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Списък на използваните съкращения 

 

Използвани съкращения на кирилица 

АИХ  Автоимунен хепатит 

АЛАТ  Аланин аминотрансфераза 

АСАТ  Аспартат аминотрансфераза 

АФ  Алкална фосфатаза 

ГГТ  Гама-глутамил трансфераза 

ГЕВ   Гастроезофагеални варици 

ГИТ  Гастроинтестинален тракт 

ГРГ  Горна референтна граница 

ИИФ  Индиректна имунофлуоресценция 

ПБХ  Първичен билиарен холангит 

ПБЦ  Първична билиарна цироза 

ПИ  Протромбинов индекс 

ПСХ  Първичен склерозиращ холангит 

СУЕ  Скорост на утаяване на еритроцитите 

УДХК  Урзодезоксихолева киселина 

ФГС  Фиброгастродуоденоскопия 

ХЦК  Хепатоцелуларен карцином 

ЧТ  Чернодробна трансплантация 

 

Използвани съкращения на латиница 

ACA  Anti-Centromere Antibodies, Антицентромерни антитела  

Accur.  Точност 

ALBI  Albumin-Bilirubin score, Албумин-билирубин скор  

AMA  Antimitochondrial Antibodies, Антимитохондриални антитела  

ANA  Antinuclear Antibodies, Антинуклеарни антитела 

APRI  AST to Platelet Ratio Index, АСАТ/тромбоцити индекс  

BCOADC Branched-chain 2-oxo-acid dehydrogenase complex 

ERCP  Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, Ендоскопска ретроградна хо-

лангиопанкреатография 

HBsAg Hepatitis B Surface Antigen, Повърхностен антиген на хепатит В вирус 

HCV  Hepatitis C Virus, Хепатит С вирус 

IAIHG  International Autoimmune Hepatitis Group 

IgA  Immunoglobulin A, Имуноглобулин А  

IgG  Immunoglobulin G, Имуноглобулин G  

IgM  Immunoglobulin M, Имуноглобулин M 

INR  International Normalized Ratio, Международно нормализирано отношение 

LC-1  Liver Cytosol Antibody type 1, Чернодробен цитоплазмен антиген 

LKM-1 Liver Kidney Microsomal Type 1 Antibodies, Чернодробно бъбречни микро-

зомални антитела тип 1 

MELD  Model of End stage Liver Disease, Модел за краен стадий на чернодробно заболя-

ване 

NPV  Negative Predictive Value, Негативна предсказваща стойност 
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NVP score Newcastle Varices in PBC score 

NVP-S  Newcastle Varices in PBC – Splenomegaly score 

OGDC  Oxoglutarate Dehydrogenase Complex, Оксоглутарат дехидрогеназен комплекс  

pANCA Perinuclear Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, Перинуклеарни анти-неутро-

филни цитоплазмени антитела 

PDC-E2 E2 subunit of Pyruvate Dehydrogenase Complex, Е2 субединица на пируват дехид-

рогеназния комплекс  

PML  Promyelocytic leukemia protein, Промиелоцитна левкемия протеин 

PPV  Positive Predictive Value, Позитивна предсказваща стойност 

ROC  Receiver Operating Characteristic curve, Крива на приемно-операционна характе-

ристика 

Sens.  Sensitivity, Чувствителност 

SLA/LP Anti-Soluble Liver Antigen/Liver-Pancreas antibodies, Антитела срещу разтворим 

чернодробен/панкреасен антиген 

SMA  Anti-Smooth Muscle Antibody, Антигладкомускулни антитела 

Spec.  Specificity, Специфичност 
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1. Въведение 

 

Автоимунните чернодробни болести са сравнително редки заболявания 

(честота < 50/100 000 популация), но са свързани със значителна смъртност. 

Спектърът на автоимунните чернодробни болести включва автоимунен хе-

патит (АИХ), първичен билиарен холангит (ПБХ), наскоро приетото наименова-

ние за първична билиарна цироза (ПБЦ) и първичен склерозиращ холангит 

(ПСХ).  

Като относително редки заболявания, автоимунните чернодробни болести 

са ограничено проучени у нас, нещо повече, публикациите от български автори 

са оскъдни. 

Автоимунните чернодробни заболявания представляват сериозно кли-

нично предизвикателство. Причините за това са няколко: 

o Те са относително рядко срещани, което прави натрупването на клиничен 

опит трудно; 

o Относителната рядкост, липсата на специфичен маркер на заболяването 

при АИХ и голямата хетерогенност в клиничните, лабораторните и хистологич-

ните белези прави трудна правилната и навременна диагноза;  

o Някои пациенти в спектъра на автоимунните чернодробни заболявания се 

представят с клинични, биохимични, серологични и/или хистологични характе-

ристики на две заболявания. Тези състояния могат да са трудни за класифици-

ране и често са определяни като „overlap синдроми“. Съществуват нерешени 

проблеми по отношение на диагностичните критерии, лечението и дългосрочния 

изход;  

o Автоимунните чернодробни болести могат да доведат до бързопрогреси-

раща цироза, чернодробна недостатъчност и смърт, ако диагнозата и лечението 

се забавят или са неефективни. АИХ, ПБХ и ПСХ представляват три главни ин-

дикации за чернодробна трансплантация в западните страни. Съществуват огра-

ничени данни по отношение на факторите предвиждащи лош изход. Нелекува-

ният АИХ е свързан с до 80% смъртност;  

o Изискват лечение и адекватно наблюдение от страна на лекаря за цял жи-

вот; 

o Част от пациентите имат субоптимален отговор към провежданата терапия. 

По-нататъшни изследвания, идентифициращи предикторите за лош изход, 

оптималните терапевтични режими и продължителността на лечението са много 

необходими. Има нарастваща нужда от нови терапевтични възможности в част-

ност при пациенти със субоптимален терапевтичен отговор и прогностични фак-

тори за лош изход. 
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Съществена част от представените в настоящата дисертация проучвания са 

в насока на маркираните по-горе проблеми, свързани с характеристиката, проти-

чането и лечението на автоимунните чернодробни болести. 
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2. Цел и задачи  

 

3.1. Цел на дисертационния труд 

Настоящата научна разработка цели да се проучат клиничните характерис-

тики, диагностичните критерии, отговора към лечение и прогнозата на пациен-

тите с АИХ и ПБХ. 

 

3.2. Задачи на дисертационния труд 

За изпълнение на целта бяха формулирани следните задачи: 

1. Да се проучат демографските, клиничните, лабораторните характеристики, 

имунологичните данни и данните от чернодробната биопсия на пациентите с ав-

тоимунни чернодробни болести и да се оцени степента на съответствие с диаг-

ностичните критерии на International Autoimmune Hepatitis Group (IAIHG). 

2. Да се сравнят клиничните характеристики на АИХ и ПБХ при млади и по-

възрастни пациенти ( ≥ 60 години). 

3. Да се оценят различията в клиничната изява, протичането, отговора към те-

рапия и изхода на заболяването при мъже и жени с АИХ и ПБХ. 

4. Да се сравнят характеристиките при безсимптомни и симптомни пациенти 

с АИХ и ПБХ. 

5. Да се проучи профила на антителата и тяхното клинично значение при па-

циенти с АИХ и ПБХ. 

6. Да се идентифицират предикторите за субоптимален отговор и лош изход 

при пациенти с ПБХ. 

7. Да се оцени ефикасността на Budesonide при пациенти с АИХ и ПБХ. 

8. Да се анализират факторите свързани с наличието на гастроезофагеални ва-

рици при пациенти с ПБХ. 

9. Да се проучат характеристиките на АИХ/ПБХ overlap синдром и да се срав-

нят с типични ПБХ и АИХ. 

10. Да се предложи алгоритъм за диагностика, лечение и проследяване на па-

циентите с АИХ и ПБХ, съобразен със съвременното състояние и възможности. 

 

 

 



10 
 

3. Пациенти и методи на изследване 

 

3.1. Изследвани пациенти 

За това проучване са събрани и анализирани ретро- и проспективно дан-

ните на всички пациенти с АИХ, ПБХ и overlap синдроми, диагностицирани, ле-

кувани и проследени в Клиника по хепатогастроентерология към МБАЛ „Св. Ма-

рина“ Варна за 10-годишен период от януари 2005 г. до декември 2014 г. Всички 

пациенти са на възраст ≥ 18 години към датата на включване в проучването. Из-

следвани са общо 139 лица, разпределени в следните групи: АИХ (n = 55), ПБХ 

(n = 75), АИХ/ПБХ overlap синдром (n = 8), ПБХ/ПСХ overlap синдром (n = 1). 

Диагнозата АИХ е поставена въз основа на комбинация от клинични, биохи-

мични и хистологични критерии и изключване на други чернодробни заболява-

ния. Включени са само пациентите с дефинитивен и вероятен АИХ според реви-

зираната и/или опростената точкова система на IAIHG. ПБХ е диагностициран 

при наличие на поне два от следните три критерия: 1) Биохимични данни за хо-

лестаза; 2) Положителни антимитохондриални антитела (AMA) и/или ПБХ-спе-

цифични антинуклеарни антитела (ANA) 3) Съвместима хистология. Диагнозата 

АИХ/ПБХ overlap синдром е поставена въз основа на критериите, предложени от 

Chazouillères – наличие на поне два от следните три критерия за ПБХ 1) алкална 

фосфатаза (АФ) > 2х над горната референтна граница (ГРГ) или гама-глутамил 

трансфераза (ГГТ) > 5х ГРГ 2) позитивни АМА 3) чернодробна биопсия с флу-

ридни дуктусови лезии и за АИХ 1) аланин аминотрансфераза (АЛАТ) > 5х ГРГ 

2) IgG >2х ГРГ или позитивни антигладкомускулни антитела (SMA) 3) Чернод-

робна биопсия показваща умерена до тежка перипортална или перисептална 

лимфоцитна piecemeal некроза. ПСХ е диагностициран въз основа на следните 

критерии: 1) повишена АФ 2а) характерен холангиографски образ на склерози-

ращ холангит и/или 2b) хистологични характеристики съвместими с ПСХ (ако е 

извършена чернодробна биопсия) и 3) изключване на вторичен склерозиращ хо-

лангит. 

Изследвани са и две контролни групи от общо 34 лица. В първата конт-

ролна група са включени 29 пациенти (17 жени и 12 мъже) на средна възраст 51 

години (интервал, 18 – 72) с други хронични чернодробни заболявания: алко-

холна чернодробна болест (n = 8), неалкохолна стеатозна болест на черния дроб 

(n = 7), хроничен вирусен хепатит В (n = 1), хроничен вирусен хепатит С (n = 6), 

хемохроматоза (n = 1), болест на Wilson (n = 1), медикаментозно индуцирано чер-

нодробно увреждане (n = 1), първичен / вторичен склерозиращ холангит (n = 2), 

калкулозен холецистит (n = 1), криптогенна чернодробна цироза (n = 1). От тях с 

чернодробна цироза с различна етиология без автоимунна са 16 лица. В тази 

група за сравнение са използвани данните само за IgG. Втората контролна група 
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включва 22 болни (13 жени и 9 мъже) на средна възраст 50 години (от 26 до 69) 

с други хронични чернодробни болести: алкохолна чернодробна болест (n = 6), 

неалкохолна стеатозна болест (n = 3), хроничен вирусен хепатит В (n = 3), хро-

ничен вирусен хепатит С (n = 4), хроничен вирусен хепатит В+D (n = 1), хемох-

роматоза (n = 1), болест на Wilson (n = 1), склерозиращ холангит (n = 1), калку-

лозен холецистит (n = 1), криптогенна чернодробна цироза (n = 1). В тази група 

за сравнение са използвани данните само от имуноблот теста, включващ 9 раз-

лични антигена (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, gp210, SLA/LP, LKM-1, LC-1, 

PML, SSA-Ro52). 

 

3.2. Използвани методи 

3.2.1. Анкетен метод 

При регистрация на болните в предварително разработени фишове се от-

рази: демографски параметри – пол, възраст при диагностициране на заболява-

нето, дата на поставяне на диагнозата, ръст, тегло, клинична изява, дата на на-

чало на симптомите, детайлна оценка на клиничните признаци и симптоми, 

анамнеза за прием на медикаменти преди поставяне на диагнозата, наличие на 

екстрахепатални автоимунни заболявания, дата на последното посещение в кли-

никата. Цироза беше диагностицирана въз основа на данните от хистологичното 

изследване или комбинация от клинични характеристики (асцит, варици), лабо-

раторни показатели (хипоалбуминемия, тромбоцитопения, удължено протром-

биново време) и/или образни параметри (неравна повърхност, спленомегалия, ас-

цит). Клиничният стадий на цирозата бе оценен посредством Baveno IV консен-

суса: стадий 1 (липса на езофагеални варици и асцит), стадий 2 (наличие на не-

кървящи езофагеални варици без асцит), стадий 3 (асцит с или без некървящи 

езофагеални варици) и стадий 4 (варикозно кървене с или без асцит). Данните за 

провежданата терапия и отговора към лечение също бяха проучени. Изчислени-

ята за дневната консумация на абсолютен алкохол са направени на базата на пре-

изчисляване през 1 стандартна алкохолна единица (AU), която се равнява на 

около 10-12 g абсолютен алкохол. Ексцесивна алкохолна консумация се дефи-

нира като поне 3 AU (за мъже) или 2 AU (за жени) на ден. 

Време до поставяне на диагнозата е дефинирано като времето от началото 

на симптомите или установяването за първи път на повишени чернодробни по-

казатели до поставяне на диагнозата. Дата на поставяне на диагнозата е най-ран-

ната дата, на която пациентът отговаря на диагностичните критерии. Продължи-

телност на проследяването е дефинирано от датата на диагностициране до датата 

на последното посещение в клиниката, чернодробна трансплантация (ЧТ) или 

датата на смъртта. 
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3.2.2. Клиничен преглед  

Акцент върху физикалните изменения свързани с чернодробното заболя-

ване (асцит, периферни отоци, хепатомегалия, спленомегалия, иктер, ксанте-

лазми, съдови звезди, екскориации, хиперпигментация). 

 

3.2.3. Абдоминална ехография 

Ултразвуково изследване е извършено при всички пациенти с оценка на 

размер на черния дроб, ехогенност, наличие на асцит и спленомегалия, ултраз-

вукови белези за цироза – нодулираност, зърниста ехоструктура. Портална хи-

пертония се прие въз основа наличието на гастроезофагеални варици (ГЕВ), ас-

цит или спленомегалия. Изследванията са проведени в клиниката по гастроенте-

рология на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Ехографското изследване е направено 

с ултразвукови апарати Toshiba Echocee SSA-340 A, Aloka ProSound 5500 и Aloka 

ProSound α7 с наличие на цветен и power доплер.  

