιηθούν για 1 εβδοµάδα
ερυθροκύτταρα προβάτου (Burroughs Wellcome & Co., London, England).
Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν για 2-4 εβδοµάδες. Εναιώρηµα κυττάρων
6% ευαισθητοποιήθηκε µε ίσο όγκο αιµολυσίνης και τιτλοποιήθηκε µε
περίσσεια συµπληρώµατος.
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Ο τίτλος του συµπληρώµατος των ινδικών χοιριδίων (BW dried preserved)
καθορίστηκε σύµφωνα µε την µέθοδο των Osler et al. (311) και το 50%
αιµολυτικής µονάδας (C'Η50) υπολογίζεται µε το εµβαδόν του ποσοστού
λύσης σε κλίµακα "logit" προς τη συγκέντρωση του συµπληρώµατος σε
κλίµακα "log".
Για τη δοκιµασία του αντιγόνου, 0,1 ml αραιωµένου αντιγόνου αναµειγνύεται
µε 0,1 ml πρότυπου αραιωµένου PBC ορού και 3C'Η50 µονάδες του
συµπληρώµατος, και καταλήγουµε σε τελικό όγκο 1,2 ml µε buffer Ca / Mg.
Όλα τα αντιδραστήρια διατηρήθηκαν σε πάγο κατά τη διάρκεια του
πιπετταρίσµατος για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια του C' (συµπληρώµατος).
Το σύστηµα επωάστηκε στους 37°C για 1 ώρα, 0,3 ml ευαισθητοποιηµένων
κυττάρων που χρησιµοποιήθηκαν ως δείκτης προστέθηκαν και η επώαση
συνεχίστηκε για ακόµη 1 ώρα µε συχνή ανάδευση.
Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στους 4°C και ο βαθµός λύσης καθορίστηκε
από την απορρόφηση στα 541 nm. ∆ιαδοχικές αραιώσεις κάθε κλάσµατος
αντιγόνου προσδιορίστηκαν και η αραίωση που δίνει 50% λύσης ορίστηκε ως
µία µονάδα.
Για να επιλεγεί ο πρότυπος ορός για την ανίχνευση του αντιγόνου των
µιτοχονδρίων,

εξετάστηκαν

διαδοχικές

αραιώσεις διαφορετικών

ορών

ασθενών µε PBC. Αυξανόµενες ποσότητες µιτοχονδρίων και isofixation
curves κατασκευάστηκαν από την εκτίµηση του επιπέδου του αντιγόνου που
απαιτείται για να fix 2 από τα 3C'Η50 για κάθε αραίωση των ορών που
µελετήθηκαν. Οι τρεις isofixation καµπύλες που φαίνονται στο σχήµα 2 (6)
κατασκευάστηκαν από τρεις ορούς ασθενών µε PBC και µία µιτοχονδριακή
προετοιµασία.
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Σχήµα 2. “Isofixation curves” που κατασκευάστηκαν από τρεις ορούς ασθενών µε
πρωτοπαθή χολική κίρρωση και µία προετοιµασία µιτοχονδριακή ως αντιγόνο. Κάθε
σηµείο της καµπύλης αντιπροσωπεύει το ποσό του αντιγόνου που fix δύο από τους
τρεις C'H50 µονάδες του συµπληρώµατος, η πρώτη καµπύλη, επιλέχθηκε ο ορός
από τον ασθενή LH ως πρότυπο .

Οι τίτλοι ήταν µεταξύ 640 και 1280. Οι διαφορές µεταξύ των καµπύλων σε
περίσσεια

αντισώµατος

σχετίζονται

προφανώς

µε

τον

αριθµό

των

αντιγονικών επιτόπων που συµµετέχουν στην αντίδραση των µιτοχονδρίων
µε τους διαφορετικούς ορούς ασθενών µε PBC.
Ο ορός που τελικά επιλέχθηκε (LH) έδωσε µια σχεδόν κάθετη καµπύλη
isofixation στα περίσσεια του ανιχνεύσιµου αντιγόνου σε ένα ευαίσθητο
επίπεδο. Το δείγµα είχε ληφθεί από µια γυναίκα ασθενή ηλικίας 51 ετών η
οποία είχε αποφρακτικό ίκτερο για 3 έτη και στην οποία η πρωτοπαθής
χολική κίρρωση είχε διαγνωστεί µε σφηνοειδή βιοψία που λήφθηκε κατά την
διάρκεια ερευνητικής λαπαροτοµίας.
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4.1.3.1 Προετοιµασία του ανασυνδυασµένου PDC-E2, BCOADCE2, και
OGDC-Ε2.
Χρησιµοποιήθηκαν ανασυνδυασµένα αυτοαντιγόνα που είχαν κλωνοποιηθεί
στο UC Davis και είχαν εκφραστεί στο πλασµίδιο PGEX 4T-1 (87, 312-314).
Τα πλασµίδια που εκφράζουν τους κλώνους καλλιεργούνται ολονυκτίως και
στην συνέχεια, έπειτα από αραίωση 1:10 καλλιεργούνται σε φρέσκο θρεπτικό
µέσο Lauria-Bertani (50 µg/ml ampicillin) εωσότου η οπτική πυκνότητα (OD)
φτάσει το 0,7 µε 0,8 η οποία επάγεται µε την προσθήκη στην καλλιέργεια 1
mM isopropyl-β-thiogalactopyranoside και επωάζονται για 3 έως 4 ώρες
στους 37°C. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται και επαναδιαλύονται σε PBS που
περιέχει 1% Triton X-100 και 1% Tween 20 (Sigma Chemical Co, St Louis,
MO) και στην συνέχεια ακολουθεί διάσπαση των κυττάρων µε την χρήση
υπερήχων. Το παραπάνω οµογενοποίηµα φυγοκεντρείται σε 10.000 g για 15
λεπτά στους 4 ° C και γίνεται συλλογή του υπερκείµενου υγρού.
Σφαιρίδια γλουταθειόνης-αγαρόζης πλύθηκαν 3 φορές µε PBS και η
πρωτεΐνη σύντηξης εκλούεται από τον ανταγωνισµό µε 50 mM Tris HCl pH
8,0 που περιέχει 20 mM αναχθείσα γλουταθειόνη (Sigma, St Louis, MO). Η
συγκέντρωση της πρωτεΐνης καθορίστηκε µε την µέθοδο Bradford και η
ειδικότητα της καθαρής ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης επαληθεύτηκε µε την
τεχνική

της

ανοσοαποτύπωσης

µε

µονοκλωνικά

αντισώµατα,

συµπεριλαµβανοµένων των θετικών και αρνητικών δειγµάτων ελέγχου σε
όλες τις περιπτώσεις (315).
4.1.3 2 Τεχνική ανοσοαποτύπωσης για την ανίχνευση των ΑΜΑ.
Καθορισµένες ποσότητες αντιγόνου, 16 µg, 30 µg και 30 µg καθαρού
ανασυνδυασµένου
αντίστοιχα

αντιγόνου

φορτώθηκαν

σε

PDC-E2,
10%

µίνι-

BCOADC-E2,
πρωτεϊνούχα

και
γέλη

OGDC-E2
(Bio-Rad

Laboratories, Hercules,CA), ο διαχωρισµός των δειγµάτων έγινε στα 170 V
για 1 ώρα, και έγινε µεταφορά τους σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης ολονυκτίως
(316). Εν συνεχεία οι µεµβράνες κόπηκαν σε λωρίδες και στην συνέχεια για
την κάλυψη των µη ειδικών θέσεων επωάστηκαν µε διάλυµα, το οποίο
αποτελείται από 5% άπαχο γάλα για 1 ώρα και στην συνέχεια ακολούθησε
επώαση µε τα δείγµατα σε αραίωση 1:1.000, 1:500, και 1:200 σε γάλα και
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επώαση για 1 ώρα. Ακολουθεί πλύσιµο µε PBS µε 0.5% Tween 20 (PBS-T).
Τέλος οι λωρίδες επωάζονται για 1 ώρα µε IgA/G/M αίγας αντί-ανθρώπινο
αντίσωµα (Zymed, South San Francisco, CA), πλένονται, και το αποτέλεσµα
ανιχνεύεται σε υπόστρωµα φθορισµού Pierce Pico Luminol Fluorescent
Substrate (Pierce, Rockford, IL). Γίνεται έκθεση των Blots σε φωτογραφικές
µεµβράνες και οι εικόνες ψηφιοποιούνται µε FluorTech 8900 gel doc system
(Alpha Innotech, San Leandro, CA) το οποίο είναι εξοπλισµένο µε φίλτρο
χηµειοφθορισµού.

4.1.4.1 ELISA για την ανίχνευση ΑΜΑ
Οι

Van

de

Water

et

al.(23)

ανέπτυξαν

µία

τεχνική

ενζυµικής

ανοσοαπορρόφησης (ELISA) µε ανασυνδυασµένο κλωνοποιηµένο αντιγόνο
για να προσδιορίσουν ποσοτικά τα ειδικά για την PBC αντιµιτοχονδριακά
αντισώµατα .
Η µέθοδος αυτή έχει επίσης χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από τους Heseltine
et al.(317). Ωστόσο, σε αντίθεση µε το κλωνοποιηµένο αντιγόνο που
χρησιµοποιήθηκε από τους Gershwin et al. (312) χρησιµοποίησαν το καθαρό
σύµπλεγµα PDC που κατόρθωσαν να αποµονώσουν µε την τεχνική
διαδοχικά βήµατα διήθησης πηκτωµάτων.
Η τεχνική της ELISA είναι µία ιδιαίτερα ευαίσθητη και ποσοτική µέθοδος για
την ανίχνευση των AMA. Αυτή η µέθοδος θα έπρεπε να αντικαταστήσει
τελικά

τον

ανοσοφθορισµό

ως

µέθοδος

για

την

ανίχνευση

των

µιτοχονδριακών αυτοαντισωµάτων στην κλινική πρακτική.
Το 1987 οι Gershwin et al. εντόπισαν ένα cDNA κλώνο που αποµονώθηκε
από cDNA βιβλιοθήκη από ήπαρ αρουραίου που εξέφρασε το 70 kD Μ2αυτοαντιγόνο (312).
Αυτό οδήγησε στον προσδιορισµό των 3 µεγάλων M2 αντιγόνων, όπως η
υποµονάδα Ε2 (διυδρολιποαµιδική ακύλτρανσφεράση) του µιτοχονδριακού
συµπλέγµατος

της

2-κετοξύ-αφυδρογονάσης

(2-OADC)

που

όπως

προαναφέραµε αποτελείται: από το συγκρότηµα της πυροσταφυλικής
αφυδρογονάσης (PDC), συµπλόκου 2-κετο-γλουταρικής αφυδρογονάσης
(OGDC-E2) και του συµπλόκου 2-κετοξυ αφυδρογονάσης µε διακλαδούµενη
άλυσο (BCOADC-Ε2) (233, 318). Ένα τέταρτο αντιγόνο προσδιόριστηκε τότε
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το οποίο είναι γνωστό ως πρωτεΐνη Χ ή δεσµευτική πρωτεΐνη της
αφυδρογονάσης (E3BP) (319). Αυτό βρέθηκε να έχει διασταυρούµενη
αντίδραση µε τον επίτοπο των ΑΜΑ της υποµονάδας Ε2 του συµπλέγµατος
της PDC (319, 320).

4.1.4.2 MIT-3 (recombinant proteins containing PDC-E2, BCOADC-E2,
OGDC-E2), ELISA.
Ενενήντα-έξι οπών πλάκες ELISA επιστρώθηκαν µε MIT3 αντιγόνο σε
συγκέντρωση 2 µg/µl και επωάστηκαν ολονυκτίς. Έγινε κάλυψη των µη
ειδικών θέσεων µε 1% αλβουµίνη ορού βοοειδών σε PBS για 1 ώρα. Μετά
από δύο πλύσεις µε PBS-T, προστέθηκαν 100µl ορού σε αραίωση 1:200 σε
PBS και επωάστηκαν για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι πλάκες
πλύθηκαν τρεις φορές µε PBS-T, και επωάστηκαν µε αντίσωµα αίγας αντίIgA/G/M έναντι ανθρώπου (Zymed, South San Francisco, CA). Μετά από
τέσσερις πλύσεις µε PBS-T, προστέθηκαν 100µl ABTS, υπόστρωµα λύσης
υπεροξειδάσης (KPL, Gaithersburg, MD) σε κάθε οπή. Μετά την ανάπτυξη
του χρώµατος, έγινε η επεξεργασία των αποτελεσµάτων σε αναγνώστη
µικροπλακών (Molecular Devices, Sunnyvale, CA).
4.1.5 Μέθοδος µε την χρήση σφαιριδίων.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να ανιχνευτούν τα ΑΜΑ,
εν τούτοις υπάρχει ένα 5% περίπου των ασθενών που είναι αρνητικοί για τα
ΑΜΑ, αλλά σύµφωνα µε τους Oertelt, S et al (316) ανάµεσα σε αυτό το 5%
υπάρχει ένα ποσοστό που είναι ψευδώς αρνητικοί, γι’ αυτό δηµιούργησαν
αυτή την τεχνική για να µειωθεί το ποσοστό των ψευδών αρνητικών για ΑΜΑ,
ασθενών.
LiquiChip beads αγοράστηκαν από την Qiagen (Valencia, CA) και έγινε
σύζευξη των πρωτεϊνών µε τα ενεργοποιηµένα σφαιρίδια σε συγκέντρωση
0.2 µg/µl. Πρώτον, για να αξιολογήσουν την εγκυρότητα της µεθόδου και τα
αρχικά αποτελέσµατα του φθορισµού, χρησιµοποίησαν ειδικά µονοκλωνικά
αντισώµατα έναντι των µιτοχονδριακών αντιγόνων (315, 321), θετικοί και
αρνητικοί µάρτυρες εξετάστηκαν εις διπλούν ή εις τετραπλού. Μετά την
επικύρωση της µεθόδου, χρησιµοποιήθηκαν οροί ασθενών µε PBC σε
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αραιώσεις 1:10-3, 1:10-4, 1:10-5, and 1:10-6 σε Blotto blocker (Pierce,
Rockford, IL) και προστέθηκαν στο διάλυµα µε τα σφαιρίδια (1.250
σφαιρίδια/10µl). Όλα τα δείγµατα χρησιµοποιήθηκαν εις διπλούν, πολλά δε
από αυτά χρησιµοποιήθηκαν σε όλα τα πειράµατα ως µάρτυρες. Τα δείγµατα
επωάστηκαν για 2 ώρες υπό ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι πλάκες
πλύθηκαν 3 φορές µε PBS-Tween και επωάστηκαν µε βιοτίνη -Spσυζευγµένο αντίσωµα αίγας έναντι ανθρώπινων αντί IgA/G/M (Jackson
Immuno Research, West Grove, PA) για 45 λεπτά. Οι πλάκες, στην συνέχεια
πλύθηκαν ξανά και επωάστηκαν µε στρεπταβιδίνη συζευγµένη µε Rφυκοερυθρίνη (Caltag, Burlingame,CA) για 30 λεπτά στο σκοτάδι. Οι πλάκες
πλύθηκαν µια φορά και τα beads επαναδιαλύθηκαν σε PBS-Tween και
διαβάστηκαν σε Luminex 100 αναγνώστη (Luminex Corp, Austin, TX).
Γνωστοί θετικοί και αρνητικοί µάρτυρες προστέθηκαν σε κάθε πλάκα.

4.2 Μέθοδοι ανίχνευσης αντιπυρηνικών αυτοαντισωµάτων
Υπάρχουν

δύο

χαρακτηριστικές

µορφές

πυρηνικής

χρώσης

στον

ανοσοφθορισµό (καλύτερα περιγράφονται χρησιµοποιώντας κύτταρα Hep2
και όχι το µπλοκ που αποτελείται από διάφορους τύπους ιστών όπως
χρησιµοποιούνται στον ανοσοφθορισµό για την ανίχνευση των ΑΜΑ) οι
οποίες έχουν περιγραφεί στην PBC, ένας δίνει µια µεµβρανική χρώση περιπυρηνική (ΑΝΕΑ) και η άλλη χρώση είναι αυτή των multiple nuclear dots
(MND).
Όπως προκύπτει από κάποιες µελέτες και όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7
(322) , η καλύτερη τεχνική για την ανίχνευση των ΑΝΑ στην PBC παραµένει
ο ανοσοφθορισµός χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα κύτταρα Hep2 (322,
323).
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Εικόνα 7. Ανοσολογική χρώση των κυττάρων Hep2 µε ορούς PBC.
Εµπορικά διαθέσιµα Hep2 κύτταρα (Α) και Hep2 κύτταρα καλλιεργηµένα στο
εργαστήριο

φιξαρισµένα

(Β),

µε

µεθανόλη,

αιθανόλη,

ή

1%

4%

φορµαλδεΰδης έπειτα από χρώση µε ορούς 27, 28, 152, 159 και 161 σε
αραίωση 1/80, Bar = 20 µm.

