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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η PFIC1, ένας τύπος προϊούσας οικογενούς, ενδοηπατικής χολόστασης (PFIC, βλ. τον όρο 

αυτό), είναι μια παιδική κληρονομική διαταραχή του σχηματισμού της χολής στο ήπαρ, 

ηπατοκυτταρικής προέλευσης, με εξω-ηπατικά χαρακτηριστικά. O εκτιμώμενος επιπολασμός, 

κατά τη γέννηση, των τύπων 1-3 PFIC κυμαίνεται μεταξύ 1/50.000 και 1/100. 000. Η PFIC1 είναι 

ο λιγότερο συχνός τύπος της PFIC. Εμφανίζεται κυρίως κατά τη βρεφική ηλικία. Τα κλινικά 

σημεία της χολόστασης (αποχρωματισμένα κόπρανα, σκούρα ούρα) εμφανίζονται συνήθως 

κατά τους πρώτους μήνες της ζωής με υποτροπιάζοντα ή μόνιμο ίκτερο σε συνδυασμό με 

ηπατομεγαλία και σοβαρό κνησμό. Οι ασθενείς συνήθως αναπτύσσουν ίνωση και τελικού 

σταδίου ηπατική νόσο πριν την ενηλικίωση. Έχουν αναφερθεί εξωηπατικά χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβανομένων: κοντό ανάστημα, διάρροια, παγκρεατίτιδα και νευροαισθητήρια 

βαρηκοΐα. Η PFIC1 οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο ATP8B1 (18q21-22) που κωδικοποιεί 

την πρωτεΐνη FIC1 που εκφράζεται στην χολαγγειακή μεμβράνη των ηπατοκυττάρων, καθώς και 

σε άλλα επιθήλια. Στα ηπατοκύτταρα, η παθολογική πρωτεΐνη ενδέχεται να διακόπτει έμμεσα 

την χολική έκκριση χολικών οξέων, το οποίο εξηγεί τη χαμηλή συγκέντρωση των χολικών οξέων 

στα χοληφόρα η οποία παρατηρείται σε ασθενείς με PFIC1. Τα εξωηπατικά χαρακτηριστικά της 

νόσου πιθανόν να σχετίζονται με την εξωηπατική έκφραση της FIC1. Πρέπει υποπτευόμαστε την 

PFIC1 σε παιδιά με ιστορικό χολόστασης άγνωστης αιτιολογίας, μετά τον αποκλεισμό των 

άλλων αιτιών χολόστασης που εμφανίζονται με φυσιολογική γ-GT ορού και υψηλή συγκέντρωση 

χολικών οξέων στον ορό. Συνήθως, τα επίπεδα α-φετοπρωτεΐνης ορού είναι φυσιολογικά και οι 

τιμές της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης είναι μικρότερες κατά πέντε φορές του ανώτερου 

φυσιολογικού ορίου. Το υπερηχογράφημα ήπατος είναι συνήθως φυσιολογικό, αλλά μπορεί να 

αποκαλύψει μια τεράστια χοληδόχο κύστη. Η ιστολογική εξέταση ήπατος αποκαλύπτει 

χολαγγεική χολόσταση, απουσία πραγματικού πολλαπλασιασμό των σωληνίσκων και μόνο 

περιπυλαία χολική μεταπλασία των ηπατοκυττάρων. Όταν πραγματοποιείται, η χολαγγειογραφία 

αποκαλύπτει φυσιολογικό δίκτυο χοληφόρων και επιτρέπει τη συλλογή χολής. Η ανάλυση της 

λιπιδικής σύνθεσης των χολικών οξέων αποκαλύπτει ήπια μείωση της συγκέντρωσης χολικών 

αλάτων των χοληφόρων. Η γονοτύπηση επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Μεταξύ των ασθενειών 

χολόστασης με φυσιολογική γ-GT, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κυρίως τις πρωτοπαθείς  

διαταραχές της σύνθεσης χολικών οξέων και την PFIC2 (δείτε αυτούς τους όρους). Η 

μεταβίβαση είναι  με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Η προγεννητική διάγνωση μπορεί να 

προταθεί, εάν η μετάλλαξη έχει εντοπιστεί σε κάθε γονέα. Η θεραπεία με ουρσοδεοξυχολικό οξύ 

(UDCA) πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς για την πρόληψη της ηπατικής βλάβης 

αλλά δεν έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική. Η ριφαμπικίνη είναι χρήσιμη για τον έλεγχο του 

κνησμού. Η ρινο-χολική παροχέτευση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των ασθενών που 

ανταποκρίνονται στη χολική εκτροπή. Ωστόσο, λόγω της σοβαρής χολόστασης, το ήμισυ των 

ασθενών είναι τελικά υποψήφιοι για μεταμόσχευση ήπατος (LT). Η διάρροια επιδεινώνεται 
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συχνά μετά την LT και μπορεί να αντιμετωπισθεί εικανοποιητικά με ρητίνη προσροφητική χολής. 

Η LT δεν εμποδίζει την εξωηπατική εξέλιξη της νόσου, και δεν οδηγεί σε κάλυψη της στέρησης 

στην ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει αναφερθεί σοβαρή στεατοηπατίτιδα του μοσχεύματος του 

ήπατος. Η εξειδικευμένη παρακολούθηση είναι υποχρεωτική δια βίου. Η διαταραχή της FIC1 

προδιαθέτει στην ανάπτυξη της ενδοηπατικής χολόστασης της κύησης (βλ. τον όρο αυτό). 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 