 

3.2.4. FibroScan 

FibroScan e извършен при 36 пациенти. Използва се FibroScan device 402-

EchoSens, Paris, France. Само процедури с поне 10 валидни измервания, success 

rate ≥ 60% и IQR ≤ 30 се приеха за надеждни. Изследванията са осъществени в 

клиниката по гастроентерология на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 

 

3.2.5. Лабораторни изследвания 

3.2.5.1. Биохимични 

Биохимичните изследвания включват аспартат аминотрансфераза (АСАТ), 

АЛАТ, ГГТ, АФ, общ и директен билирубин, общ белтък, албумин, тромбоцити, 

холинестераза, холестерол, скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ), прот-

ромбинов индекс (ПИ) или International normalized ratio (INR), креатинин. Изс-

ледванията са извършени в централна клинична лаборатория на МБАЛ „Св. Ма-

рина“ – Варна. За пациентите с цироза е пресметнат MELD (Model of End Stage 

Liver Disease, модел за краен стадий на чернодробно заболяване) score. Mayo risk 

score и албумин-билирубин (ALBI) score (log10 bilirubin (μmol/l) x 0.66) + 

(Albumin (g/l) x -0.0852) са изчислени за пациентите с ПБХ. 

 

3.2.5.2. Имунологични 

Серологичните изследвания включват AMA (позитивни при титър ≥ 1:20), 

АNA (позитивни при титър ≥ 1:80), SMA (позитивни при титър ≥ 1:20), 

чернодробно-бъбречни микрозомални антитела (анти-LKM), перинуклеарни 

анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (pANCA) (позитивни при титър ≥ 
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1:20) посредством индиректна имунофлуоресценция (ИИФ) върху тъканни жи-

вотински срези (комбинация от черен дроб, стомах и бъбрек от плъх, Orgentec 

Diagnostika GmbH, Mainz, Germany) или препарати от клетъчна линия (Hep-2); 

серумни нива на имуноглобулини IgG, IgA и IgM. Anti AMA-M2 (пируват 

дехидрогеназен комплекс, PDC), M2-3E (рекомбинантен фузионен протеин, 

включващ Е2 субединиците на PDC, BCOADC и OGDC), sp100, gp210, SLA/LP 

(антитела срещу разтворим чернодробен/панкреасен антиген), LKM-1, LC-1 

(чернодробен цитоплазмен антиген 1), PML (промиелоцитна левкемия протеин), 

SSA-Ro52 са изследвани посредством Western blot (Euroline Profile Autoimmune 

Liver Diseases, Euroimmun, Labordiagnostika, Lubeck, Germany). При 11 пациенти 

с ПБХ са изследвани антицентромерни антитела (ACA). Изследванията са извър-

шени в лабораторията по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.  

 

3.2.5.3. Други   

Наличието на хроничен вирусен хепатит, Болест на Wilson, хемохроматоза, 

α1-антитрипсинов дефицит също беше оценено посредством изследване на по-

върхностен антиген на хепатит В вирус (HBsAg), антитяло срещу сърцевинния 

(core) антиген на хепатит В вирус (anti-HBc total), антитяло спрямо хепатит С 

вирус (anti-HCV), серумен церулоплазмин, мед в урина, серумно желязо и тота-

лен желязо свързващ капацитет (ТЖСК), алфа-1-антитрипсин. Пациентите с ан-

титела към хепатотропни вируси бяха включени, ако са с недоловима вирусна 

репликация и имат клинични белези съвместими с АИХ. При пациенти, при ко-

ито се подозира вирусна етиология са изследвани допълнително цитомегалови-

рус IgM и Epstein-Barr virus IgM. При част от болните със значителна холестаза 

е извършена ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) или 

магнитно резонансна холангиопанкреатография за изключване на заболяване на 

билиарното дърво.  

 

3.2.6. Морфологично изследване 

Сляпа чернодробна биопсия по Menghini е извършена в условия на хоспи-

тализация и при отсъствие на абсолютни и относителни контраиндикации за тази 

манипулация. Изследванията са осъществени в клиниката по гастроентерология 

на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Използвана е игла Hepafix®, Braun, Melsungen, 

Germany с диаметър 1.2 – 1.6 мм. Полученият биопсичен материал е поставян в 

10% неутрален формалин и изпращан за по-нататъшна обработка и оценка в кли-

никата по обща и клинична патология. Чернодробната фиброза и некроинфлама-

торната активност са оценени по модифициран индекс на хистологична актив-

ност. Хистологичният стадий при пациентите с ПБХ е класифициран според кла-

сификацията на Scheuer’s.  
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3.2.7. Фиброгастродуоденоскопия  

Фиброгастродуоденоскопия (ФГС) бе извършена с цел оценка наличието 

или липсата на усложнения на порталната хипертония (езофагеални или сто-

машни варици и/или портална хипертензивна гастропатия) в процеса на стади-

ране на пациентите с напреднало чернодробно заболяване. Вариците са класи-

фицирани по скалата на Sarin: I степен – малки прави варици, които колабират 

лесно при инсуфлация на въздух; II степен – уголемени, нагънати варици, които 

обтурират по-малко от 1/3 от лумена на хранопровода; III степен – големи, силно 

нагънати, конфлуиращи варици, които не се потискат при инсуфлация на въздух; 

IV степен – големи, силно нагънати, напрегнати варици с червени петна. Изслед-

ванията са направени в клиниката по гастроентерология на МБАЛ „Св. Марина“ 

– Варна с видеогастроскоп Olympus GT-180Q и Olympus EXERA II CLV-180. 

 

3.2.8. Статистически методи  

В проучването са приложени следните статистически методи: 

I. Дескриптивни методи: 

1)  Честотен анализ на качествени променливи; 

2)  Вариационен анализ на количествени променливи; 

3)  Графичен метод за онагледяване на резултатите. 

II. Методи за проверка на хипотези: 

1)  Параметрични методи: 

а) Independent Samples T-Test; 

б) Дисперсионен анализ (Оne-Way ANOVA). 

2)  Непараметрични методи: 

а) Критерий χ2 на Pearson или 2-tailed Fisher’s exact test; 

б) Тестове на Shapiro-Wilk и Kolmogorov-Smirnov; 

в) Метод на Mann-Whitney; 

г) Wilcoxon Signed-Rank Test. 

III. Логистичен регресионен анализ. 

IV. Receiver operating characteristic (ROC) анализ. 

V. Определяне на чувствителност (sens.), специфичност (spec.), позитивна пред-

сказваща стойност (PPV), негативна предсказваща стойност (NPV), точност 

(accur.). 

Данните получени от всички пациенти са събрани в MS Excel файл. Ста-

тистическият анализ е изпълнен посредством IBM SPSS Statistics v.22.0. Получе-

ните резултати се оцениха като статистически достоверни при прагово ниво на 

значимост p < 0.5. 
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3.2.9. Лечение 

При АИХ: Prednisolone е започнат в доза 0.5-1 mg/kg дневно последван от 

постепенно намаляване с 5 mg / седмица според биохимичния и клиничния отго-

вор до най-малката доза необходима за поддържане на ремисия. За задържане на 

ремисията при част от пациентите е включен Azathioprine в доза 1-2 mg/kg/ден. 

Пълен отговор се дефинира като нормализиране на стойностите на АЛАТ 

и АСАТ или спадане с 50% на първия месец. Частичен отговор се определя като 

намаляване на АСАТ и АЛАТ < 2х ГРГ без пълно нормализиране. Липса на от-

говор се дефинира като постоянно повишени стойности на трансаминазите > 2х 

ГРГ въпреки интензивна имуносупресия и придържане към лечението. За съжа-

ление, серумните стойности на IgG не са рутинно мониторирани и обичайно не 

са извършвани повторни чернодробни биопсии; следователно тези показатели не 

са използвани за оценка на отговора. Релапс се дефинира като удвояване на стой-

ностите на трансаминазите в сравнение с най-ниската стойност (и над нормата) 

или нарастване на АСАТ и/или АЛАТ > 3х ГРГ след като е постигнат отговор. 

При ПБХ: пациентите с ПБХ са лекувани с Урзодезоксихолева киселина 

(УДХК) в доза 13-15 mg/kg дневно с или без други имуносупресори (Prednisolone 

и/или Azathioprine). Идентифицирани са пациентите, които са получавали УДХК 

в адекватна доза и за адекватен период от време, за да се оцени техния биохими-

чен отговор към лечението. Отговорът към УДХК е оценен посредством Paris I 

(АФ ≤ 3х ГРГ, АСАТ ≤ 2х ГРГ и нормален билирубин), Paris II (АФ и АСАТ ≤ 

1.5х ГРГ и нормален билирубин), Barcelona (намаляване на АФ с > 40% от изход-

ното ниво или нормална АФ), Rotterdam (нормализиране на абнормния билиру-

бин и/или албумин) критериите.  

Клиничното изследване е одобрено от Комисия по етика на научните изс-

ледвания към Медицински университет Варна.  

Тъй като е в голяма част ретроспективен анализ, не е получено информи-

рано съгласие от всеки пациент преди включване в базата данни. 
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4. Резултати и обсъждане 

 

4.1. Характеристика на пациентите 

4.1.1. С автоимунен хепатит 

А. Честота 

Двама пациенти са диагностицирани преди 01.01.2005 г. и 53 са новите 

случаи от януари 2005 г. до декември 2014 г. (Фигура 1). Честотата на АИХ на-

раства подобно на други автоимунни заболявания в развитите страни. Увелича-

ването на честотата на новите случаи е в съответствие с други проучвания 

(Corouge et al. 2013, Gronbaek et al. 2014). Възможно е да се дължи и на подобрена 

диагностика. 

 

 

Фигура 1. Нови случаи на автоимунен хепатит 2005 – 2014 г. 

 

Б. Демографски характеристики 

Проучени са общо 55 пациенти с АИХ (48 жени, средна възраст при поста-

вяне на диагнозата 50 ± 15 години, интервал 11 – 74 години). Съотношението 

жени : мъже е 7 : 1.  

В настоящото проучване най-висока е честотата на АИХ във възрастовата 

група 51-60 години, но с почти равен брой пациенти с изява над 60 години, което 

е в съответствие с други проучвания (Peng et al. 2014). Има малко (10.9%) млади 

лица ≤ 30 годишна възраст. При един пациент заболяването е диагностицирано 

преди 18 години в Клиника по педиатрия.  
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Възрастовото разпределение при мъже и жени е представено на Фигура 2.  

 

 

Фигура 2. Възрастово разпределение при изявата на мъже и жени с АИХ 

 

Демографските характеристики са подобни на описаните в литературата – 

средна възраст при поставяне на диагнозата 50 години (Corouge et al. 2013, Kim 

et al. 2013, Yang et al. 2015), преобладаване на жени (87.3%) (Corouge et al. 2013, 

Kim et al. 2013, Gronbaek et al. 2014). Изявата на АИХ след 60 годишна възраст 

не е рядкост, съставлявайки 25.5% от пациентите в настоящото проучване. Мета-

анализ показва, че 20-25% от болните с АИХ са в тази възрастова група (Chen et 

al. 2014). Следователно АИХ трябва да се има предвид в диференциалната диаг-

ноза на чернодробно заболяване и при по-възрастни, тъй като значителен дял от 

пациентите са в тази възрастова група.  

 

В. Клинични характеристики 

При поставяне на диагнозата 26 (47.3%) бяха безсимптомни (случайно ус-

тановени повишени трансаминази), 13 (23.6%) имаха неспецифични симптоми и 

6 (10.9%) бяха с декомпенсирано чернодробно заболяване. 10 (18.2%) бяха с ос-

тро начало, дефинирано като начало на симптомите < 30 дни, заедно с АЛАТ 

>10х над ГРГ (Фигура 3).  

В други проучвания честотата на безсимптомните пациенти е 6 – 43% 

(Ferrari et al. 2004, Garcia-Torres et al. 2008). Делът на тези с остра изява е в рам-

ките на съобщавания от други автори (Abe et al. 2011, Kim et al. 2013). 
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Фигура 3. Дебют на заболяването при пациентите с АИХ. 

 

Най-честите симптоми сред пациентите с АИХ в низходящ ред бяха умора 

(29.1%), иктер (25.5%), тъмна урина (21.8%), тежест в дясно подребрие (14.5%), 

абдоминален дискомфорт (10.9%), сърбеж (10.9%), гадене (9.1%), подуване на 

корема (9.1%), загуба на апетит (7.3%), артралгия (7.3%), периферни отоци 

(7.3%), фебрилитет (5.5%), обрив (5.5%), редукция на тегло (1.8%), кървене от 

гастроинтестиналния тракт (ГИТ) – хематемеза и/или мелена (1.8%) (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Признаци и симптоми при поставяне на диагнозата. 

Симптоми n (%) 

Безсимптомни  26 (47.3) 

Астеноадинамия 16 (29.1) 

Иктер 14 (25.5) 

Тъмна урина 12 (21.8) 

Тежест / болка в дясно подребрие 8 (14.5) 

Абдоминален дискомфорт 6 (10.9) 

Сърбеж  6 (10.9) 

Подуване на корема (асцит) 5 (9.1) 

Гадене 5 (9.1) 

Загуба на апетит 4 (7.3) 

Периферни отоци 4 (7.3) 

Артралгия 4 (7.3) 

Фебрилитет  3 (5.5) 

Обрив 3 (5.5) 

Кървене от ГИТ 1 (1.8) 

Редукция на тегло 1 (1.8) 
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Има закъснение средно 3 (0 – 457) месеца от първите биохимични откло-

нения или симптоми до поставяне на диагнозата АИХ. Повечето от пациентите 

са диагностицирани през първите 6 месеца (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Време до поставяне на диагнозата при АИХ от поява на първите оплак-

вания или установяване на абнормни чернодробни показатели. 

Месеци n (%) 

0 - 6 41 (74.5) 

7 - 12 2 (3.6) 

13 - 18 1 (1.8) 

19 - 24 3 (5.5) 

> 24 8 (14.5) 

 

22 пациенти (40.0%) имаха екстрахепатални автоимунни заболявания, 

включително тиреоидит на Хашимото (13 пациенти), глутенова ентеропатия (че-

тирима пациенти), ревматоиден артрит (двама пациенти), синдром на Raynaud 

(двама пациенти), язвен колит (двама пациенти), дискоиден лупус еритематодес 

(един пациент), системен лупус еритематодес (един пациент), синдром на Сьог-

рен (един пациент), множествена склероза (един пациент) (Таблица 3). 18 паци-

енти имаха едно екстрахепатално автоимунно заболяване, трима пациенти имаха 

две, а един три и повече автоимунни заболявания. 