4.2.1 Έµµεσος ανοσοφθορισµός (IF) για την ανίχνευση των ΑΝΑ
ANA ανιχνεύθηκαν σε αραίωση ≥ 1/100 σε τοµές ήπατος αρουραίου
αποξηραµένες

στον

αέρα.

Τα

αντισώµατα

αποκαλύφτηκαν

είτε

µε

σεσηµασµένα µε φθορίζουσα ουσία IgG προβάτου έναντι ανθρώπινων Ig
(Institut Pasteur, Παρίσι), ή µε IgG κουνελιού έναντι ανθρώπινων βαρέων και
ελαφρών αλυσίδων των Ig (Dako, Kobenhaven).
Θετικοί οροί, δίνοντας ένα δαχτυλιδοειδή πυρηνικό φθορισµό, µελετήθηκαν
περαιτέρω χρησιµοποιώντας 2 διαφορετικά είδη κυττάρων, κύτταρα HeLa
καλλιεργηµένα

σε

καλυπτρίδες

και

ανθρώπινα

κύτταρα

Τ

από

λεµφοβλαστοειδή κυτταρική σειρά (KE 37). Και οι δύο τύποι κυττάρων έχουν
µονιµοποιηθεί για 6 λεπτά σε παγωµένη µεθανόλη. Ο φθορισµός έγινε
χρησιµοποιώντας τους ορούς σε αραίωση 1/100.
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4.2.2 Ανοσοκατακρήµνιση (Immunoprecipitation)
Κύτταρα HeLa καλλιεργηµένα σε απλή στοιβάδα είχαν σηµανθεί µε
ραδιενενεργό ισότοπο για 16 ώρες µε 0,2 mCi/ml [35S]-µεθειονίνη σε
θρεπτικό µέσο RPMI-1640 χωρίς µεθειονίνη που περιέχει 10% ορό µόσχου,
στη συνέχεια πλύθηκαν τρεις φορές σε ρυθµιστικό διάλυµα PBS (150 mM
NaCl, 10 mM φωσφορικό νάτριο, pH 7,4).
Όλα τα επόµενα βήµατα έγιναν στους 40C. Τα κύτταρα συλλέχθησαν
χρησιµοποιώντας ξέστρο, επωάστηκαν για 6 λεπτά σε 1 mM Tris pH 8,0, στη
συνέχεια, µεταφέρθηκαν γρήγορα σε ρυθµιστικό διάλυµα TNM (10 mM TrisHCl, pH 7,5, 10 mM NaCl, 1,5 mM MgCI2) που περιέχει 1 mM PMSF, 5 mM
ιωδιοκεταµίδιο και αναστολείς πρωτεασών (1 pg / ml leupeptin, 1 pg / ml
pepstatin, 100, µg / ml aprotinin). Τα κύτταρα οµογενοποιήθηκαν µε
οµογενοποιητή Dounce και το οµογενοποίηµα ρυθµίστηκε σε διάλυµα 5 mM
MgCI2 και φυγοκεντρήθηκε για 10 λεπτά στα 900 g µε ρότορα Beckman,
JS13 περνώντας µέσα από ένα στρώµα που αποτελείται από 30%
σακχαρόζη στο ίδιο µέσο, ώστε να προκύψει µία στοιβάδα πυρήνων.
Οι πυρήνες επαναδιαλύθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα DOC (100 mΜ TrisHCI, pH 8,3, 2 mΜ EDTA, 0 1% SDS, 0 5% NP40, 0,5% DOC),
διασπάστηκαν µε υπέρηχο, στη συνέχεια προστέθηκαν 100 µg/ml απροτινίνη
και 5 mΜ ιωδιοακεταµίδιο. Μετά από 15 λεπτά επώασης φυγοκεντρήθηκαν
σε 10.000 g για 15 λεπτά, ποσότητες του υπερκείµενου υγρού που περιέχει
15 x 106 ct/min επωάσθηκαν ολονυχτίως σε αραίωση 1/50 µε τον ορό
ασθενών ή ατόµων ελέγχου.
Τα δείγµατα προστέθηκαν στη συνέχεια σε 30 µl πρωτεΐνης A-Sepharose 4B
και επωάστηκαν υπό ανάδευση για 2 ώρες στους 40C, στην συνέχεια
πλύθηκαν τέσσερις φορές µε ρυθµιστικό διάλυµα DOC και µια φορά µε
απεσταγµένο νερό. Τα beads θερµάνθηκαν σε θερµοκρασία βρασµού για 3
λεπτά σε ρυθµιστικό διάλυµα SDS και οι πρωτεΐνες που προέρχονται
διαχωρίζονται µε ηλεκτροφόρηση.
Ο διαχωρισµός έγινε χρησιµοποιώντας 7,5% πηκτή πολυακρυλαµιδίου
σύµφωνα

µε

τον

Laemmli

(324).

Το

αποτέλεσµα

ανιχνεύεται

µε

φθοριογραφία σύµφωνα µε τη µέθοδο των Bonner & Laskey (325).
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Τα κύτταρα KE 37 είχαν σηµανθεί µε ισότοπο για 6 ώρες µε 1 mCi/ml [35S]µεθειονίνης στο ίδιο µέσο καλλιέργειας όπως και τα κύτταρα HeLa. Έπειτα
από πλύσιµο µε PBS τα κύτταρα µεταφέρθηκαν στο ρυθµιστικό διάλυµα
TNM και ακουλουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και για τα κύτταρα HeLa.
Μετά το στάδιο της φυγοκέντρησης ελήφθηκαν οι πυρήνες, το υπερκείµενο
φυγοκεντρήθηκε για ακόµη 30 λεπτά σε 300.000 g σε TLA-100. ρότορα
(Beckman) ώστε να προκύψει µια στοιβάδα από µεµβράνες (P300), ενώ στο
υπερκείµενο βρίσκεται το κυτταρόπλασµα (S 300) το οποίο αµέσως
κατακρηµνίζεται σε 90% παγωµένη µεθανόλη και συλλέγεται έπειτα από
φυγοκέντρηση.
Και οι τρεις στοιβάδες (πυρήνες, P 300, S 300) επαναδιαλύθηκαν σε
ρυθµιστικό διάλυµα DOC και η επεξεργασία για διαλυτοποίηση και
ανοσοκατακρήµνιση έγινε όπως περιγράφεται και για τα κύτταρα HeLa .
4.2.3 Ανοσοαποτύπωση
Πυρήνες ήπατος αρουραίου παράχθηκαν σύµφωνα µε τους Blobel & Potter
(326). Οι πυρηνικοί φάκελοι ελήφθησαν έπειτα από πέψη των πυρήνων µε
DNAase Ι και RNAase Α και ακολούθησε αποµόνωση µε 1 Μ NaCl (327).
Οι πυρηνικοί φάκελοι επαναδιαλύθηκαν σε διάλυµα SDS, έγινε διάσπαση
τους µε υπέρηχο, κατακρηµνίστηκαν σε 90% παγωµένη µεθανόλη,
επαναδιαλύθηκαν και έβρασαν για 3 λεπτά σε διάλυµα SDS και στην
συνέχεια ηλεκτροφορήθηκαν σε 10% πηκτή πολυακρυλαµίδης (324). Οι
πρωτεΐνες µεταφέρθηκαν σε νιτροκυτταρίνη µε ηλεκτροφόρηση (328, 329).
Οι ακινητοποιηµένες πρωτεΐνες επωάσθηκαν µε ορό ασθενών, ατόµων
ελέγχου ή µε δύο προηγουµένως χαρακτηρισµένους ορούς ειδικούς είτε για
Λαµίνες Α και C ή Λαµίνη Β (330) και ακολούθησε επώαση µε συζευγµένο µε
αλκαλική φωσφατάση IgG έναντι ανθρώπου και το αποτέλεσµα ανιχνεύτηκε
µε το σύστηµα protoblot immunoblotting (Promega, Madison, USA).

4.2.4 Ηλεκτρονική µικροσκοπία
Κύτταρα HeLa που καλλιεργούνται σε καλυπτρίδες επωάζονται για 1 λεπτό
µε 0,15% Triton X 100 (v / v) σε ρυθµιστικό διάλυµα HTEM (45 mM HepesNaOH, pH 6,9, 45 mM Pipes -NaOH, pH 6,9, 10 mM EGTA, 5 mM MgCl2, 1
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mΜ PMSF) και έπειτα πλένονται µε PBS. Στην συνέχεια τα κύτταρα
µονιµοποιούνται µε 2% (w / v) παραφορµαλδεΰδη, 0,05% (v / v)
γλουταραλδεΰδη σε PBS για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου.
Η δράση της γλουταραλδεΰδης σταµατάει µε δύο πλυσίµατα διαλύµατος 50
mM NH4Cl σε PBS για 15 λεπτά το καθένα, ακολουθεί επώαση σε διάλυµα
PBS που περιέχει 0,05% (w / v) σαπωνίνης για 30 λεπτά. Στην συνέχεια
γίνεται επώαση µε τον ορό των ασθενών διαλυµένων σε PBS που περιέχει
0,05% σαπωνίνη και 0,2% ζελατίνη, σε θερµοκρασία δωµατίου για 30 λεπτά,
ακολουθεί επώαση µε τµήµατα Fab έναντι-ανθρώπινα IgG συζευγµένα µε
υπεροξειδάση (Institut Pasteur Production )
Μετά το πλύσιµο παρουσία σαπωνίνης, τα κύτταρα επαναµονιµοποιούνται
µε γλουταραλδεΰδη 2,5% σε 0,1 M cacodylate buffer, pH 7,3, πλένονται σε
cacodylate buffer, επωάζονται σε µέσο που περιγράφεται από τους Graham
& Karnovsky (331) για 10 λεπτά στο σκοτάδι. Μονιµοποιούνται σε 2% (w / v)
Os04 σε cacodylate buffer, αφυδατώνονται σε αιθανόλη και ενσωµατώνονται
σε Epon. Τµήµατα παράλληλα προς το επίπεδο των µονοστρωµάτων
εξετάζονται µε Philips 201 ηλεκτρονικό µικροσκόπιο.
4.2.5 1 Ενζυµική ανοσοπροσρόφηση (ELISA)
Οι
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οπές

µιας

πλάκας

πολυστυρενίου

µε

επίπεδο

πυθµένα

(Maxisorp,Nalge Nunc International, Denmark) επικαλύφθηκαν µε 100 µl,
συγκεντρώσεως 5 µg / ml καθαρού gp210 C- terminal πεπτιδίου, το οποίο
ήταν διαλυµένο σε 0,1 Μ ανθρακικού ρυθµιστικού διαλύµατος, pH 9,6.
Οι πλάκες επωάσθηκαν στους 4οC για 24 ώρες, ακολούθησε περαιτέρω
δίωρη επώαση µε 100 µl PBS που περιέχει 1% BSA. Οι πλάκες στέγνωσαν
σε θερµοκρασία δωµατίου και να αποθηκεύτηκαν στους 4οC µέχρι τη χρήση.
Στη συνέχεια προστέθηκαν 100 µl κάθε ορού σε κάθε οπή, σε αραίωση 1:100
σε PBS που περιέχει 0,05% v / v Tween 20, επωάστηκαν για 1 ώρα σε
θερµοκρασία δωµατίου και έπειτα ακολούθησε πλύσιµο τέσσερις φορές µε
PBS-Tween 20. Η βέλτιστη αραίωση του συζευγµένου µε υπεροξειδάση
έναντι-ανθρώπου IgG (Medical and Biological Laboratories, Nagoya, Japan)
προστέθηκε σε κάθε οπή και επωάστηκε για 1 ώρα. Έπειτα από πλύσιµο
τέσσερις

φορές

µε PBS-Tween

20, προστέθηκαν 100

µl διάλυµα
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υποστρώµατος το οποίο περιέχει 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine και H2O2 σε
κάθε οπή.
Μετά από επώαση 30 λεπτών σε θερµοκρασία δωµατίου, η αντίδραση
διακόπηκε µε την προσθήκη 100 µl 0,5 M H2SO4 και αναλύθηκε η οπτική
πυκνότητα στα 450 nm χρησιµοποιώντας ένα αυτόµατο plate reader
(MPRA4i, TOSO, Japan). Οι τίτλοι αντισωµάτων υπολογίστηκαν µε αναφορά
στο πρότυπο ορό, ο οποίος είχε αραιωθεί σε τέσσερις διαφορετικές
συγκεντρώσεις (200, 100, 50 και 0 µονάδες / ml) (282).

4.2.5.2 Σύνθεση πεπτιδίων
Το ανθρώπινο gp210 C- terminal πεπτίδιο, ένα εικοσιπενταµερές µε την
ακόλουθη ακολουθία, SPNALPPARKASPPSGLWSPAYASH, συντέθηκε µε
συνθέτη πεπτιδίων (Model 432A Synergy, Applied Biosystems, Fostercity,
CA) που χρησιµοποιεί F-moc χηµεία (221). Το πεπτίδιο καθαρίστηκε µε
HPLC αντίστροφης φάση, και η συνακόλουθη καθαρότητα ήταν µεγαλύτερη
από 90%, όπως προσδιορίζεται από την ανάλυση HPLC.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. ΣΚΟΠΟΣ
Αν και τα αντιµιτοχονδριακά αυτοαντισώµατα (ΑΜΑ), που είναι ειδικά για τη
νόσο, ανιχνεύονται σε ποσοστό άνω του 95% των ασθενών µε πρωτοπαθή
χολική κίρρωση εν τούτοις δεν σχετίζονται µε την πορεία της νόσου (176,
228). Σε αντίθεση µε τα ΑΜΑ, τα αυτοαντισώµατα έναντι των κεντροµεριδίων
(ACA) και τα αυτοαντισώµατα έναντι του πυρηνικού φακέλου (ANEA) τα
οποία ανήκουν στην κατηγορία των αντιπυρηνικών αυτοαντισωµάτων (ΑΝΑ)
και ανιχνεύονται σε ποσοστό 20-50% φαίνονται να συσχετίζονται µε την
βαρύτητα της νόσου (283, 332).
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι :
 Ο προσδιορισµός της συχνότητας εµφάνισης, στους ορούς ασθενών
µε

PBC,

αυτοαντισωµάτων

που

αναγνωρίζουν

αντιγόνα

του

πυρηνικού φακέλου.
 Στην διερεύνηση της σηµασίας της συχνότητας εµφάνισης αυτών των
αυτοαντισωµάτων, στην διάγνωση, πρόγνωση και κλινική πορεία των
ασθενών µε PBC
 ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων των ασθενών, όπου αναγράφονται τα
κλινικό-εργαστηριακά στοιχεία, ιστολογικά χαρακτηριστικά καθώς και
τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης.
 Προσδιορισµός του είδους των κυττάρων που αποτελούν στόχο των
αυτοαντισωµάτων που περιέχονται σε ορούς ασθενών.
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2. ΥΛΙΚΑ
2.1 Υλικά κυτταροκαλλιεργειών
Για τον εντοπισµό περιπυρηνικού φθορισµού χρησιµοποιήθηκαν ανθρώπινα
κύτταρα Hep2, τα οποία προέρχονται από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας
(ECACC 86030501).
Χρησιµοποιήθηκαν καλλιεργητικές φλάσκες και αναλώσιµα πλαστικά
καλλιέργειας από την Corning Inc και την Nalge Nunc International και τα
καλλιεργητικά υλικά ΜΕΜ (31095-029), HBSS(14170-088), Trypsin/ EDTA
(25200-056), Penicillin/Streptomycin (15140-122), Foetal Bovin Serum
(10108-165) και MEM non essential aminoacids (11140-035) από την
Gibco.

