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:: Primárna biliárna cirhóza 
 
 
Orpha číslo: ORPHA186 

 
Prehľad 

 
Primárna biliárna cirhóza (PBC) je chronické pomaly progredujúce cholestatické ochorenie pečene s 
autoimunitnou etiológiou charakterizované postihnutím intrahepatálnych žlčovodov, ktoré môže 
potenciálne viesť ku zlyhaniu pečene. V čase stanovenia diagnózy sú postihnutí jedinci v piatej až siedmej 
dekáde života, v 90% percentách ide o ženy. Ročná incidencia je odhadovaná medzi 1/1 430 000 a 1/20 
400 jedincov a prevalencia je medzi 1/150 000 a 1/1 063 jedincov (v závislosti od veku a pohlavia). 
Väčšina pacientov je asymptomatických v čase diagnostiky, avšak niektorí pacienti mávajú symptómy ako 
sú únava a/alebo pruritus. Pacienti môžu mať dokonca aj ascites, hepatálnu encefalopatiu a/alebo 
krvácanie z pažerákových varixov. PBC je asociovaná s ďalšími autoimunitnými ochoreniami ako sú 
Sjogrenov syndróm, sklerodermia, Raynaudov fenomén a CREST syndróm (viď tieto pojmy) a je 
považovaná za orgánovo špecifické ochorenie. Genetická náchylnosť ako predisponujúci faktor pre PBC 
sa nepotvrdila. Potenciálnym spúšťačom môžu byť envirmentálne faktory (infekcia, chemikálie, fajčenie). 
Diagnostika je založená na kombinácii klinických znakov, abnormálnych biochemických výsledkov 
pečeňových enzýmov v zmysle cholestázy perzistujúcich viac ako šesť mesiacov a prítomnosti 
detekovateľných antimitochondriálnych protilátok (AMA) v sére. AMA negatívny pacienti s cholestatickým 
ochorením pečene by mali byť hodnotení veľmi starostlivo vrátane vyšetrenia cholangiografiou a biopsiou 
pečene. Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je v súčasnosti jediným známym liekom, ktorý môže spomaliť 
progresiu ochorenia. Pacienti majú dobrú prognózu, najmä tí, ktorí začnú liečbu UDCA v skorých štádiách 
ochorenia a tí, ktorí odpovedajú na liečbu v zmysle zlepšenia biochemických pečeňových parametrov. 
Transplantácia pečene je možnosťou pre pacientov s hepatálnym zlyhaním a výsledkom je 7 ročné 
prežívanie v 70%. V súčasnosti boli objavené zvieracie modely, ktoré môžu priniesť nový pohľad na 
patogenézu ochorenia a umožniť zhodnotenie novej terapie pre PBC. 
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