 

Таблица 3. Екстрахепатални автоимунни заболявания при пациенти с АИХ. 

Коморбидни автоимунни заболявания n (%) 

Автоимунен тиреоидит 13 (23.6) 

Глутенова ентеропатия 4 (7.3) 

Ревматоиден артрит 2 (3.6) 

Синдром на Raynaud 2 (3.6) 

Язвен колит 2 (3.6) 

Дискоиден лупус еритематодес 1 (1.8) 

Системен лупус еритематодес 1 (1.8) 

Синдром на Сьогрен 1 (1.8) 

Множествена склероза 1 (1.8) 

 

Други проучвания показват сходна честота на съпътстващи автоимунни за-

болявания (40.0 – 49.6%), сред които най-често автоимунен тиреоидит (Teufel et 

al. 2010, Kim et al. 2013). Едновременно наличие на екстрахепатални автоимунни 

болести при пациенти с АИХ е чест феномен. Ето защо се препоръчва скрининг 
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за съпътстващо чернодробно засягане при всеки пациент с екстрахепатално ав-

тоимунно заболяване, особено автоимунна тиреоидна болест. 

Установи се и АИХ след терапия с Infliximab за анкилозиращ спондилит. 

Касае се за мъж на 45 години с диагностициран месец май 2014 г. анкилозиращ 

спондилит. Започната е биологична терапия с Infliximab. Проведени са 3 инфу-

зии, като при контролни изследвания месец януари 2015 г. се установява посте-

пенно нарастване на трансаминазите (които са били в норма преди започване на 

анти-TNF терапията), достигащи максимални стойности АСАТ 432 IU/l и АЛАТ 

953 IU/l. Изключиха се други причини за хронични чернодробни заболявания 

(вирусни, метаболитни и токсични), както и значителна алкохолна консумация. 

Установиха се позитивни ANA (++), серумните IgG бяха в норма. Infliximab-a сe 

преустанови и се започна имуносупресивно лечение с Prednisolone 30 mg с пос-

тигане на биохимична ремисия в рамките на 4 седмици.  

Има описани над 20 случая на медикаментозно индуцирано автоимунно 

чернодробно увреждане при анти-TNF терапия, повечето възникващи между ме-

сец и година след започването на анти-TNF терапия. Повечето пациенти отгова-

рят напълно на спиране на анти-TNF медикамента и лечение с кортикостероиди. 

Дали се касае за медикаментозно индуцирано имуно-медиирано чернодробно ув-

реждане или индуциран de novo АИХ остава противоречиво (Borman et al. 2014). 

Общо 14 болни (25.5%) имаха цироза при изявата; при 6 декомпенсирана 

(кървене от варици, асцит). Възрастовото разпределение на пациентите с и без 

цироза при диагностициране на заболяването е представено на Фигура 4.  

 

 
Фигура 4. Дял на пациентите с цироза в различните възрастови групи при диагнос-

тициране на АИХ. 
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Пациентите с цироза бяха значително по-възрастни (59 спрямо 50 години; 

p = 0.024), с по-ниска протромбинова активност (69 спрямо 94%; p < 0.001), се-

румен албумин (32 спрямо 42 g/l; p < 0.001), холинестераза (4540 спрямо 8371 

IU/l; p < 0.001), тромбоцити (131 спрямо 234 x 109; p < 0.001) и холестерол (3.5 

спрямо 4.9; p = 0.001) в сравнение с тези без цироза. Няма значими различия по 

отношение на АСАТ, АЛАТ, IAIHG score. При пациентите с цироза се наблюда-

ваха значително по-високи стойности на IgG (26.1 спрямо 15.9 g/l; p < 0.001). Не 

се наблюдаваха значителни различия в двете групи по отношение на отговора 

към кортикостероидно лечение. Тези резултати показват, че на пациентите с ци-

роза рано трябва да бъде предложено имуносупресивно лечение. 

Нашите данни, че 25.5% от пациентите са развили вече цироза по време на 

диагнозата е в съответствие с други проучвания (Kim et al. 2013, Gronbaek et al. 

2014). Наличието на цироза не повлиява отговора към кортикостероиди и тези 

пациенти изискват подобен терапевтичен подход на болните с АИХ без цироза.  

 

Г. Биохимични и серологични характеристики 

Повишени АСАТ и/или АЛАТ се установиха при 80.0% от пациентите. 

40.7% имаха повишени стойности на билирубин. Хипоалбуминемия бе налице 

при 29.8%. Лабораторните данни са обобщени в Таблица 4. 

 

Таблица 4. Серологични и биохимични находки при пациентите с АИХ. 

Параметър 
Медиана 

(Интервал) 

Пациенти с абнор-

мна стойност (%) 

АСАТ (IU/l) 87 (19-961) 76.4 

АЛАТ (IU/l)  109 (12-1775) 76.4 

ГГТ (IU/l) 69 (13-885) 74.5 

АФ (IU/l) 161 (45-1888) 42.2 

Общ билирубин (µmol/l) 17 (8-314) 40.7 

Директен билирубин (µmol/l) 14 (2-226) 83.9 

Общ белтък (g/l) 73 (52-95) 14.3 (> 82 g/l) 

Албумин (g/l) 39 (19-49) 29.8 

Протромбинова активност (%) 86 (40-140) 23.5 

Холинестераза (IU/l) 6904 (1010-14742) 31.1 

Общ холестерол (mmol/l) 4.6 (2.3-9.0) 26.5 % > 5.2 

Тромбоцити (× 109) 213 (42-485) 20.4 

СУЕ (mm/hr) 20 (4-120) 68.6 

Имуноглобулини   

IgA (g/l) 2.6 (0.9-6.4) 42.3 

IgG (g/l) 17.8 (7.5-35.9) 60.0 

IgM (g/l) 1.5 (0.4-4.8) 24.0 
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Разпределението на серумните стойности на АЛАТ e представено на Фи-

гура 5. 

 

Фигура 5. Разпределение на серумното ниво на АЛАТ при пациенти с АИХ. 

 

Малка част от пациентите (~ 10%) имат силно повишени стойности на АФ 

над 3х ГРГ (Фигура 6).  

 

 

Фигура 6. Разпределение на серумното ниво на АФ при пациенти с АИХ. 
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Позитивни ANA при изявата или по време на проследяването се устано-

виха при 43 пациенти (78.2%), позитивни SMA при 24/53 (45.3%), 14/53 (26.4%) 

бяха едновременно ANA/SMA позитивни в някакъв момент в хода на заболява-

нето (Таблица 5). LKM и pANCA бяха позитивни в 6.4% и 15.6% от случаите с 

АИХ респективно. Само анти-LKM бяха позитивни при един пациент, един 

имаше анти-LKM и SMA; един анти-LKM, SMA и ANA.  

 

Таблица 5. Автоантитела при пациенти с АИХ. 

Автоантитела n (%) 

ANA позитивни  43 (78.2) 

SMA позитивни  24/53 (45.3) 

ANA + SMA позитивни  14/53 (26.4) 

LKM позитивни  3/47 (6.4) 

pANCA позитивни  5/32 (15.6) 

AMA позитивни 2/53 (3.8) 

Серонегативни 1 

 

При един пациент не се установиха автоантитела. Диагнозата се постави 

въз основа на изключване на други причини за чернодробно заболяване и отго-

вора към имуносупресивно лечение. При друг пациент с негативни антитела при 

изявата, автоантителата се позитивираха по-късно в хода на проследяването. 

Повторно изследване на антителата и отговорът към имуносупресивно лечение 

може да са полезни за потвърждаване на диагнозата АИХ при пациенти, които 

са антитяло негативни при изявата. 

В Европа, приблизително 70% от пациентите с АИХ са ANA позитивни и 

процента на SMA позитивните е от 30% до 60% (Yang et al. 2015). Позитивни 

ANA и/или SМА при 96.4% от пациентите е в съответствие с други проучвания 

(Kim et al. 2013). 

  Хипергамаглобулинемия се откри в 18/30 (60.0%) от случаите. При 25 па-

циенти не е изследван IgG в серума. IgG е нормален (<1х ГРГ) при 12 от 30 

(40.0%), 1.0-1.5х ГРГ при 11 (36.7%), 1.5-2.0х ГРГ при 4 (13.3%) и >2х ГРГ при 3 

(10.0%) (Фигура 7).  

Ако се разгледат само пациентите, при които са изследвани имуноглобу-

лини при диагностициране на заболяването хипергамаглобулинемия е налице 

при 14/20 пациенти (70.0%). 
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Фигура 7. Серумно ниво на IgG при пациенти с АИХ. 

 

В други проучвания повишени стойности на имуноглобулини и/или IgG се 

установяват 69 – 95% от случаите (Muratori et al. 2009, Moura et al. 2012, Abdollahi 

et al. 2013, Kim et al. 2013). Тези данни показват, че диагнозата АИХ не трябва да 

се изключва поради нормални стойности на IgG. Само при 3/25 (12%) съотноше-

нието IgG/IgM е по-малко от нула.  

 

Д. Сравнителен анализ на стойностите на IgG на лица с АИХ, хро-

нични чернодробни заболявания и чернодробна цироза 

Хипергамаглобулинемия се наблюдава често при пациенти с хронични 

чернодробни заболявания с различна етиология. От друга страна повишените 

стойности на IgG са най-добрият диагностичен маркер за АИХ. Ето защо, въз-

можността за разграничаване на пациентите с АИХ от тези с други чернодробни 

заболявания, особено такива с напреднала цироза е важна, тъй като повечето па-

циенти с АИХ имат благоприятен отговор към лечение, ако са диагностицирани 

правилно. 

Серумните стойности на IgG при 30 болни с АИХ са сравнени със серум-

ните стойности на IgG при 29 пациенти с други хронични чернодробни заболя-

вания. 60.0% в групата на АИХ, 7.7% в групата на лицата с хронични чернод-

робни заболявания и 37.5 % в групата на лицата с чернодробна цироза имат по-

вишени стойности на IgG. Средните нива на IgG при лицата с АИХ са 18.39 ± 

8.03 g/l (интервал 7.51 – 35.9), което е 1.16х над ГРГ. При лицата с хронични 

чернодробни заболявания тези стойности са 9.84 ± 2.99 (интервал 6.51 – 16.28). 
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При лицата с наличие на чернодробна цироза с неавтоимунна етиология, IgG e 

14.96 ± 4.40 (интервал 7.0 – 25.7) (Фигура 8).  

 

 

Фигура 8. Сравнителен анализ на нивата на IgG при лица с АИХ, хронични чернод-

робни заболявания и чернодробна цироза (средна стойност + 95% доверителен интервал). 

 

Налице е статистически значима разлика в средните стойности на IgG на 

лицата с АИХ и хронични чернодробни заболявания (p < 0.001), както и на тези 

с чернодробна цироза и хронични чернодробни заболявания (p = 0.003). При ли-

цата с АИХ и тези с чернодробна цироза с неавтоимунна етиология не същест-

вува различие в средните стойности на IgG (p = 0.158). 

Тези данни показват, че хипергамаглобулинемия със значително повишени 

стойности на IgG се установява често при пациенти с чернодробна цироза с раз-

лична етиология. Разграничаването на тези случаи от АИХ е важно за избягване 

на погрешна диагноза. 

 

Е. Абдоминална ехография 

Ултразвуково изследване бе извършено при всички пациенти. Неравна но-

дулирана повърхност на черния дроб се установи при 14 (25.5%). Повишена ехо-

генност на черния дроб имаха 19 (34.5%). Спленомегалия се установи при 13 

(23.6%), хепатомегалия при 16 (29.1%), асцит при 4 (7.3%). 
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Ж. Хистологични характеристики 

Чернодробна биопсия бе извършена при 16 (29.1%) от пациентите. Интер-

фейс хепатит се установи при 57.1% (8/14), мононуклеарен възпалителен инфил-

трат при 78.6% (11/14). При двама пациенти липсва описание от морфологичното 

изследване (Таблица 6).  

 

Таблица 6. Хистологични характеристики при 14 пациенти с АИХ. 

Хистологични находки n, % 

Интерфейс хепатит 8 (57.1) 

Мостова некроза 2 (14.3) 

Лобуларни некрози 2 (14.3) 

Мононуклеарен възпалителен инфилтрат 11 (78.6) 

Билиарни промени 2 (14.3) 

Стеатоза 7 (50) 

Фиброза  

Липсва 4 (28.6) 

Портална 2 (14.3) 

Перипортална 0 

Мостова 6 (42.9) 

Цироза 2 (14.3) 

 

В други проучвания интерфейс хепатит се описва в 96 – 100% от пациен-

тите с АИХ (Abdollahi et al. 2013, Kim et al. 2013). Лимфоплазмоцитен инфилтрат 

в 78.6% от болните е в съответствие с данните от други автори (Kim et al. 2013). 

 

З. FibroScan 

FibroScan е извършен при 20 пациенти с АИХ след средно (медиана) 34 

месеца (интервал 0 – 105 месеца) от диагностициране на заболяването. Средната 

стойност на чернодробната плътност е 8.9 kPa (интервал 3.6 – 49.6 kPa). 

 

И. Съответствие с диагностичните критерии на IAIHG 

От 54 пациенти с АИХ, диагностицирани според ревизираните критерии 

21 (38.8%) бяха също така диагностицирани с АИХ според опростените крите-

рии. Дефинитивен и вероятен АИХ според ревизираните критерии имаха съот-

ветно 16.4% и 81.8%, докато според опростените бяха 1.8% и 36.4% респективно. 

От 9 случая с дефинитивен АИХ според ревизираните критерии, опростените 

критерии класифицират един като дефинитивен, 7 като вероятен и един без АИХ. 

От 45 случая с вероятен АИХ, диагностициран според ревизираната точкова сис-

тема, 33 случая бяха класифицирани като такива без АИХ (Фигура 9). Степента 
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на съвпадение между двете диагностични точкови системи беше 23.6%. Средния 

IAIHG резултат беше 13.4 ± 2.4. 

 

 

Фигура 9. Промяна в диагностичните категории във основа на ревизираните и оп-

ростените критерии. 

 

Честотата на дефинитивен и вероятен АИХ в други проучвания варира от 

25-91% и 9-65% респективно според ревизираната точкова система и от 12-78% 

и 15-51% респективно според опростената точкова система (Czaja 2011, Kim et 

al. 2013, Li et al. 2014). Честотата на съвпадение между двете точкови системи 

(23.6%) е по-ниска отколкото в други проучвания (35-79%) (Czaja 2011, Li et al. 

2014).  

Ревизираната точкова система позволява диагностициране на АИХ при па-

циенти, които са останали неразпознати от опростената точкова система. Въп-

реки това последната може да се използва като удобно средство, включващо само 

4 параметъра и даващо възможност за лесно поставяне на диагнозата.  