2.2 Υλικά ανοσοφθορισµού

Nova Lite

TM

(IFA) ANA plus Mouse Kidney & Stomach (708150)

αγοράστηκε από την Inova diagnostics, San Diego CA, Inc
PBS tablets (18912-014) από την Gibco
Gelatin from cold water fish skin (G7765) αγοράστηκε από την SigmaAldrich
Glycine (G8898), MgCl2 (M8266) και Triton –X (Χ100) από την SigmaAldrich

UltraCruz™

Mounting

Medium

(sc-24941)

από

την

Santa

Cruz

Biotechnology, Inc.
IgG-FITC (AP112F): Πολυκλωνικό αντίσωµα αίγας έναντι ανθρώπου
συζευγµένο µε FITC από την Chemicon.
IgM-FITC (F005801): Πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού έναντι ανθρώπου
συζευγµένο µε FITC από την Dako.

66

Καλυπτρίδες 24 x 24 mm από την Citoglas
To-pro-3 iodide (642/661) 1mM solution in DMSO (T3605) από την
Invitrogen
Glycergel Mounting medium (C0563) από την DakoCytomation,Inc

2.3 Υλικά για εγκλεισµό και αποπαραφίνωση ιστών

Πλάκες αντικειµενοφόρες Superfrost plus (J1800AMNZ) καλυπτρίδες 24
x 60 mm (BB022060A1) από την Menzel-Gläser, Germany
Tris (A1086) από την Applichem
Tri-sodium citrate 2 hydrate (131655) και Citric acid 1-hydrate (131018)
από την Panreac
Ξυλόλη (108685), Αιθανόλη (818760) και Φολµαδεΰδη (104003) από την
Merck
Παραφίνη (18393) αγοράστηκε από την Parapast® Plus

2.4 Προσδιορισµός της gp210 µε ELISA

ELISA kits Quanta lite

TM

gp210 (708995) από την Inova diagnostics, San

Diego CA, Inc

2.5 ∆ιαλύµατα
PBS (Phosphate Buffered Saline): ∆ιαλύουµε ένα δισκίο σε 500 ml
απεσταγµένου ύδατος και στην συνέχεια φιλτράρουµε µε διηθητικό φίλτρο
(Corning) και φυλάσσουµε στoυς 4οC.
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TBS (Tris Buffered Saline): Το διάλυµα αποτελείται από 50mM Tris και 150
mM NaCl και το pH ρυθµίζεται στο 7,6 µε σταγόνες πυκνού HCl.
Blocking buffer: αποτελείται από 2 mM MgCl2, 1,1% Fish skin gelatine,
0,2% Triton-X διαλυµένα σε PBS.
Citrate Buffer: παρασκευάζεται µε 1,8mM κιτρικό οξύ και 8,2 mM κιτρικό
νάτριο.
Quench: αποτελείται από 20mM Glycine και ο διαλύτης είναι το PBS.
IgG-FITC: την ηµέρα της δοκιµής γινόταν αραίωση 1/500 σε blocking buffer
IgM-FITC: την ηµέρα της δοκιµής γινόταν αραίωση 1/100 σε blocking buffer
To-pro: την ηµέρα της δοκιµής γινόταν αραίωση 1/1000 σε blocking buffer
Minimum Essential Medium (ΜΕΜ) εµπλουτισµένο µε 1% µε Non Essential
aminoacids (Gibco), διάλυµα 100U/ml Penicillin/Streptomycin (Gibco) και
εµπλουτισµένο µε 10% απενεργοποιηµένο ορό εµβρύου βόειου (FBS)
χρησιµοποιήθηκε για την καλλιέργεια των κυττάρων.
Φορµαλδεΰδη: Παρασκευάζονταν διάλυµα 1% και 4% από φορµαλδεΰδη
37% σε PBS την ηµέρα της χρώσης των κυττάρων

Αιθανόλη:

Για

την

αποπαραφίνωση

των

τοµών

χρησιµοποιήθηκαν

διαφορετικές συγκεντρώσεις αιθανόλης (100%, 96%,80% και 70%).
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3. ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Από τον Ιανουάριο του 1989 έως τον Ιούνιο του 2009, έγινε διάγνωση της
νόσου σε 232 ασθενείς που παρακολουθούνται στη Γαστρεντερολογική
Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, Κρήτης. Οι ασθενείς
στους οποίους είχε γίνει αιµοληψία και για τους οποίους υπήρχε ορός (-800C)
την στιγµή της διάγνωσης, είχαν αρνητικούς δείκτες ιογενούς ηπατίτιδας και
οι οποίοι έδωσαν την συγκατάθεση τους συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα
µελέτη.

Η

µελέτη εγκρίθηκε

από την

Επιτροπή

∆εοντολογίας

του

Νοσοκοµείου. Τα κριτήρια αυτά τα πληρούν 147 ασθενείς που τελικά
συµπεριλήφθηκαν

στη

µελέτη

(Πίνακας

1).

Οι

ασθενείς

αυτοί

παρακολουθήθηκαν για µια περίοδο από 1-240 µήνες (96,1±55,8 µήνες,
διάµεσος 89,5 µήνες) έπειτα από την αρχική διάγνωση της PBC. Την στιγµή
που έγινε η συλλογή των ορών 19 (12,9%) ασθενείς ήταν AMA αρνητικοί και
128 (87,1%) ήταν AMA θετικοί µε την µέθοδο του έµµεσου ανοσοφθορισµού.
Είκοσι δύο ασθενείς (15%) ήταν άρρενες και 125 (85%) θήλεις. Ο µέσος όρος
ηλικίας την στιγµή της διάγνωσης κυµαίνεται 59,2±10,9 έτη (διάµεσος 60,
ακραίες τιµές 31-80 έτη). Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Ludwig, κατά την
διάγνωση, 97 (66%) ασθενείς βρίσκονταν στο στάδιο I-II και 50 (34%) στο
στάδιο III-IV. Ο µέσος όρος του Mayo risk score κατά την διάγνωση ήταν 5,1
± 1,6. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε ουρσοδεοξυχολικό οξύ
(UDCA) σε δόση 13-15 mg / kg, έπειτα από τη συλλογή του ορού.
Άλλα συνυπάρχοντα αυτοάνοσα νοσήµατα ήταν: σύνδροµο Sjogren σε 12
ασθενείς, φαινόµενο Raynaud σε 2, ψωρίαση σε 1, σαρκοείδωση σε 1,
δισκοειδής ερυθηµατώδης λύκος σε 1, αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα σε 2
και λεύκη σε 1.
Κατά την διάρκεια της µελέτης 14 ασθενείς ανέπτυξαν κιρσούς οισοφάγου,
15 ασκίτη, 2 ηπατική εγκεφαλοπάθεια και 6 ηπατοκαρκίνωµα. Τέσσερις
ασθενείς έκαναν µεταµόσχευση ήπατος. Τριάντα ασθενείς πέθαναν κατά την
διάρκεια της µελέτης (ο θάνατος πέντε ασθενών δεν οφείλονταν στην νόσο
και τρεις πέθαναν τον πρώτο µήνα της διάγνωσης). Οι υπόλοιποι 117 ζουν
και

παρακολουθούνται

ακόµα

στη

Γαστρεντερολογική

Κλινική

του

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, Κρήτης.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των ασθενών
Χαρακτηριστικά ασθενών
Ηλικία

Αριθµός Ασθενών n = 147
59,2±10,9

ΑΜΑ+

128 (87,1%)

ΑΜΑ -

19 (12,9%)

Στάδιο I-II

97 (66%)

Στάδιο III-IV

50 (34%)

Εν Ζωή

117 (79,6%)

Νεκροί

30 (20,4%)

Επιβίωση

97,2±53,1

Mayo risk score

5,1±1,6
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Τα αυτοαντισώµατα που βρέθηκαν συσχετίστηκαν µε τα κλινικοεργαστηριακά
χαρακτηριστικά, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά που είχαν οι ασθενείς κατά την
διάγνωση καθώς και την επιβίωση. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά που
µελετήθηκαν, περιλαµβάνουν: ίνωση (1-3) (1=µικρή, 2=µεσαία, 3=ισχυρή ή
ικανή),

περιπυλαία

ηπατίτιδα

(0-3)

(0=απουσία,

1=µικρή,

2=µεσαία,

3=µεγάλη) φλεγµονή στο πυλαίο διάστηµα (1-3) (1=µικρή, 2=µεσαία,
3=ικανή) ενδολοβιακή φλεγµονή (0-2) (0=απουσία, 1=µικρή, 2=µεσαία) ,
επιθηλιώδες κοκκίωµα (0-1) (0=απουσία, 1=παρουσία) και υπερπλασία
χοληφόρων (0-1) (0=απουσία, 1=παρουσία).

4.1 Λήψη και καταγραφή υλικού
4.1.1 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών
∆ηµιουργήθηκε ένα αρχείο excel όπου καταγράφονται :
•

Ονοµατεπώνυµο ασθενούς

•

Έτος Γεννήσεως

•

Έτος ∆ιάγνωσης της νόσου

•

Ηλικία κατά την διάγνωση

•

Έτος βιοψίας

•

Έτος θανάτου

•

Φύλο

•

Εν ζωή/ νεκρός

•

Στάδιο

•

Τίτλος ΑΜΑ

•

Θετικά/ Αρνητικά ΑΝΕΑ

•

Θετικότητα ή µη για αντί-gp210

•

Αίτια θανάτου

•

Ρήξη αντιρρόπησης

•

Πιθανά συνοδά προβλήµατα

•

Ιστολογικά χαρακτηριστικά
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4.1.2 Ορός
Ολικό περιφερικό αίµα φυγοκεντρήθηκε σε 4000g για 20 λεπτά και ο ορός
µοιράστηκε σε µικρές ποσότητες και φυλάχθηκε στους – 80οC.

4.2 Κυτταροκαλλιέργειες
Ανθρώπινα

κύτταρα

Hep2

(καρκίνωµα

του

τραχήλου

της

µήτρας)

χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχευση αυτοαντισωµάτων έναντι αντιγόνων του
πυρηνικού φακέλου. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε Minimum Essential
Medium εµπλουτισµένο µε 10 % FBS, πενικιλίνη και στρεπτοµυκίνη και 1%
non essential aminoacids. Τα κύτταρα διατηρήθηκαν σε υγρή ατµόσφαιρα
στον επωαστήρα στους 370C και 5% CO2.
4.3

Έµµεσος

ανοσοφθορισµός

για

την

ανίχνευση

των

αυτοαντισωµάτων του ορού
4.3.1 Αντιµιτοχονδριακά Αυτοαντισώµατα (ΑΜΑ)
Για

την

ανίχνευση

αντιµιτοχονδριακών

και

IgG

τον

ηµιποσοτικό

αυτοαντισωµάτων

προσδιορισµό
έγινε

(AMA),

ανοσοφθορισµός χρησιµοποιώντας το κιτ της Nova Lite

TM

των

έµµεσος

(IFA) ANA plus,

σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή.

4.3.2 Αυτοαντισώµατα έναντι αντιγόνων του πυρηνικού φακέλου
(ΑΝΕΑ)
Έµµεσος

ανοσοφθοριµός

(IIF)

διεξάχθηκε

για

την

ανίχνευση

των

αντισωµάτων έναντι του πυρηνικού φακέλου (ANEA) όπως περιγράφεται
από τους Tsiakalou V et al (322). Εν συντοµία, κύτταρα Hep2
καλλιεργήθηκαν οληνυκτίς σε καλυπτρίδες και πλύθηκαν µε PBS.
Τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε 1% και 4% φολµαλδεΰδη για 10 λεπτά.
Έγινε πλύση των µονιµοποιηµένων κυττάρων µε PBS. Για την κάλυψη των
µη ειδικών θέσεων πρόσδεσης των αντισωµάτων τα µονιµοποιηµένα
κύτταρα επωάστηκαν µε quench, για 5 λεπτά. Μετά το blocking µε PBS που
περιέχει 0.2% TritonX-100, 0.2% MgCl2 and 1% fish skin gelatine, για 10
λεπτά, τα κύτταρα επωάστηκαν µε ορό (αραίωση 1:80) σε blocking buffer για
45 λεπτά. Εν συνεχεία, οι καλυπτρίδες πλύθηκαν µε blocking buffer για 10

72

λεπτά και επωάστηκαν µε ισοθειοκυανική φθορεϊσίνη (FITC)–συζευγµένη µε
IgG αίγας έναντι-ανθρώπου (αραίωση 1:500), για 45 λεπτά. Τέλος, τα
κύτταρα εµβαπτίστηκαν σε PBS και καλύφθηκαν µε mounting medium που
εµπεριέχει dapi. Όλα τα βήµατα πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία
δωµατίου.
Ο φθορισµός παρατηρήθηκε σε συνεστιακό µικροσκόπιο Leica SP .

4.4

Ανίχνευση

και

ηµιποσοτικός

προσδιορισµός,

στον

ορό,

αντισωµάτων έναντι της gp210
Για την ανίχνευση και τον ηµιποσοτικό προσδιορισµό, στον ορό ασθενών µε
PBC, αντισωµάτων gp210 χρησιµοποιήθηκε εµπορικώς διαθέσιµη ELISA της
Quanta lite TM σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή.

4.5 Βιοψία ήπατος
Για την βιοψία ήπατος χρησιµοποιήθηκαν βελόνες τύπου Tru-Cut για να
αποκτήσουµε ένα δείγµα 1 mm διαµέτρου και 1-2 cm σε µήκος.

4.6 Εγκλεισµός ιστού σε παραφίνη
Έπειτα από την βιοψία, γίνεται µονιµοποίηση του ιστού. Η µονιµοποίηση του
ιστού γίνεται µε υγρά που έχουν την ικανότητα να πήζουν τα λευκώµατα και
να καθηλώνουν τα ιστικά στοιχεία. Ένα από τα µονιµοποιητικά µέσα είναι η
παραφίνη. Πριν τον εγκλεισµό του ιστού στην παραφίνη γίνεται αφυδάτωση
του ιστού, γιατί η παραφίνη δεν αναµιγνύεται µε το νερό. Η αφυδάτωση
γίνεται σε µία σειρά οινοπνεύµατα 70ο, 96ο, και σε απόλυτο οινόπνευµα 100ο.
Στην συνέχεια γίνεται διαύγαση του ιστού, δηλαδή ο ιστός από αδιαφανής
γίνεται ηµιδιαφανής και αυτό επιτυγχάνεται µε εµβάπτιση του ιστού σε
ξυλόλη. Η ξυλόλη είναι ένα πτητικό υγρό που αναµιγνύεται εύκολα τόσο µε
την παραφίνη όσο και µε την αλκοόλη. Στην συνέχεια, ο ιστός είναι έτοιµος
να εγκλειστεί στην παραφίνη, αφού προηγουµένως έχουµε λιώσει την
παραφίνη σε κλίβανο στους 56-58ο C και την έχουµε βάλει σε πάγο για να
σταθεροποιηθεί.
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4.7 Αποπαραφίνωση και ενυδάτωση τοµών
Τοµές παραφίνης πάχους 3 µm τοποθετούνται σε αντικειµενοφόρες πλάκες
super frost και ακολουθεί αποπαραφίνωση και ενυδάτωση των τοµών.
Οι ιστοί τοποθετούνται σε κλίβανο αέρος στους 40 ° C ολονυκτίς και στη
συνέχεια οι τοµές τοποθετούνται σε δοχεία (µπανάκια) µε ξυλόλη για 15
λεπτά. Ακολούθως γίνεται η ενυδάτωση των τοµών σε φθίνουσες
συγκεντρώσεις αιθανόλης για 5 λεπτά σε κάθε συγκέντρωση (100%, 96%,
80% και 70%). Έπειτα ξεπλένονται σε νερό βρύσης και µετά γίνεται
αποκάλυψη του επίτοπου µε citrate buffer σε κλίβανο αέρος στους 40° C για
2 ώρες.

4.8 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς παραφίνης
Έπειτα από την αποκάλυψη του επίτοπου οι τοµές ξεπλένονται µε άφθονο
νερό βρύσης και στην συνέχεια ακολουθεί ένα πλύσιµο µε PBS. Εν συνεχεία,
οι τοµές επωάζονται για 10 λεπτά µε blocking buffer. Ακολουθεί επώαση των
τοµών µε ορό (αραίωση 1:50, σε blocking buffer) για 2 ώρες, µετά το πέρας
των 2 ωρών ακολουθούν 4 πεντάλεπτες πλύσεις µε blocking buffer, γίνεται
ξανά επώαση µε blocking buffer για άλλα 10 λεπτά και εν συνεχεία
προσθέτουµε το συζευγµένο µε FITC IgG (αραίωση 1:400 σε blocking buffer)
ή IgM (αραίωση 1:100 σε blocking buffer) αντίσωµα για 45 λεπτά.
Ακολουθούν 3 πεντάλεπτες πλύσεις µε blocking buffer και 1 πλύση µε PBS.
Έπειτα γίνεται χρώση των πυρήνων µε TO-PRO (αραίωση 1:1000 σε
blocking buffer), για 5 λεπτά και στην συνέχεια πλύσιµο µε PBS για 5 λεπτά.
Τέλος γίνεται επικάλυψη µε mounting medium που εµπεριέχει dapi. Όλες οι
διαδικασίες λαµβάνουν µέρος σε θερµοκρασία δωµατίου.

