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Biopsie pečene

• "Punktát pečene"

• 2000 – 48

 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy -

väčšina

• 2017 – 21

 grade a stage chronickej vírusovej hepatitídy - 0



Klinické údaje

• 71-ročný muž

• punktát pečene

• hepatopatia nejasnej etiológie

• zvýšené cholestatické enzýmy

• AMA-, ANA ++++

• MRCP normálny nález



Ochorenia pečene

• cytolytické (hepatocelulárne) 

• cholestatické



overlap / outlier?

















Schmorl



CD3

CD20



CD138



CK7



???



Dif. dg.
• AIH (imunosupresia)

• PBC (UDCA – účinná liečba)

• overlap PBC / AIH 

(UDCA + imunosupresia)

• PSC (UDCA ale nezastaviteľné)

• DILI

• IGG4 (kortikoidy)

• iná / „sekundárna“ sklerotizujúca 

cholangitída?



AIH?

• Th: imunosupresia

• bez liečby vedie rýchlo k zlyhaniu pečene

• histológia: interface hepatitída s 

plazmocytmi



Autoimúnna hepatitída (ANA)?

• klinická, biochemická, sérologolická prezentácia, 

negatívne vírusové hepatitídy, histológia

• revízia (12 parametrov, komplikované pre rutinu)

• simplifikované kritériá (5 parametrov)



Simplifikované kritériá, International 

Autoimmune Hepatitis Group for diagnosis of 

autoimmune hepatitis (2008)

• 6 bodov možná AIH

• 7 a viac definitívna AIH 

(musí byť histológia)



Histológia pre AIH

• typická: lymfoplazomocytárna interface

hepatitída, emperipoléza, tvorba roziet 

(musia byť všetky 3) = 2 body

• kompatibilné s AIH: chronická hepatitída s 

lymfocyt. infiltráciou bez všetkých troch 

znakov pre typickú AIH = 1 bod

• nekompatibilná: napr. cholestatické znaky 

= 0 bodov (náš pacient)



Histológia AIH



Emperipoléza?

• za patológiu vieme dať len jeden bod 

(kompatibilné s AIH)?  



PBC?

•T cell mediovaná deštrukcia 

malých žlčovodov

(nonsupuratívna cholangitída) 

• histologicky môže byť

•AMA? (hlavný diagnostický znak)



PBC
• primárna biliárna cirhóza – primárna 

biliárna cholangitída (tautológia?)



Overlap PBC / AIH?
• aspoň dva znaky z každého 

(Paríž kritériá)

• UDCA 

+ imunosupresia 



PSC?
• typicky, 30 - 40 r. muž, IBD / UC, 

cholestatické enzýmy, MRCP 

(bez biopsie)

• small duct, normálny CP, treba biopsiu

• paucicelulárny sklerotické proces

• AMA negat., ANA, ASMA občas pozit.

• kauzálna liečba neexistuje (ani 

spomaľovacia), UDCA, transplantácia



Small duct PSC

• paucicelulárne, sklerotické

• časť v ďalšom priebehu do large 

ducts 

• náš pacient 5 rokov follow up



Čo sa deje na small ducts 

pri large ducts PSC?



DILI?

• dif. dg. akéhokoľvek 

histopatologického obrazu

• 30 % DILI je cholestatických



IGG4 (sérové IGG4 nebolo zvýšené)



???



Naša diagnóza

Autoimúnna cholangitída / 

autoimúnna cholangiopatia

(AMA negat. PBC)



PBC

• dôležitý znak je AMA

• 90 % AMA + 

• časť z 10 % negat. je pozit. pri 

použití citlivejších metód

• 5% skutočne negatívnych

• z nich väčšina je ANA pozit. 

= AIC



Autoimúnna cholangitída 

(cholangiopatia)

• klinické a patologické znaky PBC

(pohlavie, vek, príznaky, asociované 

autoimúnne ochorenia...)

•AMA negat.

•ANA pozit.



Je AIC len AMA negat. PBC?
• hľadali sa rozdiely klinické, biochemické, 

prognostické, histopatologické .... až po 

IHC kvantifikáciu zastúpených zápalových 

bb.

• sporné kontroverzné minoritné rozdiely 

(HLA, niektoré T receptory, vyššie AST, 

karboanhydráza autoprotilátky...)

• AIC = AMA negat. PBC



Otázniky pre AIC ???????
• AIH s cholestatickými znakmi?

• PBC s hepatitickými znakmi?

• proces „in transition“?

• dg. AIC heterogénna skupina?

(atypická PBC, AIH, small duct PSC)

• samostatné ochorenie s variabilnými 

histologickými znakmi (PBC, AIH, PSC), ktoré 

sa môžu meniť v čase?

• AMA negat. PBC



Poďakovanie – prof. Chlumská

ďakujem za pozornosť
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