 

Й. Лечение 

След поставяне на диагнозата 31 пациенти (56.4%) са лекувани с Predniso-

lone в комбинация с Azathioprine (13 пациенти) или монотерапия с по-висока доза 

Prednisolone (18 пациенти). 7 пациенти са лекувани с монотерапия с Budesonide. 

При 6 пациенти липсва информация относно проведеното лечение. При 11 паци-

енти не е провеждано лечение – при 10 трансаминазите са били нормални или 

незначително повишени, или са се нормализирали спонтанно, при един пациент 
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лечението е спряно заради влошаване на остеопорозата и алергична реакция към 

Azathioprine (Таблица 7).  

Средното време на лечение е (медиана) 22 месеца (0 – 115 месеца). 33/36 

пациенти (91.7%) са постигнали пълен биохимичен отговор. При двама пациенти 

(5.6%) е постигнат непълен отговор. Един пациент отговаря на критериите за не-

успех от лечението. Средното време до нормализиране на стойностите на тран-

саминазите от започване на имуносупресивно лечение е 3 месеца (0-70 месеца). 

Повечето от пациентите (66.7%), които са отговорили, са отговорили в рамките 

на 6 месеца.  

Тъй като стойностите на IgG не бяха изследвани рутинно по време на ле-

чение, тяхната роля като маркери за отговор към терапията не може да бъде ва-

лидирана.  

 

Таблица 7. Лечение, отговор на лечението и изход. 

Характеристики n, % 

Получавано лечение  

Само Predniso(lo)ne 18 (32.7) 

Presniso(lo)ne + Azathioprine 13 (23.6) 

Монотерапия с Budesonide 7 (12.7) 

Без лечение  11 (20.0) 

Неизвестно 6 (10.9) 

Несъблюдаване на назначеното лечение 3 

Отговор към лечението  

Пълен отговор 33/36 (91.7) 

Частичен отговор 2/36 (5.6) 

Липсва отговор 1/36 (2.8) 

Релапс 4 

Време до нормализиране на АСАТ и АЛАТ 3 (0-70) 

≤ 3 месеца 13/24 (54.2) 

4-6 месеца 3/24 (12.5) 

7-12 месеца 3/24 (12.5) 

> 12 месеца 5/24 (20.8) 

Лош изход (смърт или ЧТ) 3 (5.5) 

 

Пациентите с дефинитивен и вероятен АИХ по всяка от точковите системи 

отговарят подобно на конвенционална кортикостероидна терапия за сравними 

интервали от време (Таблица 8). 

 



 

29 
 

Таблица 8. Отговор на лечението на дефинитивен и вероятен АИХ. 

 
Ревизирана оригинална  

точкова система (n = 35) 

Опростена точкова  

система (n = 14) 

 Дефинитивен 

(n = 6) 

Вероятен 

(n = 29) 

Дефинитивен 

(n = 1) 

Вероятен 

( n = 13) 

Пълен отговор, n (%) 6 (100.0) 26 (89.7) 1 (100) 12 (92.3) 

Частичен отговор, n (%) 0 2 (6.9) 0 1 (4.5) 

Липсва отговор, n (%) 0 1 (3.4) 0 0 

Продължителност на 

лечението (месеци) 
53 (11-115) 22 (0-95)  35 (0-115) 

 

4.1.2. С първичен билиарен холангит 

А. Честота 

19 от пациентите бяха диагностицирани преди 2005 г. и 56 бяха новите слу-

чаи от януари 2005 г. до декември 2014 г. За този период броят на ежегодно ди-

агностицираните нови случаи е стабилен (Фигура 10). 

 

 

Фигура 10. Нови случаи на първичен билиарен холангит 2005 – 2014 г. 

 

Б. Демографски характеристики 

Общо 75 пациенти с ПБХ бяха проучени (средна възраст при поставяне на 

диагнозата: 56 ± 12, интервал 30 – 78), от които 69 (92.0%) бяха жени.  

19

6 5
7

4

9

5 5
3

6 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

≤ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Н
о

в
и

 с
л

у
ч
а

и
 н

а
П

Б
Ц

Година на поставяне на диагнозата



30 
 

Възрастовото разпределение при мъже и жени е представено на Фигура 11.  

 

 

Фигура 11. Възрастово разпределение при изявата на мъже и жени с ПБХ. 

 

Настоящото проучване потвърждава някои предишни данни за ПБХ като 

средна възраст при диагностициране между 50-60 години, преобладаване на жен-

ски пол (92%) (Carbone et al. 2013, Lammers et al. 2014). 

 

В. Клинични характеристики 

Дебюта на заболяването при пациентите с ПБХ е представен на Фигура 12. 

 

 

Фигура 12. Дебют на заболяването при пациентите с ПБХ. 
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При изявата 16 (21.3%) от пациентите с ПБХ бяха безсимптомни, 39 

(52.0%) бяха симптомни и 17 (22.7%) имаха признаци на декомпенсация. Кли-

ничният статус при диагнозата на останалите трима пациенти с ПБХ беше неиз-

вестен. 

32 (42.7%) се оплакваха от уморяемост, 29 (38.7%) страдаха от сърбеж, 16 

(21.3%) бяха с иктер. Кървене от варици е била първа изява на заболяването при 

трима пациенти (Таблица 9). Нито един пациент нямаше чернодробна енцефало-

патия като първоначален симптом. 

 

Таблица 9. Признаци и симптоми при изявата. 

Признаци и симптоми n (%) 

Безсимптомни 16 (21.3) 

Астеноадинамия 32 (42.7) 

Сърбеж  29 (38.7) 

Тежест / болка в дясно подребрие 24 (32.0) 

Тъмна урина 17 (22.7) 

Иктер 16 (21.3) 

Асцит (клинична находка) 11 (14.7) 

Редукция на тегло 11 (14.7) 

Гадене 9 (12.0) 

Загуба на апетит 8 (10.7) 

Хиперпигментация  8 (10.7) 

Периферни отоци 8 (10.7) 

Ксантоми/ ксантелазми 6 (8.0) 

Абдоминален дискомфорт 6 (8.0) 

Артралгия 4 (5.3) 

Кървене от ГИТ 3 (4.0) 

Фебрилитет  1 (1.3) 

Обрив 1 (1.3) 

 

Общо 37 пациенти (49.3%) имаха цироза при поставяне на диагнозата, за 

разлика от други проучвания, при които цироза е налице в 14.5-17.0% от случа-

ите при диагнозата (Corpechot et al. 2008, Gatselis et al. 2013).  

Най-честите оплаквания бяха от умора и сърбеж, което е в съответствие с 

други проучвания (Prince et al. 2002, Chan et al. 2015).  

В настоящото проучване 22.7% имаха декомпенсирано чернодробно забо-

ляване при изявата, което е близко или по-високо от други проучвания (12-19%) 

(Kim et al. 2010, Zhao et al. 2011). 
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Времето от първите биохимични отклонения или симптоми до поставяне 

на диагнозата ПБХ варира от 0-158 месеца, медиана 5 месеца. Повечето от паци-

ентите са диагностицирани през първите 6 месеца (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Време до поставяне на диагнозата при ПБХ. 

Месеци n (%) 

0 - 6 41/74 (55.4) 

7 - 12 14/74 (18.9) 

13 - 18 5/74 (6.8) 

19 - 24 2/74 (2.7) 

> 24 12/74 (16.2) 

 

11 пациенти (14.7%) бяха с екстрахепатални автоимунни заболявания, 

включително тиреоидит на Хашимото (7 пациенти), Базедова болест (двама па-

циенти), ревматоиден артрит (двама пациенти), язвен колит (един пациент), ви-

тилиго (един пациент), синдром на Raynaud (един пациент) (Таблица 11). 9 па-

циенти имаха едно екстрахепатално автоимунно заболяване, един пациент 

имаше две и един пациент три екстрахепатални автоимунни заболявания. 

 

Таблица 11. Екстрахепатални автоимунни заболявания при пациенти с ПБХ. 

Коморбидни автоимунни заболявания n (%) 

Автоимунен тиреоидит 7 (9.3) 

Базедова болест 2 (2.7) 

Ревматоиден артрит 2 (2.7) 

Язвен колит 1 (1.3) 

Витилиго 1 (1.3) 

Синдром на Raynaud 1 (1.3) 

 

Честотата на екстрахепатални автоимунни заболявания варира от 7.6% до 

61.2% в различните проучвания (Nakamura et al. 2007, Floreani et al. 2015).  

 

Г. Биохимични и серологични характеристики 

Най-честото биохимично отклонение при пациенти с ПБХ са повишени 

стойности на ГГТ и АФ. Общият билирубин е повишен при 54.9% от пациентите. 

49.2% имат хипоалбуминемия.  

Лабораторните данни са обобщени в Таблица 12. Средният Mayo risk score 

при диагнозата е 6.0 (интервал 2.3 – 9.8). 
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Таблица 12. Лабораторна характеристика на пациентите с ПБХ (n = 75). 

Параметър 
Медиана 

(Интервал) 

Пациенти с абнор-

мна стойност (%) 

АСАТ (IU/l) 62 (18-218) 74.7 

АЛАТ (IU/l)  45 (11-704) 60.0 

ГГТ (IU/l) 184 (13-1440) 94.7 

АФ (IU/l) 348 (27-1790) 80.3 

Общ билирубин (µmol/l) 23 (6-366) 54.9 

Директен билирубин (µmol/l) 22 (2-203) 86.0 

Общ белтък (g/l) 73 (55-95) 10.0 (> 82 g/l) 

Албумин (g/l) 35 (15-53) 49.2 

Протромбинова активност (%) 85 (31-144) 26.4 

INR 1.15 (0.83-1.96) 48.7 (> 1.15) 

Креатинин (µmol/l) 68 (41-641) 7.1 

Холинестераза (IU/l) 5600 (690-17756) 41.8 

Общ холестерол (mmol/l) 5.6 (1.6-15.9) 54.0 (> 5.2) 

Тромбоцити (× 109) 191 (29-510) 28.8 

АСАТ/тромбоцити (APRI) 0.89 (0.14-7.43)  

СУЕ (mm/hr) 39 (2-140) 95.8 

Имуноглобулини   

IgA (g/l) 2.7 (0.5-11.6) 47.4 

IgG (g/l) 15.3 (5.0-32.3) 45.0 

IgМ (g/l) 2.8 (0.3-14.9) 59.1 

 

Много малък процент от болните с ПБХ имат АЛАТ >3х ГРГ (Фигура 13) 

 
Фигура 13. Разпределение на серумното ниво на АЛАТ при пациенти с ПБХ. 
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Разпределение на стойностите на серумната алкална фосфатаза е предста-

вено на Фигура 14. 

 

Фигура 14. Разпределение на серумното ниво на АФ при пациенти с ПБХ. 

 

В настоящото проучване 32.8% имаха ранна ПБЦ (нормален билирубин и 

албумин), 27.9% умерено напреднала (един абнормен показател) и 39.3% напред-

нала ПБЦ (два абнормни показатела), което се различава от проучване на Kuiper 

et al., в което повечето от пациентите (60%) са с ранна ПБЦ (Kuiper et al. 2009). 

Пациентите бяха разделени на три прогностични групи съгласно албумин-

билирубин (ALBI) score: ALBI степен 1 (≤ -2.6), степен 2 (> -2.6 до -1.39) и степен 

3 (>- 1.39). 19.7% от пациентите бяха категоризирани като ALBI степен 1, 52.5% 

и 27.9% съответно ALBI степен 2 и 3, за разлика от Chan et al., където 27.9%, 

60.7% и 11.4% са съответно ALBI степен 1, 2 и 3 (Chan et al. 2015). 

70 (93.3%) бяха серопозитивни за AMA. В част от случаите повече от едно 

изследвания на АМА са били налице за даден пациент и се установиха пет АМА 

негативни първоначално пациенти, които са станали позитивни на по-късен етап. 

Това не е изолиран феномен и е описан и в други проучвания (Juliusson et al. 

2016). Всички AMA негативни пациенти са били негативни при изявата и при 

всяко последващо изследване.  

Позитивни ANA бяха установени при 19/71 (26.8%) от пациентите с ПБХ 

(Таблица 13).  

Профилът на антителата е подобен на този, описан в международната ли-

тература с изключение на по-високата честота на анти-LKM антитела. Считаме, 

че това се дължи на погрешна интерпретация на AMA като анти-LKM.  
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Таблица 13. Автоантитела при пациенти с ПБХ. 

Автоантитела n (%) 

ANA позитивни 19/71 (26.8) 

SMA позитивни 17/70 (24.3) 

LKM позитивни 6/47 (12.8) 

pANCA позитивни 3/35 (8.6) 

AMA позитивни 70 (93.3) 

ACA позитивни 2/11 (18.2) 

 

IgM бяха повишени при 59.1% от пациентите. При 12/20 (60%) съотноше-

нието IgG/IgM бе под нула. 

 

Д. Абдоминална ехография 

Ултразвуково изследване бе извършено при всички пациенти. Неравна, но-

дулирана повърхност на черния дроб се установи при 36 (48.0%). Повишена ехо-

генност на черния дроб имаха 21 (28.0%). Спленомегалия се установи при 32 

(42.7%), хепатомегалия при 41 (54.7%), асцит при 12 (16.0%). 

 

Е. Хистологични характеристики 

При 27 пациенти (36.0%) диагнозата ПБХ е потвърдена морфологично. 

Сред тях 9/19 (47.4%) бяха в ранен стадий I – II, докато 10/19 (52.6%) показаха 

напреднал стадий на заболяването III – IV (Таблица 14). При осем пациенти лип-

сва описание от морфологичното изследване.  

 

Таблица 14. Хистологични характеристики на 19 пациенти с ПБХ. 

Характеристики n (%) 

Хистологичен стадий  

Стадий I-II 9/19 (47.4) 

Стадий III-IV 10/19 (52.6) 

Мононуклеарен възпалителен инфилтрат 15 

Пролиферация на жлъчни канали 8 

Дуктопения 6 

Увреждане на жлъчни пътища 5 

Интерфейс хепатит 5 

Мостови некрози 2 

Лобуларно мононуклеарно възпаление 1 

Стеатоза 4 

Епителоидни грануломи 4 
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За разлика от други проучвания, където ~ 65% от пациентите, при които е 

извършено морфологично изследване на черния дроб са в ранен хистологичен 

стадий (стадий I-II според класификацията на Ludwig / Scheuer) тук повечето па-

циенти показват напреднал хистологичен стадий (Kuiper et al. 2009, Lammers et 

al. 2014).  