4.9 Στατιστική ανάλυση
Τα δεδοµένα παρουσιάζονται ως επί τις εκατό ποσοστά (%) ή ως µέσος
όρος± τυπική απόκλιση (SD), εκτός και αν υποδεικνύονται διαφορετικά.
∆ιαφορές ανάµεσα σε θετικούς και αρνητικούς για τα αντισώµατα ασθενείς
για διάφορα κλινικά, ιστολογικά και ορολογικά χαρακτηριστικά συγκρίθηκαν
χρησιµοποιώντας

πολυπαραγοντική

ανάλυση

παλινδρόµησης.

Χρησιµοποιήθηκε το Fisher’s exact test για την σύγκριση των αιτιών θανάτου
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µεταξύ ANEA θετικών και αρνητικών και gp-210 θετικών και αρνητικών
ασθενών. Ο χρόνος επιβίωσης υπολογίστηκε µε την µέθοδο Kaplan-Meier
και συγκρίθηκε µε το Breslow τεστ. Για την πολυπαραγοντική ανάλυση
παλινδρόµησης µονόπλευρη τιµή p < 0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντική,
ενώ για την επιβίωση και το Fisher’s exact test δίπλευρη τιµή p < 0,05
θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντική . Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το SPSS
v.15.0 και Excel 2003 software.
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1 ΑΝΕΑ θετικοί έναντι ΑΝΕΑ αρνητικών ασθενών
Τα ANEA ανιχνεύτηκαν µε την τεχνική του έµµεσου ανοσοφθορισµού σε
κύτταρα

Hep2

καλλιεργηµένα

στο

εργαστήριο

δίνοντας

µία

τυπική

περιπυρηνική χρώση (Εικόνα 1). ANEA ανιχνεύθηκαν σε 69 (46,9%) από
τους 147 ασθενείς. Οι συγκρίσεις µεταξύ ANEA θετικών και αρνητικών
ασθενών φαίνονται στους (Πίνακες 2 και 3). Αν και δεν υπάρχει σηµαντική
διαφορά στον αριθµό των ζωντανών / νεκρών µεταξύ των θετικών και
αρνητικών ασθενών για τα ANEA (51 (77,3%) / 15 (22,7%) έναντι 66 (86,8%)
/ 10 (13,2%) NS), υπήρχε µια στατιστικής σηµασίας διαφορά, στην επιβίωση
µεταξύ των δύο οµάδων (91,7 ± 50,7 vs 101,8 ± 55 µήνες, p = 0,043)
(Πίνακας 2 και Γράφηµα 1). Επιπλέον, τα αίτια θανάτου µεταξύ ANEA
θετικών και αρνητικών ασθενών ήταν διαφορετικά. Οι ΑΝΕΑ θετικοί ασθενείς
πεθαίνουν συχνότερα από ηπατική ανεπάρκεια και /ή ΗΚΚ, ενώ οι ΑΝΕΑ
αρνητικοί ασθενείς πεθαίνουν συχνότερα από κιρσορραγία (p=0,016)
(Γράφηµα 2). Οι ασθενείς που ήταν θετικοί για τα ΑΝΕΑ είχαν υψηλότερους
τίτλους ΑΜΑ (35(50,7%)/ 34(49,3%) vs 56(71,8%)/ 22 (28,2%), p=0,001)
(Γράφηµα 3). Παρά ταύτα οι τίτλοι των AMA δεν συσχετίζονται µε τη
σοβαρότητα της νόσου. Πράγµατι όταν εξετάστηκαν οι τίτλοι των AMA σε
σχέση µε την επιβίωση των ασθενών, η ανάλυση Kaplan-Meier έδωσε µια
τιµή p> 0,7 (Γράφηµα 4). Επίσης, οι θετικοί για τα ΑΝΕΑ ασθενείς, βρισκόταν
σε προχωρηµένο ιστολογικό στάδιο (39 (56,5%)/ 30(43,5%) vs 58(74,4%)/
20(25,6%), p=0,005) κατά την διάγνωση (Γράφηµα 5).
Υπήρξε µια σηµαντική διαφορά µεταξύ ANEA θετικών και ANEA αρνητικών
ασθενών σε ιστολογικά χαρακτηριστικά όπως, ίνωση, φλεγµονή στο πυλαίο
διάστηµα, περιπυλαία ηπατίτιδα και πολλαπλασιασµό των χοληφόρων (p =
0,008, p = 0,008, p = 0,019 και p = 0,027, αντίστοιχα). Ενώ για το
επιθηλιώδες κοκκίωµα και την ενδολοβιακή φλεγµονή δεν βρέθηκε κάποια
διαφορά (p= 0,425 και p= 0,359, αντίστοιχα) (Πίνακας 3). Παρά το γεγονός
ότι οι ασθενείς που είναι θετικοί για τα ΑΝΕΑ έχουν σοβαρότερη περιπυλαία
ηπατίτιδα, εν τούτοις δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην επιβίωση των
ασθενών µε σοβαρή περιπυλαία ηπατίτιδα ανάµεσα σε ΑΝΕΑ θετικούς και
ΑΝΕΑ αρνητικούς ασθενείς, σύµφωνα µε την ανάλυση Kaplan-Meier (101,2 ±
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38,2 vs 105,4 ± 47,0 µήνες, p=1,000) (Γράφηµα 6). Αλλά ούτε η περιπυλαία
ηπατίτιδα από µόνη της δεν αποτελεί παράγοντα µείωσης της επιβίωσης.
Πράγµατι, η ανάλυση Kaplan-Meier ανάµεσα σε ασθενείς µε σοβαρή
περιπυλαία ηπατίτιδα (103,0 ± 41,9 µήνες) και µε αρνητική ή ελαφρώς θετική
περιπυλαία ηπατίτιδα (92,3 ± 61,6 µήνες) έδωσε µία τιµή p=0,969 (Γράφηµα
7).

Εικόνα 1. Τυπική περί-πυρηνική χρώση όπως παρουσιάζεται από ANEA
θετικούς

ορούς

σε

κύτταρα

Hep2

µε

την

τεχνική

του

έµµεσου

ανοσοφθορισµού.
(α) Τα κύτταρα έχουν µονιµοποιηθεί µε 1% φορµαλδεΰδη. (β) τα κύτταρα
έχουν µονιµοποιηθεί µε 4% φορµαλδεΰδη.
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Πίνακας 2 Σύγκριση των κλινικών παραµέτρων µεταξύ ANEA θετικών και
ANEA αρνητικών ασθενών.
ANEA
Θετικοί

Αρνητικοί

Τιµή p

Ασθενείς N(%)

69(46.9)

78(53,1)

Ηλικία διάγνωσης

59,3±11,8

59,1±10,1

0,330

Τίτλος AMA ≤1:160/>1:160(%)

35(50,7)/ 34(49,3)

56(71,8)/ 22(28,2)

0,001

Στάδιο I-II / Στάδιο III-IV(%)

39(56,5)/ 30(43,5)

58(74,4)/ 20(25,6)

0,005

Ζώντες / Νεκροί (%)

51(77,3)/ 15(22,7)

66(86,8)/ 10(13,2)

0,162

Επιβίωση

91,7±50,7

101,8±55

0,043

Mayo risk score

5,19±1,8

5,04±1,3

0,239

Γράφηµα 1 Kaplan-Meier επιβίωσης ανάµεσα σε ΑΝΕΑ θετικούς και ΑΝΕΑ
αρνητικούς ασθενείς (p=0,043)
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Πίνακας 3, Σύγκριση των ιστολογικών παραµέτρων µεταξύ ANEA θετικών και
ANEA αρνητικών ασθενών,
Ιστολογικά χαρακτηριστικά
ANEA Θετικοί

ΑΝΕΑ Αρνητικοί

(n=69)

(n=78)

1

10(22,7%)

22(40,7%)

2

17(38,6%)

22(40,7%)

3

17(38,6%)

10(18,6%)

Φλεγµονή στο

1

8(18,2%)

22(40,7%)

πυλαίο διάστηµα

2+3

36(81,8%)

32(59,3%)

Περιπυλαία

0+1

16(36,4%)

31(57,4%)

ηπατίτιδα

2+3

28(63,6%)

23(42,6%)

0

11(25%)

9(16,7%)

1

19(43,2%)

35(64,8%)

2

14(31,8%)

10(18,5%)

Πολλαπλασιασµός

0

12(27,3%)

25(46,3%)

χοληφόρων

1

32(72,7%)

29(53,7%)

Επιθηλιώδες

0

31(70,5%)

39(72,2%)

κοκκίωµα

1

13(29,5%)

15(27,8%)

Ίνωση

Ενδολοβιακή
φλεγµονή

Τιµή p

0,008

0,008

0,019

0,359

0,027

0,425
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Γράφηµα 2: Αιτίες θανάτου µεταξύ ANEA θετικών και ANEA αρνητικών
ασθενών (p= 0,016).

Ποσ οστό % ασθενώ ν

70,0
66,7

60,0
50,0

50,0

Κιρσορραγία

40,0

Ηπατ.Ανεπάρκεια
30,0
26,7

20,0

ΗΚΚ

30,0

p=0,016
10,0
6,7

0,0

0,0
ANEA +ve

ANEA -ve

Γράφηµα 3: Τίτλοι ΑΜΑ µεταξύ ΑΝΕΑ θετικών και ΑΝΕΑ αρνητικών
ασθενών
(p= 0,001).

ποσοστό % ασθενώ ν

80,0
70,0

71,8

60,0
50,0
40,0

50,7

ΑΜΑ≤1:160

49,3

AMA>1:160

30,0
28,2

20,0

p=0,001

10,0
0,0
ΑΝΕΑ +ve

ΑΝΕΑ -ve
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Γράφηµα 4 Kaplan-Meier επιβίωσης ανάµεσα σε ασθενείς µε τίτλο AMA
≤1:160 και τίτλο ΑΜΑ >1:160 (p=0,763)

Γράφηµα 5: Ιστολογικό στάδιο µεταξύ ΑΝΕΑ θετικών και ΑΝΕΑ αρνητικών
ασθενών (p= 0,005).

ποσ οστό % ασ θενώ ν

80,0
70,0

74,4

60,0
50,0
40,0

56,5
Στάδιο I-II
43,5

Στάδιο III-IV

30,0
25,6

20,0

p=0,005

10,0
0,0
ΑΝΕΑ +ve

ANEA -ve
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Γράφηµα 6: Kaplan-Meier επιβίωσης ανάµεσα σε ΑΝΕΑ θετικούς και ΑΝΕΑ
αρνητικούς ασθενείς µε σοβαρή περιπυλαία ηπατίτιδα (p=1,000).
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Γράφηµα 7: Kaplan-Meier ανάµεσα σε ασθενείς µε σοβαρή περιπυλαία
ηπατίτιδα και ασθενείς µε αρνητική ή ελαφρώς θετική περιπυλαία ηπατίτιδα
(p=0,969).

5.2 Ανίχνευση αυτοαντισωµάτων έναντι της Gp210
∆οκιµάσαµε τους 69 ANEA θετικούς ασθενείς (18 νεκροί, πέντε εκ των
οποίων ο θάνατος δεν σχετίζεται µε την νόσο) για την ανίχνευση των αντίgp210 αντισωµάτων µε ELISA και βρέθηκαν 38 (55,1%) αρνητικοί και 31
(44,9%) θετικοί, που αντιπροσωπεύουν το 21% του συνόλου των ασθενών
που µελετήθηκαν.

5.2.1 Αντί-gp210 θετικοί έναντι ΑΝΕΑ θετικών ,αντί-gp210 αρνητικών.
Το Mayo risk score ήταν η µόνη παράµετρος που διέφερε µεταξύ των αντίgp210 θετικών (n = 31) και ANEA θετικών, αντί-gp210 αρνητικών (n = 38)
ασθενών (p = 0,038) (Πίνακες 4 και 5). ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ
των δύο οµάδων σε οποιαδήποτε από τις άλλες κλινικές, δηµογραφικές,
ιστολογικές παραµέτρους ή επιβίωση (µέσος όρος 91,1 ± 52,9 και 92 ± 49,6
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µήνες αντίστοιχα, p=0,257) (Πίνακας 4 και Γράφηµα 8). Όπως όµως φαίνεται
από το Γράφηµα 8, µετά τα 5 χρόνια φαίνεται να υπάρχει χειρότερη επιβίωση
των θετικών ασθενών αν και ο αριθµός είναι µικρός και δεν επηρεάζεται η
στατιστική σηµαντικότητα.
Πίνακας 4 Σύγκριση των κλινικών παραµέτρων µεταξύ ANEA θετικών, gp210
θετικών και ANEA θετικών, gp210 αρνητικών ασθενών.
ΑΝΕΑ θετικοί, gp210

ΑΝΕΑ θετικοί,

θετικοί

gp210 αρνητικοί

Τιµή p

Ασθενείς N(%)

31(44,9)

38(55,1)

Ηλικία διάγνωσης

58,7±11,3

59,8±12,3

0,479

Τίτλος AMA ≤1:160/>1:160(%)

16(51,6)/15(48,4)

19(50)/19(50)

0,361

Στάδιο I-II/Στάδιο III-IV(%)

17(54,8)/14(45,2)

22(57,9)/16(42,1)

0,264

Ζώντες / Νεκροί (%)

21(72,4)/8(27,6)

30(85,7)/5(14,3)

0,126

Επιβίωση

91,1±52,9

92,1±49,6

0,257

Mayo risk score

5,5±1,9

4,9±1,7

0,038
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Γράφηµα 8: Kaplan-Meier επιβίωσης ανάµεσα σε ΑΝΕΑ θετικούς, gp210
θετικούς και ΑΝΕΑ θετικούς, gp210 αρνητικούς ασθενείς (p=0,257)

∆εν υπήρχε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στα ιστολογικά χαρακτηριστικά,
µεταξύ gp210 θετικών και αρνητικών ασθενών (Πίνακας 5).
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Πίνακας 5 Σύγκριση ιστολογικών χαρακτηριστικών µεταξύ ANEA θετικών,
gp210 θετικών και ANEA θετικών, gp210 αρνητικών ασθενών.
Ιστολογικά χαρακτηριστικά
ANEA θετικοί,

ΑΝΕΑ θετικοί,

gp210 θετικοί

gp210 αρνητικοί

(n=31)

(n=38)

1

3(18,8 %)

7(25,0%)

2

9(56,2%)

8(28,6%)

3

4(25,0%)

13(48,4%)

Φλεγµονή στο πυλαίο

1

3(18,8%)

5(17,9%)

διάστηµα

2+3

13(81,2%)

23(82,1%)

0+1

6(37,5%)

10(35,7%)

2+3

10(62,5%)

18(64,3%)

0

3(18,8%)

8(28,6%)

1

5(31,2%)

14(50,0%)

2

8(50,0%)

6(21,4%)

Πολλαπλασιασµός

0

5(31,2%)

7(25,0%)

χοληφόρων

1

11(68,8%)

21(75,0%)

0

12(75,0%)

19(67,9%)

1

4(25,0%)

9(32,1%)

Ίνωση

Περιπυλαία ηπατίτιδα

Ενδολοβιακή φλεγµονή

Επιθηλιώδες κοκκίωµα

Τιµή p

0,269

0,471

0,454

0,054

0,332

0,314

5.2.2 Αντί-gp210 θετικοί έναντι ΑΝΕΑ αρνητικών
Συγκρίνοντας τους αντί-gp210 θετικούς ασθενείς (n = 31) µε τους ANEA
αρνητικούς ασθενείς (n = 78) βρήκαµε σηµαντικά υψηλότερο τίτλο AMA (p =
0,009), πιο προχωρηµένο στάδιο της νόσου (p = 0,006), υψηλότερο Mayo
risk score (p = 0,04) και µικρότερη επιβίωση (p = 0,009) (Πίνακας 6 και
Γράφηµα 9).
Για τα ιστολογικά χαρακτηριστικά δεν υπήρξε καµία στατιστικά σηµαντική
διαφορά (Πίνακας 7).
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Πίνακας 6. Σύγκριση των κλινικών παραµέτρων µεταξύ ANEA θετικών,
gp210 θετικών και ANEA αρνητικών ασθενών.
ΑΝΕΑ θετικοί,
gp210 θετικοί

