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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η προϊούσα οικογενής ενδοηπατικήχολό σταση τύπου 3 (PFIC3), ένας τύπος προϊούσας 

οικογενούς ενδοηπατικής χολόστασης (PFIC, βλ. τον όρο αυτό), είναι μια όψιμης έναρξης, 

κληρονομική διαταραχή του σχηματισμού της χολής, ηπατοκυτταρικής προέλευσης. Η έναρξη 

μπορεί να προκύψει από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση. O εκτιμώμενος επιπολασμός 

της PFIC τύπου 1-3 κατά τη γέννηση, κυμαίνεται μεταξύ 1/50.000 και 1/100. 000. Η PFIC3 

αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των περιπτώσεων PFIC. Τα κλινικά σημεία της χολόστασης 

(αποχρωματισμένα κόπρανα, σκούρα ούρα) εμφανίζονται μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής στο 

ένα τρίτο περίπου των ασθενών, ή αργότερα, με υποτροπιάζοντα επεισόδια ίκτερου και ήπιο 

κνησμό. Η PFIC3 εξελίσσεται σε δευτερεύουσα χολική κίρρωση. Η αιμορραγία από το πεπτικό, 

λόγω πυλαίας υπέρτασης μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα σε εφήβους και νεαρούς 

ενήλικες. Η PFIC3 οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο ABCB4  (7q21), που κωδικοποιεί την 

πολυφάρμακο ανθεκτική πρωτείνη 3  (MDR3), με αποτέλεσμα την διαταραχή έκκρισης των 

χολικών φωσφολιπιδίων (PL). Οι καθαριστικές ιδιότητες των υδρόφοβων χολικών αλάτων δεν 

αντισταθμίζονται από τα χολικά PLs και αυτό οδηγεί σε χολαγγειίτιδα. Τα χαμηλά επίπεδα 

χολικών PL δεν επαρκούν για την διατήρηση της  διαλυτότητα της χοληστερόλης και προάγουν 

την δημιουργία χολικών λίθων. Πρέπει  να  υποπτευόμαστε την PFIC3 σε παιδιά, εφήβους και 

νέους ενήλικες με ιστορικό χολόστασης άγνωστης αιτιολογίας, μετά τον αποκλεισμό των άλλων  

βασικών αιτιών χολόστασης. Οι ασθενείς παρουσιάζουν υψηλή γ-GT ορού, φυσιολογικά 

επίπεδα χοληστερόλης και μετρίως αυξημένες συγκεντρώσεις χολικών οξέων. Το 

υπερηχογράφημα ήπατος είναι συνήθως φυσιολογικό, αλλά μπορεί να αποκαλύψει μια τεράστια 

χοληδόχο κύστη και μερικές φορές χολόλιθους. Η ιστολογική εξέταση ήπατος αποκαλύπτει 

πυλαία ίνωση και πραγματικό πολλαπλασιασμό των σωληνίσκων με μικτή φλεγμονώδη διήθηση 

και, σε μεταγενέστερο στάδιο, σημάδια χολικής κίρρωσης. Η ανοσοϊστοχημεία για MDR3 είναι 

χρήσιμη για τη διάγνωση. Η χολαγγειογραφία αποκαλύπτει φυσιολογικό δίκτυο χοληφόρων με 

αποτέλεσμα να αποκλεισθεί η σκληρυντική χολαγγειίτιδα. Η συλλογή χολής επιτρέπει την 

ανάλυση της λιπιδικής σύνθεσης των χολικών οξέων η οποία δείχνει μείωση των χολικών 

φωσφολιπιδίων. Η γονοτύπηση επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει 

τα νοσήματα των χοληφόρων οδών και τα αίτια ενδοηπατικής χολόστασης και κίρρωσης με 

αυξημένη γ-GT. Η μεταβίβαση είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη. 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. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της θεραπείας με UDCA συνήθως 

παρατηρούνται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τουλάχιστον μία παρερμηνεύσιμη μετάλλαξη. Στο 

ήμισυ των ασθενών, η θεραπεία με UDCA αποτυγχάνει και απαιτείται μεταμόσχευση ήπατος 

λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στην UDCA, η PFIC3 μπορεί να 
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επιπλακεί με κίρρωση, πυλαία υπέρταση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Επιπλέον, οι ασθενείς 

διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης χολικών λίθων, χολόστασης επαγόμενης από φάρμακα, 

και / ή ενδοηπατικής χολόστασης της κύησης (βλ. τον όρο αυτό), κατά την πορεία της νόσου, 

ειδικά εάν η θεραπεία με UDCA έχει διακοπεί. Η εξειδικευμένη παρακολούθηση είναι 

υποχρεωτική δια βίου. 
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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 

 

 