36 пациенти с ПБХ са претърпели ФГС при диагностицирането. 23/36 

(63.9%) са били с ГЕВ, 12/33 (36.4%) с портална хипертензивна гастропатия. От 

23 пациенти с ГЕВ 6 имаха варици I степен, 9 – II степен, 5 – III степен, 1 – IV 

степен. Информация за размера на вариците не бе налична за двама пациенти. 

 

Ж. FibroScan 

При 15 пациенти бе извършен FibroScan след средно (медиана) 32 месеца 

(интервал 0 – 141 месеца) от диагностициране на заболяването. Средната стой-

ност на чернодробната плътност беше 15 kPa (интервал 5.5 – 75 kPa). 

 

З. Честота на усложнения 

32 пациенти (42.7%) са имали данни за декомпенсация (асцит, кървене от 

варици или чернодробна енцефалопатия) в някакъв момент в хода на заболява-

нето. Към края на проучването 46 болни са живи (при 1 е извършена ЧТ), 28 са 

починали, при 1 липсва информация (Таблица 15). Пациентите са проследени за 

30 месеца (интервал 0 - 217). 

 

Таблица 15. Усложнения на хроничното чернодробно заболяване в групата с първи-

чен билиарен холангит (n = 75). 

Параметър n (%) 

Портална хипертония 42 (56.0) 

Хиперспленизъм 29 (38.7) 

Езофагеални варици 33 (44.0) 

Кървене от варици 12 (16.0) 

Асцит 25 (33.3) 

Енцефалопатия 10 (13.3) 

Коагулационни нарушения 29 (38.7) 

Хипоалбуминемия 29 (38.7) 

Спонтанен бактериален перитонит 4 (5.3) 

Лош изход (смърт или ЧТ) 29/74 (39.2) 

 

В хода на проследяването при нито един пациенти с автоимунно чернод-

робно заболяване не е установен хепатоцелуларен карцином (ХЦК); само при 

един болен с АИХ и при един с ПБХ е установен холангиоцелуларен карцином. 
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В проучване на Павлов и сътр. при нито един пациент с ХЦК или холангиоцелу-

ларен карцином няма данни за автоимунно чернодробно заболяване (Pavlov et al. 

May 8-9, 2015). Тези данни предполагат, че ХЦК дължащ се на автоимунно чер-

нодробно заболяване е рядкост.  

 

4.2.  Възрастово сравнение 

4.2.1. При автоимунен хепатит 

41 (74.5%) бяха под 60 годишна възраст (група 1). 14 (25.5%) бяха по-въз-

растни от 60 години (група 2). В група 1 средната възраст беше 44 ± 13 години. 

В група 2 средната възраст беше 66 ± 15 години. Средното време до поставяне 

на диагнозата беше идентично за пациентите в двете групи. Тези над 60 г. имат 

значително по-висока честота на асцит при изявата (p < 0.05), по-ниски нива на 

албумин, но няма значителни различия между двете групи в честотата на остра 

и безсимптомна изява, други клинични признаци, останалите биохимични пара-

метри, честота на ANA и SMA, IAIHG score. По-възрастните пациенти имат по-

висока честота на цироза при изявата (43 спрямо 20%), но разликата не е статис-

тически значима (p = 0.152). Няма значими различия между двете групи по отно-

шение на отговора към терапия. Пациентите над 60 годишна възраст отговарят 

по-бързо на лечението (1 спрямо 28 седмици, p < 0.05).  

Тези данни показват, че АИХ често се среща при по-възрастни пациенти, 

които често имат по-тежко заболяване. Отговорът към терапия е подобен на този 

при по-млади пациенти, поради което трябва да се считат за подходящи за кор-

тикостероидно лечение. 

 

4.2.2. При първичен билиарен холангит 

42 (56.0%) бяха под 60 годишна възраст (група 1), 33 (44.0%) бяха по-въз-

растни от 60 години (група 2). В група 1 средната възраст беше 48 ± 8 години. В 

група 2 средната възраст беше 67 ± 5 години. При значително повече от лицата 

≥ 60 години заболяването е диагностицирано по повод усложнение на чернод-

робна цироза. По-възрастните пациенти имаха значително по-висока честота на 

цироза при изявата (66.7 спрямо 35.7%; p < 0.01), по-ниски тромбоцити (169 

спрямо 231, p < 0.05) и албумин (33 спрямо 37, p < 0.05) и по-висок Mayo risk 

score (6.7 спрямо 5.5, p < 0.05) в сравнение с по-младите. Болните ≥ 60 години са 

значително по-често (55.2 спрямо 25.0%, p < 0.05) с напреднала ПБЦ, съгласно 

Холандската прогностична класификация (ter Borg et al. 2006). Честотата на лош 

изход (смърт или чернодробна трансплантация) е значително по-висока сред па-

циентите ≥ 60 години (57.6 спрямо 24.4%; p < 0.005). 

В заключение ПБХ често се изявява като по-напреднало заболяване при 

по-възрастни пациенти отколкото сред по-млади. 
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4.3. Различия при мъже и жени 

4.3.1. С автоимунен хепатит 

Жените показват тенденция към по-напреднала възраст при изявата 

(средна възраст 54 години за жени и 38 години за мъже), без разликата да е ста-

тистически значима (p = 0.146). Времето до поставяне на диагнозата е подобно 

при мъже и жени. IAIHG score е значително по-висок при жени (14 спрямо 11; p 

< 0.05). Няма сигнификантни различия в клиничните манифестации при изявата, 

биохимичния профил, честотата на цироза.  

Анализът на клиничните, имунологичните и хистологичните характерис-

тики в зависимост от пола, показва, че мъжете и жените с АИХ имат подобни 

клинични, биохимични и имунологични характеристики и отговор към лечение.  

 

4.3.2. С първичен билиарен холангит 

Мъжете с ПБХ имат по-висока честота на цироза при диагнозата (83% 

спрямо 46%), но различията не са статически значими (p = 0.108). Честотата на 

лош изход е по-висока при мъже (50.0%), отколкото при жени (38.2%), но веро-

ятно поради ниския брой мъже разликата не е статистически значима (p = 0.673). 

Оправдани са допълнителни проучвания при по-голям брой пациенти. 

 

4.4. Безсимптомни спрямо симптомни пациенти 

4.4.1. С автоимунен хепатит 

Настоящите резултати показват, че безсимптомният АИХ не е рядкост. 26 

от 55 пациенти (47.3%) са били безсимптомни при диагностицирането. Пациен-

тите със симптомна и безсимптомна изява не се различаваха по възраст (55 

спрямо 50 години, p = 0,183). Възрастовото разпределение на пациентите в зави-

симост от наличието или липсата на симптоми е представено на Фигура 15. 

Безсимптомните пациенти имаха по-ниски нива на серумни аминотранс-

ферази и билирубин (12 спрямо 30 µmol/l, p < 0.001) и по-ниска честота на цироза 

при поставяне на диагнозата (11.5% спрямо 37.9%, p < 0.05). Подобен дял в двете 

групи са ANA, SMA, LKM позитивни. Отговорът към лечение и дългосрочната 

прогноза не се различаваха при безсимптомни и симптомни пациенти. 
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Фигура 15. Възраст на пациентите с АИХ при поставяне на диагнозата. Пациен-

тите също така са подразделени на симптомни и безсимптомни.  

 

4.4.2. С първичен билиарен холангит 

Възрастовото разпределение на пациентите в зависимост от наличието или 

липсата на симптоми е представено на Фигура 16.  

 

Фигура 16. Възраст на пациентите с ПБХ при поставяне на диагнозата. Пациен-

тите също така са подразграничени на симптомни и безсимптомни.  
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В настоящото проучване 56 (74.7%) имаха някой от следните симптоми 

при диагнозата – сърбеж, иктер, асцит, кървящи варици, енцефалопатия. В пре-

дишни проучвания честотата на клинично изявен ПБХ е 12.1-87.5% (Su et al. 

2008, Joshita et al. 2014), най-често 50-60%. Сравнение между тези проучвания е 

трудно, поради различните дефиниции на симптомен (и следователно безсимп-

томен) ПБХ. 

Въпреки, че безсимптомните пациенти с ПБХ имат по-слабо напреднало 

заболяване при диагнозата (по-ниска честота на цироза и спленомегалия, по-ви-

сока холинестераза), то не е свързано с по-добра прогноза. 

 

4.5. Профил на антителата 

4.5.1. Клинично значение на ANA при пациенти с ПБХ 

Няма разлика в честотата на цироза между ANA негативни и ANA пози-

тивни пациенти (48% спрямо 58%, p = 0.464). Няма разлика в биохимичните па-

раметри и Mayo risk score при поставяне на диагнозата между двете групи. Тези 

данни предполагат, че ANA позитивните пациенти нямат по-напреднало чернод-

робно заболяване от ANA негативните. Наличието на ANA не повлиява отговора 

към УДХК. Няма разлика в честотата на лош изход при ANA негативни и ANA 

позитивни пациенти (43.1% спрямо 36.8%, p = 0.634). 

 

4.5.2. Western blot 

С western blot метода положителни AMA-М2, М2-3Е, sp100, PML и gp210 

се наблюдават в 56.5%, 60.9%, 30.4%, 21.7% и 21.7% от ПБХ серумите, респек-

тивно (Таблица 16).  

Както се очакваше най-честите автоантитела бяха към AMA-М2 и М2-3Е: 

13 (56.5%) пациенти бяха AMA-М2 позитивни и 14 (60.9%) бяха М2-3Е пози-

тивни. 11 пациенти имаха едновременно AMA-М2 и М2-3Е; двама имаха анти-

тела към AMA-М2, но не и към М2-3Е; трима имаха антитела към М2-3Е, но не 

и към AMA-М2 и седем нямаха антитела нито към AMA-М2, нито към М2-3Е.  

Антителата спрямо PML във всички случаи бяха асоциирани с антитела 

към sp100. ПБХ специфични ANA (sp100 и/или gp210) се установиха в 11/23 

(47.8%) случая. Трима пациенти бяха негативни за всички девет автоантитела 

посредством western blot теста. AMA посредством ИИФ са изследвани същевре-

менно при 22 от пациентите и са позитивни в 10 от тях (45.5%). 7/12 (58.3%) от 

ИИФ AMA-негативните ПБХ серуми бяха позитивни за AMA-М2 и/или М2-3Е), 

потвърждавайки, че western blot теста има по-висока чувствителност в сравнение 

с конвенционалния ИИФ AMA скринингов тест. В настоящото проучване 7/12 

(58.3%), които бяха ИИФ AMA-негативни бяха позитивни за sp-100 и/или gp210. 

Анти-sp100 имат чувствителност за ПБХ 30.4% и специфичност 100%. gp-210 



 

41 
 

имат чувствителност за ПБХ 21.7% и специфичност 97.56%. С този панел, ком-

бинирайки всички ПБХ-специфични антитела, серологична диагноза ПБХ може 

да бъде поставена с чувствителност 86.9% и специфичност 90.24%. 

 

Таблица 16. Честота на позитивни антитела в групите АИХ, АИХ/ПБХ overlap син-

дром и ПБХ. 

 
AMA-

М2 
М2-3Е 

Анти-

sp100 

Анти- 

PML 

Анти-

gp210 

Анти-

LKM1 

Анти-

LC-1 

Анти-

SLA 

Анти-

Ro-52 

Поне 

1 

ПБХ 
(N=23) 

13 
(56.5%) 

14 
(60.9%) 

7 
(30.4%) 

5 
(21.7%) 

5 
(21.7%) 

0 
1 

(4.3) 
0 

5 
(21.7%) 

20 
(86.9) 

AMA+ 
ИИФ 

(N=10) 

9 
(90.0%) 

9 
(90%) 

3 
(30.0%) 

2 
(20.0%) 

2 
(20.0%) 

0 0 0 
2 

(20.0%) 
10 

(100%) 

AMA- 
ИИФ 

(N=12) 

4 
(33.3%) 

5 
(41.7%) 

4 
(33.3%) 

3 
(25.0%) 

3 
(25.0%) 

0 
1 

(8.3) 
0 

3 
(25.0%) 

10 
(83.3%) 

ПБХ / 
ПСХ 
(N=1) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

АИХ 
(N=19) 

0 
1 

(5.3%) 
0 0 

1 
(5.3%) 

0 0 
1 

(5.3%) 
3 

(15.8%) 
4 

(21.1%) 

LDC * 
(N=22) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

* LDC – liver disease controls (хронични чернодробни заболявания). 

 

Разпределението на ПБХ-специфични антитела сред пациентите с ПБХ е 

представено на Фигура 17, Фигура 18, Фигура 19. 

 

 

Фигура 17. Venn диаграма илюстрираща overlap на PML, sp100 и gp210 антитела 

при пациенти с ПБХ. 
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Фигура 18. Наличие на ПБХ-специфични антитела при пациенти с ПБХ (ИИФ и 

Western blot изследвани в един и същи момент; един пациент е изключен, тъй като не са 

изследвани AMA посредством ИИФ). 

 

 

Фигура 19. Позитивни AMA-М2, М2-3Е, анти-sp100, анти-PML, анти-gp210 при па-

циенти с ПБХ. 

 

За разлика от други проучвания, при само един пациент (5.3%) с АИХ се 

установиха положителни анти-SLA.  

В заключение western blot тестът показва добра диагностична точност за 

ПБХ и е подходящ като първа линия тест за диагностициране на ПБХ особено 

при пациенти с негативни AMA посредством ИИФ.  

 

4.6. Предиктивни фактори при пациенти с ПБХ 

4.6.1. Предиктори за лош изход  

Общо 29 пациенти (39.2%) са починали (n = 28) или са претърпели ЧТ (n = 

1) за проучвания период. Пациентите с лош изход (смърт или ЧТ) са значително 
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по-възрастни и имат по-лоши изходни чернодробни биохимични показатели и 

по-висок Mayo risk score (Таблица 17).  

 

Таблица 17. Изходни характеристики на пациентите с първичен билиарен холан-

гит според дългосрочния изход. 