ΑΝΕΑ αρνητικοί

Τιµή p

Ασθενείς N(%)

31(44,9)

78(53,1)

Ηλικία διάγνωσης

58,7±11,3

59,1±10,1

0,371

Τίτλος AMA ≤1:160/>1:160(%)

16(51,6)/15(48,4)

56(71,8)/22(28,2)

0,009

Στάδιο I-II / Στάδιο III-IV(%)

17(54,8)/14(45,2)

58(74,4)/20(25,6)

0,006

Ζώντες / Νεκροί (%)

21(72,4)/ 8(27,6)

66(88)/9(12)

0,067

Επιβίωση

91,1±52,9

101,8±55

0,009

Mayo risk score

5,5±1,9

5,04±1,3

0,040

Γράφηµα 9: Kaplan-Meier επιβίωσης ανάµεσα σε ΑΝΕΑ θετικούς, gp210
θετικούς και ΑΝΕΑ αρνητικούς ασθενείς (p=0,009)

∆εν υπήρχε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στα ιστολογικά χαρακτηριστικά,
µεταξύ gp210 θετικών και ΑΝΕΑ αρνητικών ασθενών (Πίνακας 7).
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Πίνακας 7 Σύγκριση των ιστολογικών χαρακτηριστικών µεταξύ ANEA
θετικών, gp210 θετικών και ANEA αρνητικών ασθενών.
Ιστολογικά χαρακτηριστικά
ΑΝΕΑ θετικοί

ΑΝΕΑ

gp210 θετικοί

αρνητικοί

(n=31)

(n=78)

1

3(18,8%)

22(40,7%)

2

9(56,2%)

22(40,7%)

3

4(25,0%)

10(18,6%)

Φλεγµονή στο

1

3(18,8%)

22(40,7%)

πυλαίο διάστηµα

2+3

13(81,2%)

32(59,3%)

Περιπυλαία

0+1

6(37,5%)

31(57,4%)

ηπατίτιδα

2+3

10(62,5%)

23(42,6%)

0

3(18,8%)

9(16,7%)

1

5(31,2%)

35(64,8%)

2

8(50,0%)

10(18,5%)

Πολλαπλασιασµός

0

5(31,2%)

25(46,3%)

των χοληφόρων

1

11(68,8%)

29(53,7%)

Επιθηλιώδες

0

12(75,0%)

39(72,2%)

κοκκίωµα

1

4(25,0%)

15(27,8%)

Ίνωση

Ενδολοβιακή
φλεγµονή

Τιµή p

0,088

0,055

0,83

0,057

0,146

0,415

5.2.3 ΑΝΕΑ θετικοί, αντί-gp210 αρνητικοί έναντι ΑΝΕΑ αρνητικών.
Συγκρίνοντας τους 78 ANEA αρνητικούς ασθενείς µε τους 38 ANEA θετικούς
gp210-αρνητικούς ασθενείς, βρήκαµε ότι οι ΑΝΕΑ αρνητικοί ασθενείς έχουν
στατιστικής σηµαντικότητας χαµηλότερο τίτλο AMA (p = 0,002) και βρίσκονται
σε πρωιµότερο ιστολογικό στάδιο (p = 0,033) (Πίνακας 8), ενώ δεν υπάρχει
καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά στην επιβίωση των δύο οµάδων
(Πίνακας 8 και Γράφηµα 10). Ενώ, σε ότι αφορά τα ιστολογικά τους
χαρακτηριστικά υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές καθώς οι ΑΝΕΑ
αρνητικοί ασθενείς είχαν, λιγότερο σοβαρή ίνωση, µικρότερου βαθµού
φλεγµονή στο πυλαίο διάστηµα, µικρότερου βαθµού περιπυλαία ηπατίτιδα
και λιγότερο πολλαπλασιασµό των χοληφόρων ( p = 0,009, p = 0,018, p =
0,032 και p = 0,031, αντίστοιχα) (Πίνακας 9).
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Πίνακας 8 Σύγκριση των κλινικών παραµέτρων µεταξύ ANEA θετικών, gp210
αρνητικών και ANEA αρνητικών ασθενών.
ΑΝΕΑ θετικοί,
gp210 αρνητικοί

ΑΝΕΑ αρνητικοί

Τιµή p

Ασθενείς N(%)

38(55,1)

78(53,1)

Ηλικία διάγνωσης

59,8±12,3

59,1±10,1

0,343

Τίτλος AMA ≤1:160/>1:160(%)

19(50)/19(50)

56(71,8)/ 22(28,2)

0,002

Στάδιο I-II / Στάδιο III-IV(%)

22(57,9)/16(42,1)

58(74,4)/20(25,6)

0,033

Ζώντες / Νεκροί (%)

30(85,7)/5(14,3)

66(88)/9(12)

0,445

Επιβίωση

92,1±49,6

101,8±55

0,354

Mayo risk score

4,9±1,7

5,04±1,3

0,263

Γράφηµα 10: Kaplan-Meier επιβίωσης ανάµεσα σε ΑΝΕΑ θετικούς, gp210
αρνητικούς και ΑΝΕΑ αρνητικούς ασθενείς (p=0,354)
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Πίνακας 9 Σύγκριση των ιστολογικών χαρακτηριστικών µεταξύ ANEA
θετικών, gp210 αρνητικών και ANEA αρνητικών ασθενών.
Ιστολογικά χαρακτηριστικά
ΑΝΕΑ θετικοί,
gp210 αρνητικοί
(n=38)

ΑΝΕΑ
αρνητικοί

Τιµή ρ

(n=78)

1

7(25,0%)

22(40,7%)

2

8(28,6%)

22(40,7%)

3

13(48,4%)

10(18,6%)

Φλεγµονή στο

1

5(17,9%)

22(40,7%)

πυλαίο διάστηµα

2+3

23(82,1%)

32(59,3%)

Περιπυλαία

0+1

10(35,7%)

31(57,4%)

ηπατίτιδα

2+3

18(64,3%)

23(42,6%)

0

8(28,6%)

9(16,7%)

1

14(50,0%)

35(64,8%)

2

6(21,4%)

10(18,5%)

Πολλαπλασιασµός

0

7(25,0%)

25(46,3%)

χοληφόρων

1

21(75,0%)

29(53,7%)

Επιθηλιώδες

0

19(67,9%)

39(72,2%)

κοκκίωµα

1

9(32,1%)

15(27,8%)

Ίνωση

Ενδολοβιακή
Φλεγµονή

0,009

0,018

0,032

0,274

0,031

0,342

5.3 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς παραφίνης.
Ο προσδιορισµός του είδους των κυττάρων που αποτελούν στόχο των
αυτοαντισωµάτων

που

περιέχονται

σε

ορούς

ασθενών,

έγινε

µε

ανοσοφθορισµό, χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα ιστό ασθενών και ως
πρωτογενή αντίσωµα ορό ασθενών.

5.3.1 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς ασθενών µε PBC χρησιµοποιώντας
οµόλογο ορό και δευτερογενή IgG αντισώµατα.
Στο σύνολο τους δοκιµάστηκαν 21 ιστοί µε οµόλογο ορό ασθενών µε PBC.
Όλοι οι ασθενείς που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εν ζωή, οι 17 (81%) ήταν
σταδίου Ι-ΙΙ και οι υπόλοιποι 4 (19%) ήταν σταδίου ΙΙΙ-ΙV. Επίσης στους 15
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(71,4%) είχαν ανιχνευτεί περιπυρηνικά αυτοαντισώµατα στα κύτταρα Hep2
ενώ οι υπόλοιποι 6 (28,6%) ήταν αρνητικοί.
Ο µέσος όρος ηλικίας κατά την διάγνωση ήταν 52,9±13,4 (Πίνακας 10).
Πίνακας 10 Χαρακτηριστικά ασθενών
Χαρακτηριστικά ασθενών

Αριθµός Ασθενών n =21

Ηλικία

52,9±13,4

ΑΜΑ+

20(95,2%)

ΑΜΑ-

1(4,8%)

ANApp+

15(71,4%)

ANApp-

6(28,6%)

gp210+

8(53,3%)

gp210-

7(46,7%)

Στάδιο I-II

17(81%)

Στάδιο III-IV

4(19%)

Mayo risk score

4,3±1,0

Από αυτούς οι 10/21 (47,6%) έδωσαν χρώση στα λεµφοκύτταρα, 8/21 (38%)
στα χοληφόρα, 7/21 (33,3%) στα ηπατοκύτταρα και 18/21 (85,7%) στα
κολποειδή του ήπατος (Πίνακας 11 και Εικόνα 2).
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Πίνακας 11 Ιστός ασθενών µε PBC και οµόλογο ορό
ΑΣΘΕΝΗΣ

ΟΡΟΣ

1

P81

2
3

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΕΜΦ/ΡΑ

ΧΟΛ/ΡΑ

ΗΠΑΤ/ΡΑ

ΚΟΛΠΟΕΙ∆Η

ΣΤΑ∆ΙΟ

1/160

+

-

-

+

I-II

P10

1/320

-

-

-

+

I-II

P146

1/80

++

-

+

I-II

-

+

I-II

-

+

I-II

-

-

I-II

+

I-II

+

Ι

-

+

I-II

-

+

I

+

Ι

-

I

ΑΜΑ

+
(KYT/MA)

4

P72

1/160

+

5

A18

Ν*

-

+
(KYT/MA)

6

P100

1/160

+

-

+
7

P106

1/160

+

-

(ΚΟΚΚΙΑ,
ΠΥΡΗΝΕΣ)

+
8

P130

1/320

-

-

(ΚΟΚΚΙΑ,
ΠΥΡΗΝΕΣ,
ΜΕΜΒ.)

9

P7

1/320

+

+
(KYT/MA)

10

P46

1/320

-

11

P34

1/160

++

+
(ΠΥΡΗΝΕΣ+
ΚΥΤ/ΜΑ)

12
13
KAKH EIK.
14

P65

1/320

-

P90

1/640

-

P80

1/80

-

+
(ΠΥΡΗΝΕΣ)

+

+

(KYT/MA)

(KYT/MA)

-

-

-

II

-

+

I

-

+

I

+
(KYT/MA)

15

P77

1/20

-

P142π
16

+
(KYT/MA)

-

P89

1/320

+

+

(ΠΥΡΗΝΕΣ)

1/320
P142µ

17

-

-

+

+

(KYT/MA)

(ΠΥΡΗΝΕΣ)

-

-

II
+
+

IV

92

18

P12

1/3200

-

-

-

+

IV

19

P62

1/320

++

-

-

+

III

20

P88

1/160

+

+

IV

+

II-III

21

P149

Missing data

+

+

(KYT/MA)

(KYT/MA)

++

-

+
(KYT/MA)

*Ν=Αρνητικά

Εικόνα 2 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε PBC µε
οµόλογο ορό και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.2 Ανοσοφθορισµός ιστών ασθενών µε PBC µε ετερόλογο ορό PBC
Οι οροί των ασθενών P34, P149 και P72 χρησιµοποιήθηκαν ως πρώτο
αντίσωµα σε 5 ετερόλογους ιστούς ασθενών µε PBC.
Ο ορός P34: Έδωσε θετικά λεµφοκύτταρα στους 3/5 (60%) των ιστών, 3/5
(60%) θετικά χοληφόρα και 2/5 (40%) σε ηπατοκύτταρα και σε 1/5 (20%)
ιστούς έδωσε θετικότητα στα κολποειδή του ήπατος.
Ο ορός P72: Έδωσε θετική χρώση στα κολποειδή του ήπατος µόνο σε 1 ιστό
(20%).
Ο ορός P149: Έδωσε θετική χρώση στα κολποειδή του ήπατος µόνο σε 1
ιστό (20%).
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι και οι τρεις παραπάνω οροί έδωσαν
θετικότητα στα κολποειδή του ήπατος στον ιστό του ίδιου ασθενή (ασθενής
14). (Πίνακας 12 και Εικόνες 3, 4 και 5).
Πίνακας 12 Ιστός ασθενών µε PBC και ετερόλογο ορό PBC
ΑΣΘΕΝΗΣ

ΟΡΟΣ

ΛΕΜΦ/ΡΑ

ΧΟΛ/ΡΑ

ΗΠΑΤ/ΡΑ

ΚΟΛΠΟΕΙ∆Η

+
P34

+

-

(ΠΥΡΗΝΕΣ

-

+

12

13

14

15

ΚΥΤ/ΜΑ)

P149

-

-

-

-

P72

-

-

-

-

P34

+

-

-

-

P149

-

-

-

-

P72

-

-

-

-

P34

++

+

+

(ΠΥΡΗΝΕΣ)

(ΠΥΡΗΝΕΣ)

+

149

-

-

-

+

P72

-

-

-

+

P34

-

-

-

P149

-

-

-

-

P72

-

-

-

-

P34

-

-

-

+
(ΠΥΡ+ΚΥΤ/ΜΑ)

+
(ΠΥΡΗΝΕΣ)

16

P149

-

-

-

-

P72

-

-

-

-
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Εικόνα 3 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού των ασθενών (12-16)
µε PBC µε ετερόλογο ορό PBC (P34) και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

Εικόνα 4 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού των ασθενών (12-16)
µε PBC µε ετερόλογο ορό PBC (P149) και δευτερογενή IgG αντισώµατα.
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Εικόνα 5 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού των ασθενών (12-16)
µε PBC µε ετερόλογο ορό PBC (P72) και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.3 Ανοσοφθορισµός ιστών ασθενών µε PBC και ορό υγιούς
Έγινε ανοσοσοφθορισµός σε 7 ιστούς ασθενών µε PBC µε ορό υγιούς και
µόλις σε 1 (14,3%) ιστό παρατηρήθηκε θετική χρώση στα κολποειδή του
ήπατος, ενώ στους υπόλοιπους 6 ιστούς δεν παρατηρήθηκε θετικότητα σε
κανένα είδος κυττάρων. (Πίνακας 13 και Εικόνα 6).
Πίνακας 13 Ιστός ασθενών µε PBC και disease controls µε ορό υγιούς
ΙΣΤΟΣ
35016
43583
48501
58574
61205
84653
114422
sHBV
sHCV
sAAH
sSteat

ΟΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ
-

+
-

-
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Εικόνα 6 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε PBC µε
ορό υγιούς και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.4 Ανοσοφθορισµός ιστών ασθενών µε disease controls και ορό
υγιούς.
Έγινε ανοσοφθορισµός σε 4 ιστούς µε disease controls (χρόνια ιογενής
ηπατίτιδα B και C, οξεία αλκοολική ηπατίτιδα και στεατοηπατίτιδα),
χρησιµοποιώντας ορό υγιούς.
Σε κανέναν από τους ιστούς δεν παρατηρήθηκε κάποια θετική χρώση
(Πίνακας 14 και Εικόνα 7).
Πίνακας 14 Ιστός ασθενών µε disease controls µε ορό υγιούς
ΙΣΤΟΣ
HBV
HCV
AAH
Steat

ΟΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ
-

-
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Εικόνα 7 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε disease
control µε ορό υγιούς και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.5 Ανοσοφθορισµός ιστού υγιούς µε ορό ασθενών µε PBC.
∆οκιµάσαµε και τους 21 ορούς ασθενών µε PBC σε ιστό υγιούς και µόνο 3/21
(14,3%) έδωσαν χρώση στα χοληφόρα, ενώ κανένας άλλος ορός δεν έδωσε
κάποια χρώση σε κάποιο άλλο είδος κυττάρου (Πίνακας 15, Εικόνα 8).
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Πίνακας 15 Ορός ασθενών PBC σε ιστό υγιούς
ΟΡΟΣ
A18
P7
P10
P12
P34
P46
P62
P65
P72
P77
P80
P81
P88
P89
P90
P100
P106
P130
P142
P146
P149

ΙΣΤΟΣ
ΥΓΙΟΥΣ
+
+
+
-

Εικόνα 8 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού υγιούς µε ορό PBC και
δευτερογενή IgG αντισώµατα.
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5.3.6 Ανοσοφθορισµός σε ιστό ασθενών µε disease control και ορός
ασθενών µε PBC.
∆οκιµάσαµε τέσσερις ιστούς ασθενών µε disease controls (ιογενής ηπατίτιδα
Β, ιογενής ηπατίτιδα C, οξεία αλκοολική ηπατίτιδα και στεατοηπατίτιδαt) µε 2
ορούς ασθενών µε PBC. Σε κανένα δείγµα δεν παρατηρήθηκε κάποια θετική
χρώση (Πίνακας 16 και Εικόνες 9 και 10).
Πίνακας 16 Ιστός ασθενών µε disease control και ορός ασθενών µε PBC.
ΟΡΟΣ
ΙΣΤΟΣ
P34

P149

STEAT

-

-

AAH

-

-

HCV

-

-

HBV

-

-

Εικόνα 9 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε disease
control µε ορό PBC (P34) και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

100

Εικόνα 10 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε disease
control µε ορό PBC (P149) και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.7 Ανοσοφθορισµός σε ιστό ασθενών µε PBC και ορό από disease
control.
Αρχικά δοκιµάστηκε ένας ορός ασθενούς µε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β σε 2
ιστούς ασθενών µε PBC και ενώ στον έναν ιστό δεν υπήρχε θετική χρώση,
στον δεύτερο ιστό είδαµε πολύ έντονη χρώση σε λεµφοκύττρα και
ηπατοκύτταρα (Εικόνα 11). Αυτό το ερµηνεύσαµε ως µη ειδική χρώση και
έτσι έγινε επανάληψη µε δύο διαφορετικούς ιστούς PBC και 2 άλλους ορούς
χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας Β καθώς και έναν ορό στεατοηπατίτιδας
(Πίνακας 17). Ενώ ο ένας ορός χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας Β δεν έδωσε
καµία χρώση σε κανέναν από τους δύο ιστούς των ασθενών µε PBC, ο
δεύτερος έδωσε χρώση στα κολποειδή του ήπατος ή σε ενδοκολπικά
λεµφοκύτταρα. Ενώ ο ορός στεατοηπατίτιδας που χρησιµοποιήθηκε, έδωσε
θετική χρώση σε ηπατοκύτταρα και λεµφοκύτταρα στον ένα από τους δύο
ιστούς ασθενών µε PBC που χρησιµοποιήσαµε (Εικόνα 12).
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Πίνακας 17 Ιστός ασθενών µε PBC και ορός ασθενων µε disease control
ΙΣΤΟΣ
b34

ΟΡΟΣ
sHBV
-

sHBV1
Not
tested

+

Not

(Λεµφ+ηπατ/ρα)

tested

b146

Not tested

-

b88

Not tested

-

b149

sHBV2

sSteat

Not tested

Not tested

Not tested

Not tested

+
(κολποειδή)
-

+
(Λεµφ.+ηπατ/ρα)

Εικόνα 11 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε PBC µε
HBV ορό και δευτερογενή IgG αντισώµατα.
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Εικόνα 12 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε PBC µε
ορό ασθενών µε disease control και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.8 Ανοσοφθορισµός σε ιστό ασθενών µε disease control και ορό
από disease control.
∆οκιµάσαµε ορούς από ασθενείς µε disease control (χρόνια ιογενή ηπατίτιδα
Β και στεατοηπατίτιδα) σε ιστούς µε disease control (στεατοηπατίτιδα, οξεία
αλκοολική ηπατίτιδα, χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β και C). Ο ορός ασθενούς µε
στεατοηπατίτιδα δεν έδωσε φθορισµό σε κανέναν από τους παραπάνω
ιστούς, όπως επίσης και κανένας από τους παραπάνω ορούς δεν έδωσε
θετικό φθορισµό στον ιστό του ασθενούς µε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα C. Εν
αντιθέσει, οι 2 στους 3 ορούς µε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β που
χρησιµοποιήθηκαν έδωσαν θετικό φθορισµό στα κολποειδή του ήπατος του
ιστού του ασθενούς µε στεατοηπατίτιδα, αλλά κυρίως πρόκειται για
ενδοκολποειδικά λεµφοκύτταρα και όχι για κύτταρα κολποειδών, ενώ 2 στους
3 ορούς έδωσαν θετική χρώση σε χοληφόρα και ηπατοκύτταρα σε ιστό
ασθενούς µε οξεία αλκοολική ηπατίτιδα και ο ένας από τους παραπάνω
ορούς έδωσε επιπλέον θετική χρώση σε χοληφόρα ασθενούς µε χρόνια
ιογενή ηπατίτιδα Β (Πίνακας 18 και Εικόνα 13).
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Πίνακας 18 Οροί ασθενών µε disease control και ιστοί ασθενών µε disease
control
ΙΣΤΟΣ
bsteat
bAAH
bHBV

ΟΡΟΣ
sHBV
-

sHBV1

sHBV2

+

+

(κολποειδή)

(κολποειδή)

+

+

(ηπατ/ρα+χολ/ρα)

(χολ/ρα+ηπατ/ρα)

+

sSteat
-

-

-

-

-

-

Not tesed

Not tesed

-

(χολ/ρα)

bHCV

-

Εικόνα 13 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε disease
control µε ορό ασθενών µε disease control και δευτερογενή IgG αντισώµατα.

5.3.9 Ανοσοφθορισµός σε ιστούς ασθενών µε PBC χρησιµοποιώντας
οµόλογο ορό και δευτερογενή IgM αντισώµατα.
Σε ιστό 8 ασθενών µε PBC κάναµε ανοσοφθορισµό για το έλεγχο των IgM
αυτοαντισωµάτων, χρησιµοποιώντας οµόλογο ορό. Από αυτούς 6/8 (75%)
έδωσε θετική χρώση σε λεµφοκύτταρα, 5/8 (62,5%) σε χοληφόρα, 3/8
(37,5%) σε ηπατοκύτταρα και 4/8 (50%) στα κολποειδή του ήπατος (Πίνακας
19 και Εικόνα 14).
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Σε έναν µόνο ασθενή ο φθορισµός που ανιχνεύτηκε µε τα IgG αντισώµατα
είναι ίδιος µε αυτόν που παρατηρείται µε τα ΙgM. Πιο συγκεκριµένα, σε ότι
αφορά τα λεµφοκύτταρα για 3 ασθενείς παρατηρείται θετικότητα στα
λεµφοκύτταρα για τα IgG και τα IgM, για άλλους 3 υπάρχει θετικότητα µόνο
για τα IgM και δύο ήταν αρνητικοί και για τα IgG και τα IgM αντισώµατα. Για
τα χοληφόρα για 5 ασθενείς παρατηρείται θετική χρώση και για τα δύο είδη
αντισωµάτων, για έναν ασθενή παρατηρείται θετικότητα µόνο για τα IgG, ενώ
για τους υπόλοιπους δύο ασθενείς δεν υπήρχε θετική χρώση ούτε για τα IgG
ούτε για τα IgM αντισώµατα. ∆ύο ασθενείς είχαν θετικά ηπατοκύτταρα και για
τα δύο είδη αντισωµάτων που χρησιµοποιήθηκαν, ένας είχε θετικά
ηπατοκύτταρα µόνο για τα IgG και ένας µόνο για τα IgM, ενώ οι υπόλοιποι
τέσσερις δεν έδωσαν θετική χρώση ούτε µε τα IgG ούτε τα IgM αντισώµατα.
Για τα αντισώµατα έναντι των κολποειδών του ήπατος, τρεις ασθενείς ήταν
θετικοί και για τα δύο είδη αντισωµάτων, τρεις ήταν θετικοί µόνο για τα IgG,
ένας µόνο για τα IgM και ένας ήταν αρνητικός και για τα δύο είδη
αντισωµάτων (Πίνακας 19).
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Πίνακας 19 Οµόλογος ιστός–ορός µε IgM
Λεµφοκύτταρα Χοληφόρα Ηπατοκύτταρα Κολποειδή
P72

P88

P146

P90

P77

P65

P142

P80

IgG

+

-

-

+

IgM

+

-

-

+

IgG

+

+

+

+

IgM

+

+

+

-

IgG

+

+

-

+

IgM

+

-

-

+

IgG

-

-

-

-

IgM

+

-

-

-

IgG

-

+

-

+

IgM

+

+

-

+

IgG

-

+

+

-

IgM

-

+

-

+

IgG

-

+

+

+

IgM

+

+

+

-

IgG

-

+

-

+

IgM

-

+

+

-

Εικόνα 14 Πρότυπα φθορισµού µετα από χρώση ιστού ασθενών µε PBC
µε οµόλογο ορό και δευτερογενή IgΜ αντισώµατα.
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Εν συνόψει : Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, έδειξαν τα αντισώµατα έναντι των
κυττάρων των κολποειδών όπου :
1) Ασθενείς µε PBC έχουν σε σηµαντικό ποσοστό (86%) αντισώµατα
κατά κυττάρων των κολποειδών.
2) Ο Ορός ασθενών µε θετικά αντισώµατα κατά των κολποειδών στον
οµόλογο ιστό, δίνει θετικότητα µόνον 20% σε άλλες PBC.
3) Στα controls : α) Ιστός PBC µε ορό υγιούς : όλα είναι αρνητικά.
β) Ιστός χρόνιας ηπατίτιδας B και C µε ορό υγιούς : όλα
αρνητικά.
γ) Ιστός υγιούς µε ορό PBC : όλα αρνητικά.
δ) Ιστός χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας µε ορό ασθενούς
µε PBC : όλα αρνητικά.
ε) Ορός PBC και ορός άλλων χρονίων ηπατοπαθειών
σε ιστό ασθενούς µε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα C: όλα
αρνητικά.
στ) Ιστός PBC και ιστός άλλων χρονίων ηπατοπαθειών
µε

ορό

ασθενών

ηπατοκυττάρων,

µε

χρόνια

ιογενή

ενδοκολποειδικών

Β
,

:Χρώση
πυλαίων

λεµφοκυττάρων και χολαγγειακών κυττάρων. Αµφίβολη
χρώση κυττάρων κολποειδών.
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6.ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα σε ότι αφορά την
αιτιοπαθογένεση της PBC, εν τούτοις ακόµα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως
η αλυσίδα έναρξη-διαιώνιση της νόσου (187, 195)
Επιπλέον, οι µηχανισµοί που ελέγχουν τη σοβαρότητα της νόσου και ως εκ
τούτου την πρόγνωση σε αυτή την κλινικά ετερογενή νόσο δεν είναι ακόµη
καλά τεκµηριωµένοι. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι ασθενείς
διαγιγνώσκονται σε προσυµπτωµατικό ή ασυµπτωµατικό στάδιο, από ό, τι
παλαιότερα.
Μερικοί από αυτούς τους ασθενείς έχουν καλή πορεία ενώ για άλλους
ασθενείς η έκβαση της νόσου είναι χειρότερη, µε πρόωρη εµφάνιση των
συµπτωµάτων και ταχεία επιδείνωση, που οδηγούν σε µεταµόσχευση
ήπατος ή θάνατο (19, 109, 333)
Έχουν αναπτυχθεί προγνωστικά σκορ τα οποία βασίζονται σε κλινικές
παραµέτρους (Mayo risk score, χολερυθρίνη) σε ασθενείς µε προχωρηµένη
νόσο, αλλά δεν ισχύουν για προσυµπτωµατικούς ή ασυµπτωµατικούς
ασθενείς (110).
Αν και ειδικά για την νόσο αντιµιτοχονδριακά αυτοαντισώµατα (ΑΜΑ)
ανιχνεύονται σε ποσοστό άνω του 95% των ασθενών µε πρωτοπαθή χολική
κίρρωση εν τούτοις δεν σχετίζονται µε την πορεία της νόσου (176, 228).
Πράγµατι, και στη παρούσα µελέτη παρατηρήσαµε ότι αν και υπάρχει
συσχέτιση του τίτλου των ΑΜΑ µε την θετικότητα των ΑΝΕΑ και των αντίgp210 αντισωµάτων, εύρηµα διαφορετικό από αυτό που παρατηρήθηκε σε 2
παλαιότερες µελέτες (268, 274), ωστόσο τα ΑΜΑ δεν συσχετίζονται µε τη
σοβαρότητα της νόσου.
Στο 30%-50% των ασθενών µε PBC, πέρα των ΑΜΑ ανιχνεύονται και
αντιπυρηνικά

αυτοαντισώµατα

(ANA)