Характеристики 
Добър изход 

 (n = 45) 

Лош изход  

(n = 29) 
P 

Възраст при поставяне на диагнозата (го-

дини) 
52 (30-73) 62 (35-78) 0.001 

Жени, n (%) 42 (93.3) 26 (89.7) 0.673 

Клинично изявен ПБХ, n (%) 31 (68.9) 25 (86.2) 0.090 

Признаци и симптоми, n (%)    

Сърбеж 17 (37.8) 12 (41.4) 0.757 

Умора 17 (37.8) 15 (51.7) 0.237 

Асцит 1 (2.2) 10 (34.5) 0.000 

Иктер 6 (13.3) 10 (34.5) 0.031 

Кървене от ГИТ 2 (4.4) 1 (3.4) 1.000 

Спленомегалия 16 (35.6) 16 (55.2) 0.096 

Проследяване (месеци) 40 (0-217) 25 (0-152) 0.235 

Време до поставяне на диагнозата (ме-

сеци) 
5 (0-90) 5 (0-158) 0.794 

Екстрахепатални автоимунни заболява-

ния, n (%) 
6 (13.3) 5 (17.2) 0.742 

Цироза, n (%) 15 (33.3) 21 (72.4) 0.001 

Mayo Risk Score 5.5 (2.3-8.8) 8.0 (4.8-9.8) 0.000 

MELD score (при пациенти с цироза) 12 (7-16) 16 (8-24) 0.063 

Child-Pugh стадий    

A, n (%) 10/15 (66.7) 4/21 (19.0) 0.006 

B, n (%) 4/15 (26.7) 9/21 (42.9) 0.484 

C, n (%) 0 7/21 (33.1) 0.027 

Неизвестен, n (%) 1/15 (6.7) 1/21 (4.8)  

Прогностичен клас, n (%)    

Ранна 18/33 (54.5) 2/27 (7.4) 0.000 

Умерено напреднала 10/33 (30.3) 7/27 (25.9 0.779 

Напреднала 5/33 (15.2) 18/27 (66.7) 0.000 

Биохимични характеристики    

АСАТ (IU/l) 52 (18-159) 69 (19-218) 0.054 

АЛАТ (IU/l)  50 (11-704) 42 (16-153) 0.341 

ГГТ (IU/l) 186 (13-1250) 167 (26-1440) 0.786 

АФ (IU/l) 260 (27-1524) 429 (120-1545) 0.124 

Общ билирубин (µmol/l) 18 (6-113) 61 (6-366) 0.000 
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Характеристики 
Добър изход 

 (n = 45) 

Лош изход  

(n = 29) 
P 

Общ белтък (g/l) 75 (61-95) 70 (55-91) 0.057 

Албумин (g/l) 39 (26-53) 29 (15-39) 0.000 

Холинестераза (IU/l) 
6505 

(2812-17756) 

3524 

(690-11778) 
0.000 

Холестерол (mmol/l) 6.0 (2.5-8.8) 4.2 (1.6-14.8) 0.016 

Креатинин (µmol/l) 68 (41-110) 68 (48-641) 0.873 

ПИ (%) 93 (38-144) 71 (31-140) 0.003 

Тромбоцити (×109) 237 (35-474) 158 (29-510) 0.005 

APRI 0.7 (0.1-6.9) 1.1 (0.2-7.4) 0.007 

Серологични характеристики    

IgA (g/l) 2.6 (0.5-11.6) 4.7 (1.3-6.3) 0.317 

IgG (g/l) 15 (5.1-32.3) 17 (9.6-24.9) 0.976 

IgM (g/l) 3.1 (0.3-14.9) 1.7 (1.3-2.4) 0.074 

ANA позитивни, n (%) 12/41 (29.3) 7/29 (24.1) 0.634 

AMA позитивни, n (%) 41 (91.1) 28 (96.6) 0.642 

SMA позитивни, n (%) 14/43 (32.6) 3/26 (11.5) 0.050 

Хистологичен стадий    

I-II, n (%) 8/15 (53.3) 1/4 (25.0) 
0.582 

III-IV, n (%) 7/15 (46.7) 3/4 (75.0) 

Продължителност на лечението (месеци) 33 (0-217) 21 (0-226) 0.412 

Отговор към УДХК според Paris I, n (%) 20/33 (60.6) 3/12 (25.0) 0.035 

* Стойностите в удебелен шрифт са статистически значими (това се отнася и 

за следващите таблици). 

 

Логистичен регресионен анализ показва, че факторите, свързани със смърт 

или ЧТ, са напреднала възраст, висок APRI, по-висок билирубин, по-нисък албу-

мин, нисък протромбинов индекс, по-висок Mayo risk score, ниски тромбоцити, 

наличие на цироза, непълен биохимичен отговор към УДХК (Таблица 18). 

 

Таблица 18. Логистичен регресионен анализ на факторите, свързани с лош изход 

(смърт или ЧТ). 

Фактори Odds ratio (95% CI) p 

Възраст > 55 години  4.714 (1.668 – 13.322) 0.003 

Цироза 5.250 (1.887 – 14.608) 0.001 

Серумен билирубин > 1x ГРГ 4.911 (1.707 – 14.131) 0.003 

Албумин < 35 g/l 20.300 (5.983 – 88.421) 0.000 

ПИ < 70%  4.875 (1.571 - 15.129) 0.006 

Тромбоцити < 140 3.555 (1.230 – 10.269) 0.019 
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Фактори Odds ratio (95% CI) p 

APRI > 3.0 9.225 (1.821 – 46.743) 0.007 

Mayo risk score 2.331 (1.327 – 4.096) 0.003 

Липса на биохимичен отговор според Paris I 4.615 (1.049 – 20.306) 0.043 

 

4.6.2. Предиктори за отговор към терапията 

Биохимичните характеристики на пациентите преди и след лечение са 

представени на Таблица 19. 63 (84.0%) са получавали терапия с УДХК включи-

телно комбинирана терапия с кортикостероиди и/или Azathioprine при 28 

(37.3%). При 12 пациенти липсва информация относно проведеното лечение. Па-

циентите са лекувани за период от (медиана) 2.4 години (0 – 19 години). След 

лечение се наблюдава значимо намаляване в серумните стойности на АСАТ, 

АЛАТ, ГГТ, АФ. Серумната концентрация на билирубин и албумин не се про-

меня значимо. Подобрение в субективните оплаквания и биохимичните показа-

тели е демонстрирано още преди повече от 15 години от проф. Коларски и от 

доц. Николовска (Kolarski 1991, Nikolovska et al. 2000). 

 
Таблица 19. Биохимични характеристики на болните с ПБХ преди и след лечение. 

Характеристики Изходни 
При последното 

посещение 
p 

АСАТ (IU/l) 67 (19-218) 38 (12-1215) 0.000 

АЛАТ (IU/l) 58 (11-704) 30 (7-189) 0.000 

ГГТ (IU/l) 248 (40-2068) 125 (13-696) 0.000 

АФ (IU/l) 467 (92-2003) 186 (27-1219) 0.000 

АФ (xГРГ) 2.1 (0.6-13.9) 1.3 (0.5-8.3) 0.000 

Общ билирубин (µmol/l) 26 (5-366) 31 (6-303) 0.948 

Албумин (g/l) 35 (21-46) 35 (19-48) 0.707 

Тромбоцити (×109) 188 (28-510) 138 (20-352) 0.001 

INR 1.29 (0.84-1.97) 1.39 (0.85-2.10) 0.173 

Холинестераза (IU/l) 4175 (1950-12401) 2952 (756-10317) 0.004 

APRI 1.14 (0.16-14.49) 1.05 (0.16-173.6) 0.136 

Mayo risk score 6.15 (3.65-9.77) 6.59 (3.32-11.22) 0.225 

 

Barcelona, Paris I, Rotterdam и Paris II критериите за биохимичен отговор 

бяха оценени за способността им да разграничат пациентите според дългосроч-

ния изход (Таблица 20). Изключени са тези с неизвестен статус на лечение, неа-

декватна продължителност на проследяване / лечение или непълни лабораторни 

параметри за оценка на биохимичния отговор. Честотата на биохимичен отговор 

варира от 38% до 79% в зависимост от използваните критерии. Честотата на лош 
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изход при неотговорили се колебае от 22.2% до 61.5% според дефиницията на 

биохимичен отговор. Paris I и Rotterdam критериите значимо разграничават па-

циентите според дългосрочния изход, докато не се наблюдават значими разли-

чия, използвайки Barcelona и Paris II критериите. 20 болни, лекувани за адекватен 

период от време имат пълни лабораторни параметри за оценка на биохимичния 

отговор. От тях 7 (35%) са отговорили според всички критерии, докато 3 (15%) 

не са отговорили според нито един критерий, което съвпада с литературните 

данни (Lammers et al. 2013). 

 

Таблица 20. Честота на биохимичен отговор и лош изход според Barcelona, Paris I, 

Rotterdam и Paris II дефинициите. 

Дефиниция 

на отговор 

Честота на биохи-

мичен отговор (%) 

Лош изход при 

отговорили (%) 

Лош изход при 

неотговорили (%) 
p 

Barcelona  34/43 (79.1) 12/33 (36.4) 2/9 (22.2) NS 

Paris I 23/45 (51.1) 3/23 (13.0) 9/22 (40.9) < 0.05 

Rotterdam 16/46 (55.2) 2/16 (12.5) 8/13 (61.5) < 0.01 

Paris II 16/33 (38.1) 3/16 (18.8) 9/26 (34.6) NS 

 

Добрият биохимичен отговор към УДХК според Paris I и Rotterdam е свър-

зван с дългосрочния изход при пациенти с ПБХ. Тези критерии позволява иден-

тифициране на тези от тях с непълен отговор, които биха имали полза от бъдещи 

проучвания / нуждаещи се от нови терапевтични подходи.  

Сравнение на клиничните, биохимичните характеристики и хистологичния 

стадий на пациентите с и без биохимичен отговор след поне една година лечение 

според Paris I критериите е представено на Таблица 21. Няма значими различия 

между групите по отношение на възрастта, пола и продължителността на лече-

ние. Отговорилите се различаваха значително от неотговорилите пациенти и 

имаха по-ниски стойности преди лечение на билирубин, АСАТ и Mayo Risk score 

и по-високи стойности на албумин. Неотговорилите са значително по-често с 

напреднала ПБЦ, съгласно Холандската прогностична класификация (ter Borg et 

al. 2006).  

 

Таблица 21. Изходни характеристики и изход на пациентите според биохимичния 

отговор към УДХК. 

Характеристики 
Неотгово-

рили (n = 22) 

Отговорили 

(n = 23) 
P 

Възраст при диагностициране (години) 55 (32-78) 56 (31-69) 0.371 

Жени, n (%) 20 (90.9) 21 (91.3) 1.000 
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Характеристики 
Неотгово-

рили (n = 22) 

Отговорили 

(n = 23) 
P 

Време до поставяне на диагнозата (ме-

сеци) 
6.5 (0-158) 7 (0-90) 0.982 

Продължителност на лечението с УДХК 

(месеци) 
53 (14-226) 50 (1-217) 0.829 

Симптомен ПБХ, n (%) 19 (86.4) 14 (60.9) 0.053 

Наличие на цироза, n (%) 12 (54.5) 6 (26.1) 0.051 

Спленомегалия, n (%) 13 (59.1) 5 (21.7) 0.011 

MELD score (при пациенти с цироза) 12 (9-16) 8 (7-9) 0.003 

Mayo Risk Score 6.4 (4.1-8.4) 4.9 (3.3-6.5) 0.010 

Прогностичен клас, n (%)    

Ранна 5/18 (27.8) 7/14 (50.0) 0.277 

Умерено напреднала 5/18 (27.8) 7/14 (50.0) 0.277 

Напреднала 8/18 (44.4) 0 0.004 

Биохимични характеристики    

АСАТ (IU/l) 58 (25-218) 52 (18-124) 0.207 

АЛАТ (IU/l)  44 (11-95) 43 (19-181) 0.865 

ГГТ (IU/l) 176 (50-958) 167 (13-1250) 0.609 

АФ (IU/l) 341 (66-1148) 224 (27-1502) 0.318 

Общ билирубин (µmol/l) 29 (6-127) 12 (6-27) 0.000 

Общ белтък (g/l) 73 (61-90) 75 (59-95) 0.810 

Албумин (g/l) 36 (23-40) 40 (32-53) 0.006 

Креатинин (µmol/l) 68 (41-90) 78 (48-164) 0.044 

Холинестераза (IU/l) 
4903 

(2422-9786) 

7954 

(3074-17756) 
0.004 

Холестерол (mmol/l) 5.9 (2.5-13.3) 5.5 (3.1-8.3) 0.979 

Тромбоцити (×109) 183 (46-510) 239 (105-315) 0.159 

APRI 0.9 (0.1-7.4) 0.6 (0.1-1.5) 0.058 

ПИ (%) 91 (41-140) 93 (71-144) 0.127 

Серологични характеристики    

IgA (g/l) 3.3 (1.2-11.6) 2.4 (0.5-6.3) 0.468 

IgG (g/l) 15.6 (9.6-30.6) 15.6 (5.1-32.3) 0.624 

IgM (g/l) 2.4 (0.3-6.7) 3.1 (1.0-14.9) 0.424 

ANA позитивни, n (%) 7 (31.8) 8/22 (34.6) 0.750 

AMA позитивни, n (%) 18 (81.8) 22 (95.7) 0.187 

SMA позитивни, n (%) 5/21 (23.8) 8/21 (38.1) 0.317 

Хистологичен стадий, n (%)    

I-II стадий, n (%) 4/8 (50.0) 5/8 (62.5) 
1.000 

III-IV стадий, n (%) 4/8 (50.0) 3/8 (37.5) 

Лош изход (смърт или ЧТ), n (%) 9 (40.9) 3 (13.0) 0.035 
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Извършен е логистичен регресионен анализ за идентифициране на факто-

рите, свързани с отговор към УДХК (след период на лечение от поне една го-

дина). Висок билирубин, нисък албумин, висок Mayo risk score са предиктори за 

лош отговор към УДХК (Таблица 22).  

 

Таблица 22. Логистичен регресионен анализ на предиктивните фактори за отго-

вор към УДХК. 

Фактори Odds ratio (95% CI) p 

Женски пол 1.050 (0.135 – 8.184) 0.963 

Възраст (години) 0.973 (0.917 – 1.033) 0.364 

Симптомен ПБХ 0.246 (0.056 – 1.077) 0.063 

Спленомегалия > 12 cm 0.192 (0.052 – 0.709) 0.013 

Mayo risk score 0.316 (0.113 - 0.888) 0.029 

АСАТ (IU/l) 0.988 (0.970 – 1.006) 0.201 

АЛАТ (IU/l) 1.008 (0.989 – 1.027) 0.411 

АФ (IU/l) 1.000 (0.998 – 1.001) 0.611 

Билирубин (µmol/l) 0.879 (0.799 – 0.966) 0.007 

Албумин (g/l) 1.232 (1.037 – 1.463) 0.017 

Креатинин (µmol/l) 1.045 (1.000 – 1.091) 0.047 

Тромбоцити (×109) 1.003 (0.996 – 1.010) 0.352 

 

4.7. Роля на Budesonide 

При общо 24 (19 жени, 5 мъже) пациенти на средна възраст 50 ± 15 години 

(29-73 години) е проведено лечение с Budesonide (Budenofalk®, Dr. Falk Pharma 

GmbH, Germany) в доза 3-9 mg дневно. 16 пациенти са само с АИХ, седем са с 

ПБХ, един е с АИХ/ПБХ overlap синдром. Средната продължителност на лече-

нието е 6.5 месеца (2-51 месеца) като Budesonide e започнат след ~5 месеца от 

първоначалната диагноза на заболяването (0-176 месеца). 8 пациенти с АИХ са 

наивни, двама са лекувани с Prednisolone и шестима с Prednisolone плюс Azathi-

oprine преди започване на лечение с Budesonide. Budesonide води до значимо би-

охимично подобрение на лабораторните показатели – АСАТ, АЛАТ, ГГТ при па-

циенти с АИХ (Таблица 23).  

81.3% от пациентите имаха добър отговор към Budesonide. 7/16 (43.8%) па-

циенти с АИХ постигнаха биохимична ремисия дефинирана като нормализиране 

на стойностите на АСАТ и АЛАТ. Още 6 пациенти (37.5%) се поддържаха в би-

охимична ремисия. Двама пациенти имаха частичен отговор (АСАТ и/или АЛАТ 

> ГРГ, но <2х ГРГ), един беше с неуспех от лечението (АСАТ и/или АЛАТ >2х 

ГРГ). Budesonide бе добре толериран при всички болни, без сериозни странични 

ефекти, налагащи преустановяване на медикамента.  
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При ПБХ лабораторните показатели не се подобриха значително след 9.0 

± 8.9 месеца терапия (интервал 2 – 23 месеца). 

 

Таблица 23. Средно % изменение в биохимичните параметри в сравнение с изход-

ните при пациенти с АИХ и ПБХ. 

 АСАТ АЛАТ ГГТ АФ Билирубин 

АИХ 

% изменение от изходната 
стойност 

-47 -58 -48 -6 -4 

p-value 0.004 0.001 0.008 0.515 0.293 

ПБХ 

% изменение от изходната 
стойност 

13 -5 2 6 -40 

p-value 0.499 1.000 0.752 0.715 1.138 

Данните в таблицата са представени като медиана. 

 

В заключение Budesonide може да индуцира и поддържа ремисия при па-

циенти с АИХ и може да се има предвид като алтернативна терапия на 

Prednisolone при пациенти без цироза. 

 

4.8. Фактори, свързани с наличието на ГЕВ при пациенти с ПБХ 

От 84 пациенти с ПБХ (включително overlap синдром) при 53 е извършена 

ФГС в някакъв момент в хода на заболяването и при 37 (69.8%) от тях бяха уста-

новени ГЕВ. От тях 23 (62.1%) имаха варици I-II степен и 10 (27.0%) – варици 

III-IV степен. Информация за размера на вариците не бе налична за 4 пациенти. 

Пациентите с ГЕВ имат характеристики, показващи напреднало чернод-

робно заболяване (по-нисък албумин, ПИ, тромбоцити, по-висок Mayo risk score, 

по-високо съотношение на АСАТ/тромбоцити) (Таблица 24). 

 

Таблица 24. Анализ на факторите свързани с наличието на ГЕВ. 

Параметър 
Липса на ГЕВ 

(n = 16) 

ГЕВ  

(n = 37) 
p 

Възраст при ФГС (години) 59 (27-77) 64 (32-84) 0.204 

Жени, n (%) 15 (93.8) 33 (89.2) 1.000 

Давност на заболяването при извърш-

ване на ФГС (месеци) 
10.5 (0-149) 0 (0-217) 0.185 

АСАТ (IU/l) 36 (16-237) 73 (24-220) 0.048 

АЛАТ (IU/l)  34 (9-131) 43 (14-158) 0.083 
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Параметър 
Липса на ГЕВ 

(n = 16) 

ГЕВ  

(n = 37) 
p 

ГГТ (IU/l) 156 (13-1055) 148 (23-722) 0.789 

АФ (IU/l) 215 (27-1545) 403 (66-1064) 0.303 

Общ билирубин (µmol/l) 15 (6-183) 47 (7-241) 0.006 

Албумин (g/l) 36 (28-46) 31 (15-45) 0.002 

Тромбоцити (× 109) 227 (115-510) 104 (26-251) 0.000 

Протромбиновa активност (%) 92 (54-144) 73 (31-125) 0.001 

APRI 0.6 (0.2-2.1) 1.9 (0.5-8.5) 0.000 

Спленомегалия при ФГС, n (%) 5 (31.3) 32 (86.5) 0.000 

ANA позитивни, n (%) 6 (37.5) 15/35 (42.9) 0.718 

AMA позитивни, n (%) 15 (93.8) 35 (94.6) 1.000 

SMA позитивни, n (%) 3/15 (20.0) 9/34 (26.5) 0.731 

Mayo risk score при ФГС 5.0 (3.3 – 8.1) 6.98 (4.7-9.6) 0.001 

 

При еднофакторен анализ нисък албумин, ниски тромбоцити, нисък ПИ, 

Mayo risk score при диагнозата, спленомегалия са свързани с наличието на ГЕВ 

(p < 0.01) (Таблица 25). При многофакторен анализ само тромбоцитопенията е 

независим прогностичен фактор за наличие на варици. 

 

Таблица 25. Предиктори за ГЕВ посредством логистичен регресионен анализ 

 Еднофакторен анализ Многофакторен анализ 

Фактори Odds ratio (95% CI) p Odds ratio (95% CI) p 

Тромбоцити (х109) 0.976 (0.962-0.989) 0.000 0.965 (0.934-0.998) 0.037 

Албумин (g/l) 0.843 (0.749-0.950) 0.005 1.095 (0.819-1.463) 0.539 

AФ (IU/l) 1.000 (0.998-1.002) 0.994   

Спленомегалия 14.08 (3.416-58.034) 0.000 0.179 (0.004-7.296) 0.363 

Възраст (години) 1.038 (0.988-1.091) 0.140   

Женски пол 0.550 (0.057-5.349) 0.606   

Билирубин (μmol/l) 1.014 (0.995-1.034) 0.148   

ПИ (%) 0.953 (0.922-0.986) 0.006 0.983 (0.931-1.038) 0.537 

Mayo risk score 2.299 (1.267-4.173) 0.006 2.874 (0.773-10.684) 0.115 

АСАТ (IU/l) 1.001 (0.990-1.013) 0.795   

APRI 4.697 (1.660-13.291) 0.004   

 

The Newcastle Varices in PBC (NVP) Score и неговият вариант The Newcastle 

Varices in PBC Score – Splenomegaly (NVP-S) са неинвазивни средства за прогно-

зиране наличието на ГЕВ при пациенти с ПБХ. Могат да бъдат лесно изчислени 

на http://www.uk-pbc.com/media/sites/researchwebsites/uk-pbc/pbc130328.html.  
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Има сигнификантно различие в NVP-S score при пациенти с ПБХ с и без 

ГЕВ (NVP-S: 93.6 (8.1-99.5) спрямо 21.3 (0.9-79.1), p < 0.001). Праг от 0.5 за NVP 

има чувствителност 83.33%, специфичност 56.25%, точност 75.00% за предсказ-

ване на ГЕВ. Праг от 0.5 за NVP-S има чувствителност 91.67%, специфичност 

75.00%, NPV 80.00%, PPV 89.19% и точност 86.54% (Таблица 26).  

 

Таблица 26. Оценка на NVP и NVP-S score за прогнозиране наличието на ГЕВ. 

Тест 
Sens. 

% 

Spec. 

% 
PPV % NPV % 

Accur. 

% 

AUC 

(95% CI) 

NVP score  

cut-off 0.5 
83.33 56.25 81.08 60.00 75.00 0.686 (0.503-0.868) 

NVP-S score cut-

off 0.5 
91.67 75.00 89.19 80.00 86.54 0.797 (0.637-0.957) 

NVP-S score cut-

off 0.8 
80.56 100.0 100.0 69.57 86.54 0.880 (0.771-0.989) 

Тромбоцити  

< 140 
65.57 93.75 96.15 55.56 75.47 0.764 (0.613-0.916) 

Mayo risk score 

≥ 4.5 
100.0 35.71 73.53 100 76.92 0.679 (0.487-0.870) 

 

ROC кривата на NVP-S score и сравнение с други предиктивни средства е 

представена на Фигура 20. 

 

 

Фигура 20. ROC крива на NVP-s score и сравнение с ROC кривите на останалите 
предложени критерии. 
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NVP-S-score може да бъде използван като надеждно средство, позволя-

ващо идентифициране на пациентите с ПБХ нуждаещи се от скринингова ФГС. 

 

4.9. Overlap синдроми 

АИХ/ПБХ overlap синдром се установи при 8/63 (12.7%) пациенти с АИХ. 

От 84 пациенти с ПБХ, 8 (9.5%) са диагностицирани като АИХ/ПБХ overlap съг-

ласно критериите на Chazouillères, 12 (14.3%) съгласно ревизираните критерии и 

6 (7.1%) съгласно опростените критерии. 

Характеристиките на пациентите с overlap синдром са представени на Таб-

лица 27.  

 

Таблица 27. Характеристики при пациенти с АИХ, АИХ/ПБХ overlap синдром и ПБХ. 

Параметър 
АИХ  

(n = 55) 

АИХ/ПБХ  

overlap (n = 8) 

ПБХ 

(n = 75) 

Женски пол, n (%) 48 (87.3) 7 (87.5) 69 (92.0) 

Възраст при поставяне на диаг-

нозата (години) 
51 (11-74) 49 (19-60) 56 (30-78) 

Проследяване (месеци) 13 (0-176)* 113 (0-163) 30 (0-217) 

Време до поставяне на диагно-

зата (месеци) 
3 (0-457) 4.5 (0-236) 5 (0-158) 

IAIHG score 14 (7-19)* 10 (7-12) 6 (0-13)* 

Екстрахепатални автоимунни за-

болявания, n (%) 
22 (40.0)* 0 11 (14.7) 

Цироза при поставяне на диагно-

зата, n (%) 
14 (25.5) 3 (37.5) 37 (49.3) 

Клинична изява, n (%)    

Остра  10 (18.2) 1 (12.5) 0 

Безсимптомна 26 (47.3) 1 (12.5) 16 (21.3) 

Симптоми 13 (26.9)* 6 (75.0) 39 (52.0) 

Декомпенсация 6 (10.9) 0 17 (22.7) 

Неизвестна 0 0 3 (2.2) 

Признаци и симптоми, n (%)    

Иктер 14 (25.5) 3 (37.5) 16 (21.3) 

Астеноадинамия 16 (29.1) 3 (37.5) 32 (42.7) 

Сърбеж 6 (10.9)* 5 (62.5) 29 (38.7) 

Асцит 5 (9.1) 0 11 (14.7) 

Кървене от ГИТ 1 (1.8) 0 3 (4.0) 

Биохимични данни    

АСАТ (IU/l) 87 (19-961) 232 (36-317) 62 (18-218)* 

АЛАТ (IU/l)  109 (12-1775) 254 (35-451) 45 (11-704)* 
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Параметър 
АИХ  

(n = 55) 

АИХ/ПБХ  

overlap (n = 8) 

ПБХ 

(n = 75) 

ГГТ (IU/l) 69 (13-885)* 503 (93-917) 184 (13-1440)* 

АФ (IU/l) 161 (45-1888)* 566 (130-5075) 348 (27-1790) 

Общ билирубин (µmol/l) 17 (8-314) 37 (7-168) 23 (6-366) 

Общ белтък (g/l) 73 (52-95) 72 (62-107) 73 (55-95) 

Албумин (g/l) 38 (19-49) 38 (32-39) 35 (15-53) 

Креатинин (µmol/l) 73 (20-153) 66 (61-70) 68 (41-641) 

Холинестераза (IU/l) 
6904 

(1010-14742) 

5045 

(3816-10442) 

5600 

(690-17756) 

Холестерол (mmol/l) 4.6 (2.3-9.0)* 8.7 (4.2-11.7) 5.6 (1.6-15.9) 

Тромбоцити (× 109) 213 (42-485) 317 (73-543) 191 (29-510) 

ПИ (%) 86 (40-140)* 118 (80-130) 85 (31-144)* 

Автоантитела, n (%)    

ANA позитивни 73 (78.2) 6/7 (85.7) 19/71 (26.8)* 

SMA позитивни 24/53 (45.3) 5/7 (71.4) 17/70 (24.3)* 

AMA позитивни 2/53 (3.8)* 8 (100.0) 70 (93.3) 

LKM позитивни 3/47 (6.4) 1/4 (25.0) 6/47 (12.8) 

Отговор към лечението    

Пълен, n (%) 32/35 (91.4) 4/6 (66.7)  

Частичен, n (%) 2/35 (5.7) 2/6 (33.3) ‒ 

Липсва, n (%) 1/35 (2.9) 0  

Отговор към УДХК според Paris I, 

n (%) 
‒ 3/6 (50.0) 23/45 (51.1) 

Стадий III-IV по Scheuer, n (%) ‒ 5/7 (71.4) 10/16 (62.5) 

* p < 0.05 в сравнение с overlap синдром.  

 

Няма значими различия между двете групи по отношение на възраст на 

поставяне на диагнозата. Сърбежът е основният начален симптом при overlap 

синдром (62.5%). Установи се по-висока честота на екстрахепатални автоимунни 

заболявания при пациентите с АИХ в сравнение с overlap групата (40% спрямо 

0; p < 0.05). Изходните стойности на АСАТ и АЛАТ на пациентите с overlap син-

дром бяха значително по-високи от тези на пациентите с ПБХ, но не се различа-

ваха от тези на пациентите с АИХ. От друга страна изходните стойности на ГГТ 

и АФ при пациентите с overlap синдром бяха значително по-високи от тези при 

АИХ. Значително повече пациенти с overlap синдром са позитивни за ANA и 

SMA, отколкото пациентите с ПБХ. Честотата на AMA при АИХ/ПБХ overlap 

синдром е значително по-висока от тази в АИХ групата. Всички болни с overlap 

синдром имат морфологично изследване на черния дроб. Хистологичният анализ 

показва умерено тежък или тежък интерфейс хепатит при 75% и деструктивен 
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холангит при 63% в групата с overlap синдром. Времето до поставяне на диагно-

зата е подобно във всички групи. Сред пациентите с overlap синдром няма такъв 

с дефинитивен АИХ, петима имат вероятен АИХ и трима нямат АИХ според 

IAIHG. IAIHG score е значително по-нисък при пациенти с overlap синдром, от-

колкото при пациенти с АИХ. Стойностите на албумина са съизмерими при 

всички групи. Всички пациенти са лекувани с УДХК плюс имуносупресор 

(Prednisolone самостоятелно или в комбинация с Azathioprine). Няма значими 

различия в отговора към имуносупресивно лечение в overlap групата в сравнение 

с пациентите с АИХ. Пациентите с АИХ/ПБХ overlap имат подобен отговор към 

УДХК както пациентите с ПБХ. 