µε

την

τεχνική

του

έµµεσου

ανοσοφθορισµού (272, 332, 334, 335).
Τα ΑΝΑ διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το που εντοπίζεται το
αντιγόνο στόχος. Έτσι για την PBC έχουµε αντισώµατα έναντι της sp100 και
των κεντροµεριδίων (ACA) (273, 297) όπου τα αντιγόνα στόχοι βρίσκονται
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µέσα στον πυρήνα και στον ανοσοφθορισµό αναγνωρίζονται ως µικρές
κουκίδες µέσα στον πυρήνα.
Τα αντισώµατα έναντι του πυρηνικού φακέλου (ΑΝΕΑ), εµφανίζονται στον
ανοσοφθορισµό µε µία περιπυρηνική χρώση. Στα τελευταία ανήκουν οι
πρωτεΐνες των πυρηνικών πόρων (NPC), όπως η gp210 και p62 (268, 336)
και οι πρωτεΐνες της πυρηνικής λάµινας, όπως ο υποδοχέας της Lamin B
(284, 285). Αντισώµατα των αντιγόνων του πυρηνικού πόρου, όπως gp210
και p62, είναι ειδικά (> 95%) για την πρωτογενή χολική κίρρωση και µπορούν
να βοηθήσουν στην ορολογική διάγνωση, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες δεν ανιχνεύονται αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (254).
Προγενέστερες µελέτες απέτυχαν να αποδείξουν µια συσχέτιση µεταξύ των
αυτοαντισωµάτων έναντι του πυρηνικού φακέλου (ANEA) µε την σοβαρότητα
και την εξέλιξη της νόσου.
Πράγµατι οι Lassoued et al (274) έδειξαν ότι 43 από τους 150 ασθενείς
(29%) είχαν αντιπυρηνικά αντισώµατα που έδιναν περιπυρηνικό φθορισµό.
Οι 40 από τους 43 ασθενείς, θετικούς για τα αντιπυρηνικά αντιστώµατα,
αναγνώριζαν ένα πολυπεπτίδιο του πυρηνικού φακέλου, µοριακού βάρους
200 kDa. Αδυναµία, αρθραλγία, συνοδά εξωηπατικά νοσήµατα και φαινόµενο
Raynaud απαντώνται λιγότερο συχνά στους ασθενείς που είναι αρνητικοί για
τα αυτοαντισώµατα αυτά και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Η
κλινική πορεία, οι βιοχηµικές εξετάσεις του ήπατος, και οι ιστολογικές βλάβες
δεν ήταν διαφορετικές σε ασθενείς µε, και χωρίς αυτά τα αντισώµατα (274).
Το 1994 οι Nickowitz et al (275) ανίχνευσαν αυτοαντισώµατα έναντι της
gp210 και του υποδοχέα της Lamin Β σε 159 ασθενείς µε PBC και σε 46
άτοµα ελέγχου, χρησιµοποιώντας ανασυνδυασµένα πολυπεπτίδια. Βρήκαν
αντί-gp210 σε 15/159 ασθενείς και σε 0/46 άτοµα ελέγχου. Αντισώµατα κατά
του υποδοχέα της Lamin Β ανιχνεύτηκαν σε 2 ασθενείς µε PBC και σε κανένα
από τα άτοµα ελέγχου. Η παρουσία αυτών των αυτοαντισωµάτων είχε
ευαισθησία 11% και η ειδικότητα τους ήταν 100% για τη διάγνωση της PBC.
Αντισώµατα έναντι της gp210 ανιχνεύτηκαν σε 4 από τους 19 (21%) ασθενείς
µε PBC που ήταν αρνητικοί για αντιµιτοχονδριακά αυτοαντισώµατα. Ασθενείς
µε PBC και gp210 αυτοαντισώµατα είχαν υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης
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αρθρίτιδας. Αυτοαντισώµατα έναντι της gp210 και του υποδοχέα της Lamin Β
παρουσιάζονται περίπου στο 10% των ασθενών µε PBC. Αυτά τα
αντισώµατα είναι ειδικά για τη διάγνωση της PBC και µπορεί να είναι χρήσιµα
για τη διάγνωση ασθενών µε αρνητικά αντιµιτοχονδριακά αυτοαντισώµατα
και στον εντοπισµό µιας υποοµάδας ασθενών µε αυξηµένη συχνότητα
εµφάνισης αρθρίτιδας (275).
Ωστόσο, το 2001, οι Invernizzi et al. (268) έπειτα από µελέτη 171 ασθενών µε
PBC και 230 ατοµων ελέγχου (53 υγιή άτοµα και 177 ασθενείς µε άλλα
ηπατικά νοσήµατα), ανέφεραν µία συσχέτιση ανάµεσα στα αντισώµατα των
πυρηνικών πόρων (NPC) µε τη σοβαρότητα της νόσου, η οποία
επιβεβαιώθηκε, ιδίως για τα αντί-gp210 αντισώµατα, σε Ιταλούς ασθενείς µε
PBC δύο χρόνια αργότερα από τους Muratori P et al (270).
Και έκτοτε ακολούθησαν και άλλες µελέτες µε σκοπό να διερευνήσουν τη
σηµασία των διάφορων τύπων ΑΝΑ στην έκβαση της νόσου (268, 270, 282,
283, 337).
Οι ως τώρα µελέτες έχουν δείξει ότι οι αντί-NPC (283) και οι αντί-gp210
θετικοί (282, 337) ασθενείς βρίσκονται σε µεγαλύτερο ιστολογικό στάδιο σε
σχέση µε τους αρνητικούς για αυτά τα αντισώµατα ασθενείς, κάτι που
επιβεβαιώνεται και στη δική µας µελέτη.
Επίσης τα δεδοµένα µας ενισχύουν την ήδη (338, 339) υπάρχουσα άποψη
ότι οι αντί-gp210 θετικοί ασθενείς έχουν υψηλότερο Mayo risk score σε σχέση
µε τους αντί-gp210 αρνητικούς. Αν και οι Invernizzi et al (268) είχαν βρει ότι
γενικά οι αντί-NPC θετικοί ασθενείς είναι εκείνοι που έχουν το υψηλότερο
Mayo risk score.
Μερικά χρόνια αργότερα οι Wesierska-Gadek J et al (283) δηµοσίευσαν µία
µελέτη, η οποία αφορούσε τα αντί-NPC αντισώµατα σε 127 ασθενείς µε PBC,
οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση για µια δεκαπενταετία και τα συσχέτισαν
µε πιο δυσµενή κλινική πορεία και µε ταχύτερη εξέλιξη της νόσου, κυρίως σε
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ασθενείς που βρίσκονται σε πρώιµο ιστολογικό στάδιο κατά τη διάγνωση και
έχουν χολερυθρίνη >1 mg/dl.
Σε Αµερικανούς και Καναδούς ασθενείς, τα ANA συσχετίστηκαν µε αυξηµένο
κίνδυνο για ηπατική ανεπάρκεια. Πράγµατι, χρησιµοποίησαν την τεχνική του
έµµεσου ανοσοφθορισµού σε εµπορικώς διαθέσιµα κύτταρα Hep 2 για τον
προσδιορισµό ANAs σε 492 ασθενείς µε PBC. Το 41% των ANA-θετικών
ασθενών ανέπτυξε ανεπάρκεια ήπατος έναντι του 25% των ANA-αρνητικών
ασθενών µε PBC (p=0,005). Η παρουσία αντίκεντροµεριδιακών (ACA)
αντισωµάτων συσχετίστηκε µε ηπατική ανεπάρκεια (αντί-κεντροµερίδιο
θετικοί 58% έναντι 33%των αρνητικών, p= 0,001), ενώ για τις άλλες
κατηγορίες των ΑΝΑ (NPC, homogeneous, speckled και nuclear body) δεν
βρήκαν κάποια συσχέτιση µεταξύ αυτών των αντισωµάτων και την ανάπτυξη
ηπατικής ανεπάρκειας, αν και το 43% των αντί-NPC θετικών ασθενών
ανέπτυξε ηπατική ανεπάρκεια έναντι του 35% των αντί-NPC αρνητικών,
ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν φτάνει την στατιστικά σηµαντική διαφορά. Τα
ANAs εν γένει, και τα αντί-κεντροµεριδίου αντισώµατα ειδικότερα, σχετίζονται
µε ηπατική ανεπάρκεια στην PBC. (340).
Επίσης είναι λίγες οι µελέτες όπου έχει γίνει συσχετισµός µεταξύ των
αντισωµάτων και των ιστολογικών χαρακτηριστικών.
Οι Invernizzi et al (268) συγκρίνανε τα ιστολογικά χαρακτηριστικά σε 13
θετικούς για τα αντί-NPC αντισώµατα και σε 13 αρνητικούς ασθενείς, οι
οποίοι ταίριαζαν ως προς το φύλο, το Mayo risk score και την παρουσία ή µη
κιρρώσεως. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά που µελέτησαν ήταν η φλεγµονή
στο πυλαίο διάστηµα, η λεµφοµονοκυττάρια διήθηση, η πλασµατοκυτταρική
διήθηση, η ηωσινόφιλη διήθηση, η ουδετερόφιλη διήθηση, η περιπυλαία
ηπατίτιδα, η λοβιακή νέκρωση, η ίνωση και η βλάβη των χοληφόρων. Οι αντίNPC θετικοί ασθενείς είχαν µεγαλύτερου βαθµού φλεγµονή στο πυλαίο
διάστηµα και µεγαλύτερη ηωσινόφιλη διήθηση σε σχέση µε τους αντί-NPC
αρνητικούς ασθενείς.
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Οι Nakamura et al (282, 337) σε δύο µελέτες τους έδειξαν ότι οι αντί-gp210
θετικοί ασθενείς έχουν µεγαλύτερου βαθµού περιπυλαία ηπατίτιδα και
λοβιακή φλεγµονή.
Αυτά τα ευρήµατα έρχονται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της δικιά µας
µελέτης όπου βρήκαµε ότι γενικά οι ΑΝΕΑ θετικοί ασθενείς έχουν
µεγαλύτερου βαθµού ίνωση, φλεγµονή στο πυλαίο διάστηµα, περιπυλαία
ηπατίτιδα και πολλαπλασιασµό των χοληφόρων, τα ίδια αποτελέσµατα
έδωσαν και οι ΑΝΕΑ θετικοί ασθενείς οι οποίοι είναι αρνητικοί για τα αντίgp210 αντισώµατα, όταν αυτοί συγκρίθηκαν µε τους ΑΝΕΑ αρνητικούς
ασθενείς.
Επίσης οι Nakamura et al (337) ανέφεραν ότι σε µια µελέτη όπου
συµµετείχαν 276 Ιάπωνες ασθενείς µε PBC η επικράτηση για τα αντί-gp210
αντισώµατα ήταν 26%, ποσοστό παρόµοιο µε το δικό µας 21%. Στη µελέτη
αυτή, η παρουσία των αντί-gp210 αντισωµάτων σχετίζονταν µε την επιβίωση
και µε ηπατική ανεπάρκεια καθώς η νόσος εξελίσσονταν.
Αντίθετα σε µια µελέτη οµάδας 332 ασθενών µε PBC συµπεριλαµβανοµένων
170 από τη Βαρκελώνη, Ισπανία και 162 από τη Λάρισα, Ελλάδα µόνο το
10,4% των ασθενών ήταν αντί-gp210 θετικοί. Στη µελέτη αυτή δεν υπήρχε
συσχέτιση

ανάµεσα

στην

επιβίωση

και

την

παρουσία

αντί-gp210

αντισωµάτων και επιπλέον οι αντί-gp210 θετικοί ασθενείς δεν είχαν
σοβαρότερα ιστολογικά ευρήµατα σε σχέση µε τους αντί-gp210 αρνητικούς
ασθενείς, εν αντιθέσει είχε αναφερθεί µία συσχέτιση µε την παρουσία αντίgp210 αντισωµάτων µε το Mayo risk score (5,2 ± 1 έναντι 4,2 ± 0,7, P
<0,012), ALP και τη χολερυθρίνη. Η αντί-gp210 θετικότητα δεν προβλέπει
κακή έκβαση (επιβίωση, ανάγκη για µεταµόσχευση, θάνατο που σχετίζεται µε
το ήπαρ) ούτε ορίζει ιστολογική σοβαρότητα της νόσου (338).
Οι συγγραφείς της παραπάνω µελέτης, υποστήριξαν ότι, η χαµηλή
επικράτηση των αντί-gp210 αντισωµάτων θα µπορούσε να είναι µια εθνική ή
γεωγραφική ιδιοµορφία και ότι, αν και τα αντί-gp210 αντισώµατα αποτελούν
ένα δείκτη σοβαρότητας της νόσου, δεν αποτελούν προγνωστικό παράγοντα.
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Ωστόσο, τα αποτελέσµατά µας σε ότι αφορά την επικράτηση των αντί-gp210
αντισωµάτων, χρησιµοποιώντας το ίδιο ELISA κιτ σε έναν οµοιογενή
Ελληνικό πληθυσµό από το νησί της Κρήτης, είναι παρόµοια µε τα
αποτελέσµατα της ιαπωνικής µελέτης.
Πράγµατι, στην παρούσα µελέτη βρήκαµε ότι 46,9% των ασθενών ήταν
ANEA θετικοί και 21% αυτών ήταν αντί-gp210 θετικοί. Επιπλέον οι ΑΝΕΑ
θετικοί ασθενείς έχουν µικρότερη περίοδο επιβίωσης από τους ANEA
αρνητικούς ασθενείς και η παρουσία των αντί-gp210 αντισωµάτων είναι ένας
παράγοντας ο οποίος µειώνει επιπλέον την επιβίωση. Επίσης οι ΑΝΕΑ
θετικοί ασθενείς πεθαίνουν συχνότερα από ηπατική ανεπάρκεια και/ή ΗΚΚ
ενώ οι ΑΝΕΑ αρνητικοί ασθενείς πεθαίνουν συχνότερα από κιρσορραγία.

Στη δική µας µελέτη για πρώτη φορά έγινε δοκιµή ταυτοποίησης των
κυττάρων στόχων στο ήπαρ των ασθενών, των αυτοαντισωµάτων που
βρίσκονται στον ορό. Ως τώρα δύο µόνο µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει τοµές
παραφίνης ως υπόστρωµα για την ανίχνευση αντισωµάτων. Και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις έχει γίνει ανοσοϊστοχηµεία µε αντισώµατα που
έχουν παραχθεί είτε σε ποντίκια είτε έχουν αποµονωθεί από τον άνθρωπο.
Η

πρώτη

µελέτη

έγινε

χρησιµοποιώντας

µονοκλωνικά

αντισώµατα

παραγµένα από ποντίκια, είτε µε ανασυνδυασµένα ανθρώπινα αντισώµατα
έναντι της υποµονάδας E2 της πυροσταφυλικής δεϋδρογενάσης (PDC-Ε2).
Στην οποία βρέθηκε ότι στην προς τον αυλό των χολαγγείων µεµβράνη των
επιθηλιακών κυττάρων των χοληφόρων των AMA-αρνητικών ασθενών,
εκφράζεται µιτοχονδριακό αντιγόνο όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους
ΑΜΑ-θετικούς ασθενείς (88).
Σε µία µεταγενέστερη µελέτη οι Nakamura M et al ξεκινώντας από την
παραδοχή ότι η παρουσία αντί-gp210 αντισωµάτων δείχνει µια υποοµάδα
ασθενών µε PBC οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την εξέλιξη σε
τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια, αποφάσισαν να µελετήσουν µε
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ανοσοϊστοχηµεία την έκφραση του gp210 αντιγόνου σε βιοψίες ήπατος
ασθενών µε PBC χρησιµοποιώντας ένα µονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για την
gp210, το οποίο παρασκεύασαν οι ίδιοι. Χρησιµοποίησαν τόσο βιοψίες
ασθενών µε PBC όσο βιοψίες ασθενών µε αυτοάνοση ηπατίτιδα (AIH),
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β (CHB) και C (CHC), ως άτοµα ελέγχου. Η έκφραση
του αντιγόνου της gp210 ήταν προφανώς αυξηµένη στον πυρηνικό φάκελο
των επιθηλιακών κυττάρων των µικρών χοληφόρων (BECs) σχεδόν σε όλα
τα δείγµατα των ασθενών µε PBC. Αντίθετα, η έκφραση της gp210 ήταν
αρνητική στα BECs των µικρών χοληφόρων σε φυσιολογικό ήπαρ, ενώ
σχετικά αδύναµη ανοσολογική απόκριση για τα αντί-gp210 αντισώµατα
παρατηρήθηκαν σε AIH, CHC και CHB. Επιπλέον, ο βαθµός της έκφρασης
της gp210 στα BECs των µικρών χοληφόρων συσχετίστηκαν θετικά µε την
πυλαία φλεγµονή, περιπυλαία ηπατίτιδα και την φλεγµονή στο λοβίο των
ασθενών µε PBC. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η αυξηµένη έκφραση
της gp210 στα µικρά χοληφόρα, η οποία συνδέεται πιθανώς µε βλάβη των
BECs λόγω φλεγµονής, συµµετέχει ενδεχοµένως στην αυτοάνοση απάντηση
της gp210 που οδηγεί στην εξέλιξη σε τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια
στην PBC (341).
Στη δική µας µελέτη χρησιµοποιήσαµε τοµές παραφίνης και τον ανθρώπινο
ορό µε την τεχνική του έµµεσου ανοσοφθορισµού για να εντοπίσουµε τα
αντιγόνα που αποτελούν τον στόχο των αντισωµάτων που περιέχονται στον
ορό.
Όταν ο ορός ασθενών µε PBC χρησιµοποιηθεί µε οµόλογο ιστό
παρατηρούµε ότι το 47,6% αυτών των ορών δίνει θετική χρώση στα
λεµφοκύτταρα, το 38% στα χοληφόρα, το 33,3% στα ηπατοκύτταρα και το
85,7% στα κολποειδή του ήπατος. Ενώ όταν χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι οροί
σε ιστό άλλου ασθενούς µε PBC ή σε ασθενείς µε άλλες ηπατικές νόσους ή
σε ιστό υγιούς τότε για τη µεν πρώτη περίπτωση τα ποσοστά µειώνονται στο
20%, 20%, 13,3% και στο 20% αντίστοιχα, στη δεύτερη περίπτωση
µηδενίζονται κάτι ανάλογο θα περιµέναµε και στην περίπτωση που
χρησιµοποιήσαµε ιστό υγιούς, η υπόθεση που κάναµε επιβεβαιώθηκε µόνο
σε ότι αφορά τα λεµφοκύτταρα, τα ηπατοκύτταρα και τα κολποειδή του
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ήπατος, αλλά όχι και τα χοληφόρα όπου ανιχνεύτηκε θετική χρώση στο
14,3% των περιπτώσεων.
Όταν χρησιµοποιήθηκε ορός υγιούς σε ιστό ασθενών µε PBC και σε άτοµα
µε άλλα ηπατικά νοσήµατα, στη µεν πρώτη περίπτωση µόνο σε 1 ιστό
(14,3%) ανιχνεύτηκε θετικότητα στα κολποειδή του ήπατος ενώ σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε θετική χρώση σε κανένα είδος
κυττάρων και ιστών.
Οι οροί από άτοµα µε άλλες ηπατικές νόσους, όπως η χρόνια ιογενής
ηπατίτιδα Β και η στεατοηπατίτιδα σε ιστό ασθενών µε PBC και σε ιστό
ασθενών µε άλλα ηπατικά νοσήµατα, δεν αναµενόταν να δώσουν κάποια
θετική χρώση, παρά ταύτα οι οροί ασθενών µε χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β
έδωσαν θετική χρώση σε ποσοστό 16,7% στα λεµφοκύτταρα των ιστών των
ασθενών µε PBC, αλλά όχι στα λεµφοκύτταρα των ασθενών µε άλλες
ηπατικές

νόσους.

Επίσης

έδωσαν

θετική

χρώση

στο

16,7%

των

ηπατοκυττάρων των ιστών των ασθενών µε PBC και στο 20% των
ηπατοκυττάρων ασθενών µε άλλες ηπατικές νόσους. Για τα κολποειδή του
ήπατος τα ποσοστά ήταν 16,6% και 20% αντίστοιχα, ενώ για τα χοληφόρα
ανιχνεύτηκε θετική χρώση σε ποσοστό 30% µόνο στους ιστούς ασθενών µε
άλλες ηπατικές νόσους.
Φυσικά παραµένει το πρόβληµα ,εάν τά αντισώµατα πού κυκλοφορούν στον
ορρό ασθενών µε χρονία ηπατίτιδα Β και αντιδρούν είτε µε τα κύτταρα των
κολποειδών, είτε µε τά ενδοηπατικά χολαγγεία αναγνωρίζουν τους ιδίους
επιτόπους µε τά κυκλοφορούντα στην Πρωτογενή χολική κίρρωση. Το
πρόβληµα αυτό απαιτεί περαιτέρω µελέτη.
Αντιθέτως ο ορός ασθενούς µε στεατοηπατίτιδα έδωσε θετικότητα σε
λεµφοκύτταρα και ηπατοκύτταρα σε ένα από τους δύο ιστούς ασθενών µε
PBC που µελετήθηκαν ενώ δεν έδωσε θετική χρώση σε κανένα είδος
κυττάρου στους ιστούς ασθενών µε άλλα ηπατικά νοσήµατα.
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Σε ότι αφορά τα αυτοαντισώµατα έναντι των ανοσοσφαιρίνών τύπου IgM,
χρησιµοποιώντας ορό ασθενών µε PBC σε οµόλογο ιστό, τα ποσοστά
διαφοροποιούνται από εκείνα για τις ανοσοσφαιρίνες τύπου IgG και έτσι
έχουµε (75%) θετική χρώση σε λεµφοκύτταρα, (62,5%) σε χοληφόρα,
(37,5%) σε ηπατοκύτταρα και (50%) στα κολποειδή του ήπατος.
Η διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά των IgM και IgG ανοσοσφαιρινών µπορεί
να οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ενώ για τις IgG ανοσοσφαιρίνες
εξετάσαµε 21 ασθενείς για τις ανοσφαιρίνες τύπου IgM εξετάσαµε µόλις 8
ασθενείς.
Και ο δεύτερος λόγος είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι οι ασθενείς µε
PBC εκφράζουν περισσότερο ανοσοσφαιρίνες τύπου IgM (342, 343)
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7.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα µας επιβεβαιώνουν ότι στους Έλληνες
ασθενείς µε PBC υπάρχει συσχέτιση των αντισωµάτων ANEA µε τη
σοβαρότητα της νόσου και µικρότερη επιβίωση. Καθώς επίσης οι θετικοί
ασθενείς πεθαίνουν

πιο συχνά από ηπατική ανεπάρκεια και

/

ή

ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα σε σχέση µε τους ΑΝΕΑ αρνητικούς οι οποίοι
πεθαίνουν πιο συχνά από κιρσσοραγία. Η παρουσία των αντί-gp210
αντισωµάτων στους ασθενείς µας, σε παρόµοια συχνότητα µε τους ασθενείς
από την Ασία, φαίνεται να είναι ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος, µειώνει
την επιβίωση.
Ως εκ τούτου προτείνουµε ότι η παρουσία των ANEA και των gp210
αντισωµάτων πρέπει να ελέγχονται τακτικά, καθώς η παρουσία τους
προσδιορίζει µια υποοµάδα ασθενών µε PBC µε κακή πρόγνωση. Ο
µηχανισµός που βασίζεται στη σύνδεση των ANEA µε την πρόγνωση πρέπει
να διευκρινιστεί περαιτέρω.
Η µελέτη των ιστών έδειξε ότι στην πρωτογενή χολική κίρρωση κυκλοφορούν
στον ορό πληθώρα αντισωµάτων κατευθυνόµενα εναντίον λεµφοκυττάρων,
κυττάρων

χοληφόρων

και

ηπατοκυττάρων.

Παρόµοια

αντισώµατα

ανιχνεύτηκαν σε χαµηλότερο ποσοστό και σε ορό ασθενών µε άλλες
ηπατικές νόσους. Εν τούτοις αντισώµατα κατά των κολποειδικών κυττάρων
φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικά για την πρωτογενή χολική κίρρωση, όπως
φαίνεται από την αδρή αυτή µελέτη. Έναντι ποιων κυττάρων των κολποειδών
κατευθύνονται τα αντισώµατα αυτά και η ειδικότητά τους χρήζει περαιτέρω
µελέτης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (PBC ) είναι µια χρόνια φλεγµονώδης νόσος
του

ήπατος,

πιθανόν

αυτοάνοσης

αιτιολογίας.

Χαρακτηρίζεται

από

καταστροφή των µικρών ενδοηπατικών χοληφόρων αγγείων και έχει ως
συνέπεια την χολόσταση , ίνωση, κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια.
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι :
 Ο προσδιορισµός της συχνότητας εµφάνισης, στους ορούς ασθενών
µε

PBC,

αυτοαντισωµάτων

που

αναγνωρίζουν

αντιγόνα

του

πυρηνικού φακέλου.
 Στην διερεύνηση της σηµασίας της συχνότητας εµφάνισης αυτών των
αυτοαντισωµάτων, στην διάγνωση, πρόγνωση και κλινική πορεία των
ασθενών µε PBC
 ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων των ασθενών, όπου αναγράφονται τα
κλινικό- εργαστηριακά στοιχεία, ιστολογικά χαρακτηριστικά καθώς και
τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης.
 Προσδιορισµός του είδους των κυττάρων που αποτελούν στόχο των
αυτοαντισωµάτων που περιέχονται σε ορούς ασθενών
Μεθοδολογία
Για την ανίχνευση των αντισωµάτων έναντι του πυρηνικού φακέλου (ANEA)
έγινε έµµεσος ανοσοφθορισµός (IIF) σε κύτταρα Hep2 καλλιεργηµένα στο
εργαστήριο. Η ανίχνευση των αντισωµάτων gp210 έγινε µε την εµπορικώς
διαθέσιµη ELISA της Quanta lite TM . Επίσης για τον προσδιορισµό των ειδών
των κυττάρων που αποτελούν στόχο των αυτοαντισωµάτων που περιέχονται
σε ορούς σθενών έγινε έµµεσος ανοσοφθορισµός σε τοµές παραφίνης.
Τα διάφορα κλινικά, ιστολογικά και ορολογικά χαρακτηριστικά συγκρίθηκαν
χρησιµοποιώντας πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόµησης. Το Fisher’s
exact test χρησιµοποιήθηκε για την σύγκριση των αιτιών θανάτου µεταξύ
ANEA θετικών και αρνητικών και gp-210 θετικών και αρνητικών ασθενών. Ο
χρόνος επιβίωσης υπολογίστηκε µε την µέθοδο Kaplan-Meier και συγκρίθηκε
µε το Breslow τεστ. Τιµή p < 0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντική.
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Αποτελέσµατα
ANEA ανιχνεύτηκαν στο 46,9 % των ασθενών. Οι ΑΝΕΑ θετικοί ασθενείς
είχαν µικρότερη περίοδο επιβίωσης σε σχέση µε τους ΑΝΕΑ αρνητικούς
ασθενείς, είχαν υψηλότερους τίτλους ΑΜΑ, βρισκόταν σε προχωρηµένο
ιστολογικό στάδιο, καθώς επίσης πεθαίνουν συχνότερα από ηπατική
ανεπάρκεια και /ή ΗΚΚ, ενώ οι ΑΝΕΑ αρνητικοί ασθενείς πεθαίνουν
συχνότερα από κιρσορραγία. Επίσης, οι ANEA θετικοί ασθενείς είχαν
υψηλότερου βαθµού ίνωση, φλεγµονή στο πυλαίο διάστηµα, περιπυλαία
ηπατίτιδα και πολλαπλασιασµό των χοληφόρων σε σχέση µε τους ANEA
αρνητικούς ασθενείς.
Από τους 69 ANEA θετικούς ασθενείς οι 38 (55,1%) ήταν αρνητικοί για τα
αντί-gp210

αντισώµατα

και

οι

31

(44,9%)

ήταν

θετικοί,

που

αντιπροσωπεύουν το 21% του συνόλου των ασθενών που µελετήθηκαν.
Οι αντί-gp210 θετικοί ασθενείς είχαν υψηλότερο Mayo risk score σε σχέση µε
τους ANEA θετικούς, αντί-gp210 αρνητικούς ασθενείς.
Οι αντί-gp210 θετικοί ασθενείς εν συγκρίση µε τους ANEA αρνητικούς
ασθενείς είχαν σηµαντικά υψηλότερο τίτλο AMA, υψηλότερο Mayo risk score,
µικρότερη επιβίωση και βρίσκονταν σε πιο προχωρηµένο στάδιο της νόσου.
Συγκρίνοντας τους 78 ANEA αρνητικούς ασθενείς µε τους 38 ANEA θετικούς
gp210-αρνητικούς ασθενείς, βρήκαµε ότι οι ΑΝΕΑ αρνητικοί ασθενείς έχουν
στατιστικής σηµαντικότητας χαµηλότερο τίτλο AMA και βρίσκονται σε
πρωιµότερο ιστολογικό στάδιο. Οι ΑΝΕΑ αρνητικοί ασθενείς είχαν, λιγότερο
σοβαρή ίνωση, µικρότερου βαθµού φλεγµονή στο πυλαίο διάστηµα,
µικρότερου βαθµού περιπυλαία ηπατίτιδα και λιγότερο πολλαπλασιασµό των
χοληφόρων.
Στο σύνολο τους δοκιµάστηκαν 21 ιστοί µε οµόλογο ορό ασθενών µε PBC.
Από αυτούς το 47,6% έδωσε χρώση στα λεµφοκύτταρα, το 38% στα
χοληφόρα, το 33,3% στα ηπατοκύτταρα και το 85,7% στα κολποειδή του
ήπατος.
Ο ορός PBC µε ετερόλογο ιστό PBC µειώνει τα παραπάνω ποσοστά στο
20% για τα λεµφοκύτταρα, στο 20% για τα χοληφόρα, στο 13,3% για τα
ηπατοκύτταρα και στο 20% για τα κολποειδή του ήπατος.
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Όταν χρησιµοποιήθηκε ορός υγιούς σε ιστό ασθενών µε PBC υπήρξε θετική
χρώση σε ποσοστό 14,3% στα κολποειδή του ήπατος. Όταν όµως,
χρησιµοποιήθηκαν οροί ασθενών µε PBC στον ίδιο ιστό υγιούς, τότε οι οροί 3
ασθενών (14,3%), έδωσαν θετική χρώση στα χοληφόρα του ιστού.
Οι οροί ασθενών µε disease control (χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β και
στεατοηπατίτιδα) σε ιστούς µε disease control (στεατοηπατίτιδα, οξεία
αλκοολική ηπατίτιδα, χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β και C) έδωσαν τα παρακάτω
αποτελέσµατα: Οι 2 στους 3 ορούς µε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β που
χρησιµοποιήθηκαν έδωσαν θετικό φθορισµό στα κολποειδή του ήπατος του
ιστού του ασθενούς µε στεατοηπατίτιδα, αλλά κυρίως πρόκειται για
ενδοκολποειδικά λεµφοκύτταρα και όχι για κύτταρα κολποειδών, ενώ 2 στους
3 ορούς έδωσαν θετική χρώση σε χοληφόρα και ηπατοκύτταρα σε ιστό
ασθενούς µε οξεία αλκοολική ηπατίτιδα και ο ένας από τους παραπάνω
ορούς έδωσε επιπλέον θετική χρώση σε χοληφόρα ασθενούς µε χρόνια
ιογενή ηπατίτιδα Β.
Σε ιστό 8 ασθενών µε PBC κάναµε ανοσοφθορισµό για το έλεγχο των IgM
αυτοαντισωµάτων, χρησιµοποιώντας οµόλογο ορό. Από αυτούς το 75%
έδωσε θετική χρώση σε λεµφοκύτταρα, το 62,5% σε χοληφόρα, το 37,5% σε
ηπατοκύτταρα και το 50% στα κολποειδή του ήπατος.
Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα µας επιβεβαιώνουν ότι στους Έλληνες
ασθενείς µε PBC υπάρχει συσχέτιση των αντισωµάτων ANEA µε τη
σοβαρότητα της νόσου και µικρότερη επιβίωση. Η παρουσία των αντί-gp210
αντισωµάτων φαίνεται να είναι ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος, µειώνει
την επιβίωση.
Η µελέτη των ιστών έδειξε ότι αντισώµατα κατά των κολποειδικών κυττάρων
φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικά για την πρωτογενή χολική κίρρωση, όπως
φαίνεται από την αδρή αυτή µελέτη.
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ABSTRACT
Primary biliary cirrhosis (PBC) is a chronic inflammatory liver disease of
probable autoimmune etiology. It is characterized by destruction of small
intrahepatic bile ducts and lead to cholestasis, fibrosis, cirrhosis and liver
failure.
Aim
The aim of this study is:
 The determination of the frequency of the autoantibodies that
recognize antigens of the nuclear envelope, in the sera of patients with
PBC.
 To investigate the importance of the incidence of these autoantibodies
in the diagnosis, prognosis and clinical course of patients with PBC.
 Creation of a Data base of patients showing the clinical-laboratory
data, histological features and the results of this study.
 Try to identify the cell types targeted by autoantibodies present in
patient sera.
Methods
The detection of antibodies against antigens of the nuclear envelope (ANEA)
was performed an indirect immunofluorescence (IIF) in Hep2 cells cultured in
the laboratory. The detection of gp210 antibodies was performed using the
commercially available ELISA of Quanta lite TM. Also, to identify the cell types
targeted by autoantibodies present in patient sera was performed an indirect
immunofluorescence on paraffin sections.
Various clinical, histological, and serological measurements were compared
using multivariate regression analysis. Fisher’s exact test was used to
compare causes of death between ANEA positive and negative and gp-210
positive and negative patients. The survival time was estimated by the KaplanMeier method, and compared by the Breslow test. A P value < 0.05 was
considered significant.
Results
ANEA were detected in 46.9% of patients. The ANEA positive patients had a
shorter survival period compared with the ANEA negative ones, had higher
AMA titers, they were in advanced histological stage and also they die more
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frequently of hepatic failure and/or hepatocellular carcinoma (HCC), while
ANEA negative patients die more frequently as a result of variceal bleeding.
Also, ANEA positive patients had more severe fibrosis, portal inflammation,
interface hepatitis and proliferation of bile ductules than the ANEA negative
ones.
From the 69 ANEA positive patients the 38 (55.1%) were negative for the
anti-gp210 antibodies and the 31 (44.9%) were positive, representing 21% of
all studied patients.
The anti-gp210 positive patients had higher Mayo risk score than the ANEA
positive, anti-gp210 negative patients.
The anti-gp210 positive patients compared with the ANEA negative ones had
significantly higher AMA titer, higher Mayo risk score, shorter survival period
and they were in advanced histological stage.
Comparing the 78 ANEA negative patients with the 38 ANEA positive gp210negative patients, we found that ANEA negative ones had statistically
significant lower AMA titers and were at an earlier histological stage. The
ANEA negative patients had less severe fibrosis, portal inflammation,
interface hepatitis, and proliferation of bile ductules.
A total of 21 tissues were tested with homologous serum of patients with
PBC. Of these, 47.6% gave staining in lymphocytes, 38% in cholangiocytes,
33.3% in the hepatocytes, and 85.7% in sinusoidal cells.
PBC serum with a heterologous PBC tissue reduces the above rates at 20%
for lymphocytes, 20% for the cholangiocytes, 13.3% for the hepatocytes and
20% for the sinusoidal cells.
When was used healthy serum in PBC patient tissue there was positive
staining at a percentage of 14.3% in sinusoidal cells. However, when PBC
patient sera were used in the same healthy tissue, then the sera of 3 (14.3%)
patients gave positive staining in cholangiocytes of the tissue.
When, patient sera with disease control (chronic viral hepatitis B and
steatohepatitis) were used with tissues with disease control (steatohepatitis,
acute alcoholic hepatitis, chronic viral hepatitis B and C) gave the following
results: 2 out of 3 sera with chronic viral hepatitis B that were used gave
positive fluorescence in liver sinusoids of patient with steatohepatitis, but
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mostly in sinusoidal lymphocytes and not in sinusoidal cells, while 2 out of 3
sera gave positive staining in cholangiocytes and hepatocytes in acute
alcoholic hepatitis patient tissue and one of these sera also gave positive
staining in cholangiocytes of patient with chronic viral hepatitis B.
A total of 8 PBC patient tissues were used in order to detect IgM
autoantibodies using homologous serum. Of these 75% gave positive
staining in lymphocytes, 62.5% in cholangiocytes, 37.5% in hepatocytes and
50% in sinusoidal cells.
Conclusions
In conclusion, our data confirm that, in Greek PBC patients, there is a
correlation between the presence of ANEA antibodies and disease severity
and shorter survival. The presence of anti-gp210 seems to be an additional
factor, reducing survival.
The study of the tissues showed that antibodies against sinusoidal cells
appear to be characteristic of primary biliary cirrhosis, as shown by this rough
study.
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