Честотата на цироза и портална хипертония е значително по-висока в over-

lap групата отколкото при пациентите с АИХ в края на проследяването. Пациен-

тите с overlap синдром имат значително по-лоша прогноза по отношение смърт 

или необходимост от ЧТ от пациентите с АИХ (Таблица 28).  

 

Таблица 28. Характеристики по време на проследяването. 

Параметър 
АИХ 

(n = 55) 

АИХ/ПБХ 

overlap (n = 8) 

ПБХ 

(n = 75) 

Цироза, n (%) 16 (29.1)* 6 (75.0) 43 (57.3) 

Портална хипертония, n (%) 11 (20.0) * 5 (62.5) 42 (56.0) 

Хиперспленизъм, n (%) 7 (13.5)* 5 (62.5) 29 (38.7) 

Кървене от ГИ, n (%) 1 (1.8) 0 12 (16.0) 

Асцит, n (%) 7 (12.7) 3 (37.5) 25 (33.3) 

Енцефалопатия, n (%) 0 1 (12.5) 10 (13.3) 

Езофагеални варици, n (%) 8 (14.5) 3 (37.5) 33 (44.0) 

Коагулационни нарушения, n (%) 7 (12.7) 2 (25.0) 29 (38.7) 

Хипоалбуминемия, n (%) 7 (12.7) 2 (25.0) 29 (38.7) 

Смърт или ЧТ, n (%) 3 (5.5)* 3 (42.9) 29 (39.2) 

 

Честотата на АИХ/ПБХ overlap синдром въз основа на критериите на 

Chazouillères е подобна на тази, съобщавана от други автори (Chazouilleres et al. 

2006). Пациентите с АИХ/ПБХ overlap синдром показват биохимични характе-

ристики на двете АИХ и ПБХ и имат подобен отговор към УДХК както пациен-

тите с ПБХ и към имуносупресивно лечение подобно на пациентите с АИХ. Чер-

нодробна цироза се развива по-често при пациентите с АИХ/ПБХ overlap синд-

ром, отколкото при тези с АИХ.  

При един пациент бе диагностициран ПБХ/ПСХ overlap синдром – мъж на 

39 години с холестаза, положителни AMA, от хистологичното изследване – за-

губа на жлъчни канали, пролиферация на последните, фиброза около тях; данни 
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от ERCP за жлъчни пътища с тесен лумен, множество стенотични промени и не-

равности по контурите. Извършена е фиброколоноскопия – без данни за язвен 

колит. ПБХ/ПСХ overlap синдром е екстремно рядко състояние, за което има 

описани само няколко случая до момента (Burak et al. 2001, Kingham et al. 2005, 

Jeevagan 2010, Oliveira et al. 2012, Floreani et al. 2015). При нито един от описа-

ните случаи в литературата не се установява възпалително чревно заболяване.  
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4.10. Алгоритъм за диагностика, лечение и проследяване при АИХ и ПБХ 

Въз основа на нашия опит в диагностиката на АИХ предлагаме следния 

диагностичен алгоритъм (Фигура 21): 

 

 

Фигура 21. Диагностичен алгоритъм при АИХ. 

 

  * HBsAg, anti-HCV, церулоплазмин, серумна мед, 24-часова мед в урина, серумно Fe, 

ТЖСК (тотален желязо свързващ капацитет), феритин, алфа1 антитрипсин. 

 

Липсата на патогномоничен маркер изисква системен подход за поставяне 

на диагнозата. След изключване на други остри и хронични чернодробни забо-

лявания диагностичните критерии на IAIHG могат да бъдат използвани за оценка 

на вероятността за АИХ въз основа на клинични, биохимични, серологични и 

хистологични характеристики и отговорът към емпирично имуносупресивно ле-

чение. Двете точкови системи са взаимно допълващи се. Всички пациенти с не-

диагностичен резултат посредством опростената точкова система, трябва да бъ-

дат преоценени посредством ревизираната точкова система. Отличният отговор 
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към кортикостероидно лечение е полезен за установяване на диагнозата АИХ. 

Ако липсват антитела, но ревизираната точкова система е съвместима с диагно-

зата е уместно емпирично кортикостероидно лечение. Ревизираният скор може 

да бъде рекалкулиран въз основа на отговора и автоантителата ретествани след 

време. 

Прилагаме следния систематизиран терапевтичен подход при АИХ, пред-

ложен от Manns et al. (Фигура 22). 

  

 

Фигура 22. Терапевтичен подход при АИХ (адаптирано от Manns et al. 2015). 

 

ТА, трансаминази; КС, кортикостероид; 
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Въз основа на нашия опит и данните от литературата предлагаме следния 

подход за проследяване на пациентите с АИХ и ПБХ (Таблица 29 и Таблица 30). 

 

Таблица 29. Проследяване на пациенти с АИХ (адаптирано от Strassburg 2012 с мо-

дификация). 

 
Преди 

лечение 

По време 

на терапия 

преди ре-

мисия на 4 

седмици 

Ремисия по време 

на поддържащо 

лечение (стабилна 

доза на КС± AZA) 

Спиране 

на тера-

пия на 4 

седмици 

(х6) 

Ремисия 

след спи-

ране на те-

рапия на 

3-6 месеца 

Изследване   
3-6 

месеца 
12 

месеца 
  

Чернодробна би-

опсия 
+    +/-  

Пълна кръвна 

картина 
+ +/- +  + + 

АСАТ + + +  + + 

АЛАТ + + +  + + 

ГГТ + + +  + + 

АФ + + +  + + 

Общ билирубин + + +  + + 

Албумин +   +   

ПИ +   +   

Холинестераза +   +   

Глюкоза +  +    

Автоантитела +      

IgA +      

IgG + +/- +  + + 

IgM +      

ТСХ +      

Абдоминална 

ехография * 
+   +   

DEXA +      

* Абдоминална ехография на 3 - 6 месеца при чернодробна цироза. 

 

КС, кортикостероид; ТСХ, тиреостимулиращ хормон; AZA, Azathioprine; DEXA, 

двойно-енергийна рентгенова остеодензитометрия; 
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Таблица 30. Проследяване на пациенти с ПБХ. 

 Изходни 
Година 1 

М3 М6 М9 М12 

Пълна кръвна картина + + + + + 

АСАТ + + + + + 

АЛАТ + + + + + 

ГГТ + + + + + 

АФ + + + + + 

Общ билирубин + + + + + 

Албумин + + + + + 

ПИ + + + + + 

Холинестераза + + + + + 

Холестерол + + + + + 

DEXA +    + 

IgA +     

IgG +     

IgM +     

HBsAg +     

Anti-HCV +     

Автоантитела (ANA, SMA, 

LKM, AMA, Anti AMA-M2, M2-

3E (BPO), Sp100, gp210, PML) 

+     

ФГС * ±     

Абдоминална ехография ** +    + 

Чернодробна биопсия ±     

FibroScan +    + 

 

* При NVPs score > 50% 

** Абдоминална ехография на 3 - 6 месеца при чернодробна цироза. 
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5. Заключение 

 

Броят на годишно диагностицираните нови случаи на АИХ нараства за пе-

риодa 2005-2014 г. АИХ се среща много по-често у жени и във възрастовата 

група 51-60 години. Поне ¼ от пациентите са над 60 годишна възраст. Отговорът 

към лечение e отличен, подобен на по-млади пациенти и АИХ трябва да се има 

рано предвид в диференциалната диагноза при по-възрастни пациенти, за да се 

избегне забавяне в започването на имуносупресивно лечение. Настоящото про-

учване показва, че безсимптомният АИХ не е рядкост. При поставяне на диагно-

зата 1/4 от пациентите имат цироза, в частност тези над 60 годишна възраст, ко-

ето показва, че АИХ често прогресира недиагностициран и нелекуван за продъл-

жителен период. Цироза при диагнозата не е свързана с лоша прогноза и не пов-

лиява отговора към имуносупресивно лечение и тези пациенти изискват подобен 

терапевтичен подход на пациентите с АИХ без цироза. Данните потвърждават, 

че АИХ има хетерогенна клинична изява, поради което трябва да се има предвид 

в диференциалната диагноза при всеки пациент с повишени трансаминази и ци-

роза. Коморбидни екстрахепатални автоимунни заболявания са чести при АИХ 

– в над 1/3 от пациентите. Следователно разширен диагностичен скрининг за ав-

тоимунни заболявания, особено автоимунен тиреоидит е уместен при пациенти 

с АИХ. Титърът на автоантителата варира в хода на заболяването, така че ниски 

титри или липсващи антитела не изключват АИХ. Повторни изследвания може 

да са необходими за установяване на антитела и правилна диагноза. Не се уста-

нови разлика в средните стойности на IgG при пациенти с АИХ и с чернодробна 

цироза с неавтоимунна етиология. Това може да доведе до неправилна диагноза 

АИХ при някои пациенти. И обратно, диагнозата АИХ не трябва да бъде изключ-

вана поради нормални стойности на IgG. Нито една от точковите системи не е 

оптимална сама по себе си за диагностициране на АИХ. Отчитайки необходи-

мостта за по-лесно приложение в клиничната практика опростените критерии 

могат да се използват като основно диагностично средство при съмнение за 

АИХ. Ревизираната оригинална токова система може да помогне за избягване на 

фалшиво негативна диагноза при съмнителни случаи. Дефинитивна диагноза 

АИХ трябва да се базира на комбинацията от серологичния профил, хистологич-

ните находки, точковите системи и отговора към лечение. Няма значими разли-

чия в характеристиките на АИХ при двата пола. Budesonide e добре толериран и 

ефективен в индуциране и поддържане на биохимична ремисия при пациенти с 

АИХ. Повечето от пациентите с АИХ имат отлична прогноза. Пациентите с 

АИХ/ПБХ overlap синдром имат по-висока честота на прогресия до цироза. 

Броят на ежегодно диагностицираните нови случаи на ПБХ е стабилен за 

проучвания период. ПБХ засяга главно жени на средна възраст и най-честите 
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клинични оплаквания са умора и сърбеж. Клиничните характеристики са по-

добни на описаните в други проучвания с изключение на висок дял симптомни и 

с напреднало заболяване пациенти. Пациентите > 60 годишна възраст с ПБХ 

имат по-напреднало заболяване и по-лоша прогноза в сравнение с по-младите. 

Мъжете с ПБХ показват тенденция към по-висока честота на напреднало заболя-

ване. Въпреки, че разликите не са статистически значими са оправдани допълни-

телни проучвания при по-голям брой пациенти. Установи се висока диагнос-

тична точност на western blot теста за серологична диагноза ПБХ. Той е подхо-

дящ като първа линия тест за диагностициране на ПБХ особено при пациенти с 

негативни AMA посредством ИИФ. ПБХ трябва да се диагностицира в ранен ста-

дий, за да се гарантира по-добър отговор и по-добра преживяемост на пациен-

тите. Серумният билирубин и албумин позволяват лесно идентифициране на па-

циентите с ПБХ, лекувани с УДХК с отлична прогноза. Има продължаваща 

нужда от нови терапевтични възможности при пациенти с напреднало заболя-

ване. Въпреки ефикасността на УДХК, в настоящото проучване се потвърди, че 

~ 40-50 % от пациентите с ПБХ имат субоптимален отговор към терапията и са с 

повишен риск от прогресия на заболяването. Добрият биохимичен отговор към 

УДХК според Paris I и Rotterdam критериите е свързан с добра дългосрочна прог-

ноза и позволява идентифициране на неотговорилите, които биха имали полза от 

бъдещи терапевтични проучвания. NVP-S-score може да бъде използван като на-

деждно средство, позволяващо идентифициране на пациентите с ПБХ нуждаещи 

се от скринингова ФГС. 
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6. Изводи 

 

Въз основа на резултатите от клиничното наблюдение може да се направят 

следните изводи: 

1. Хипергамаглобулинемия с повишени стойности на IgG е честа находка при 

пациенти с чернодробна цироза с различна етиология. Това може да доведе до 

погрешна диагноза АИХ при някои пациенти. 

2. Комбинацията от двете точкови системи може да осигури правилна диаг-

ноза на пациентите с АИХ. 

3. Приблизително 50% от пациентите с ПБХ са с напреднало чернодробно за-

боляване при поставяне на диагнозата. 

4. АИХ и ПБХ често се срещат при по-възрастни пациенти, които често имат 

по-напреднало заболяване. 

5. Няма значими различия в клиничните, лабораторните характеристики и от-

говора към лечение при мъже и жени с АИХ и ПБХ. 

6. Имуноблот тестът има добра диагностична точност за ПБХ. 

7. ПБХ трябва да се диагностицира в ранен стадий, за да се гарантира по-до-

бър отговор и преживяемост на пациентите. 

8. Оценката на терапевтичната ефикасност на УДХК е важна в хода на забо-

ляването. Paris I и Rotterdam критериите значимо разграничават пациентите спо-

ред дългосрочния изход. 

9. Наличието на цироза при пациенти с АИХ не повлиява отговора към иму-

носупресивно лечение. 

10. Budesonide e добре толериран и e ефективна терапевтична възможност при 

пациенти с АИХ. 

11. NVP-S-score може да бъде използван като надеждно средство, позволя-

ващо идентифициране на пациентите с ПБХ нуждаещи се от скринингова ФГС. 

12. Overlap синдромите не са рядкост и трябва да се имат предвид в клинич-

ната практика. Пациентите с АИХ/ПБХ overlap синдром имат по-лоша прогноза 

от пациентите с АИХ. 
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7. Приноси 

 

1. За първи път в България е извършена цялостна характеристика на авто-

имунните чернодробни заболявания. 

2. Въведен е в рутинната клинична практика имуноблот тестът за диагнос-

тика на автоимунните чернодробни болести, включващ 9 различни антигена. 

3. Въведени са ревизираната и опростена точкова система на IAIHG за АИХ 

и критериите на Chazouillères et al. за АИХ/ПБХ overlap синдром в ежедневната 

клинична практика. 

4. Оценен е биохимичният отговор и дългосрочната прогноза при пациенти с 

ПБХ, лекувани с УДХК, за да бъдат идентифицирани пациентите, нуждаещи се 

от адювантна терапия. 

5. Потвърдена е ролята на Budesonide за индуциране и поддържане на реми-

сия при пациенти с АИХ. 

6. NVP-S score е валидиран като неинвазивно средство, предсказващо нали-

чието на варици при пациенти с ПБХ. 

7. Предложен е подход за диагностика, лечение и проследяване на пациен-

тите с автоимунни чернодробни болести и е създаден действащ регистър към 

клиниката по гастроентерология. 
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