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Nieprawidłowe  parametry  wątrobowe u 

pacjentów z IBD 

 
• Związek między nieprawidłowymi wątrobowymi parametrami 

biochemiczny i IBD nie jest do końca wyjaśniony. 

 

• Literatura* podaje, iż u ok. 29% pacjentów z IBD obserwuje się 

nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych – z różnych przyczyn 

* Mendes FD, Levy C, Enders FB, Loftus EV et al : Abnormal hepatic biochemistries in patients 

with inflammatory bowel disease. Am. J. Gastroenterol. - Feb 2007; 102(2); 344-50 



Nieprawidłowych parametry wątrobowe w IBD 
 

• U ok. 5,8% pacjentów z IBD współistnieje przewlekła 

choroba wątroby – przy czym 4.6% to PSC  

 

• u 27% chorych z aktywna postacią choroby i u 36% 

pacjentów w remisji klinicznej 

 

• rzadziej u pacjentów leczonych preparatami 5-ASA 

 



Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg 

żółciowych (PSC) – definicja 

 

Przewlekła, postępująca choroba wątroby, która 

prowadzi do uszkodzenia dróg żółciowych, a po  

wielu latach trwania, do niewydolności tego narządu. 

 



 Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg    

 żółciowych (PSC) – przyczyny 

 
 Przyczyna nie jest do końca znana 

 

 PSC należy do chorób z grupy auto-agresji, czyli  

    takie w których układ odpornościowy działa   

    przeciw własnym tkankom  

 

 

 

 



Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg    

żółciowych (PSC) – występowanie  

 
Choroba może rozwinąć się w każdym wieku, ale  

 

najczęściej dotyczy młodych mężczyzn. Rzadko  

 

występuje u dzieci, ale znane są przypadki ujawnienia 

 

się  PSC u niemowląt. 



 Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg    

 żółciowych (PSC) – objawy 

 
 Pierwsze objawy są mało charakterystyczne i  

     pojawiają się późno  

 

 Pacjenci skarżą się zwykle na osłabienie,  

    nadmierną senność, ból po prawej stronie brzucha 

    oraz świąd skóry.  

 

 



 Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg    

 żółciowych (PSC) – objawy 

 
 Może wystąpić także utrata masy ciała i żółtaczka 

 

 Żółtaczka  + gorączka = najprawdopodobniej   

    zapalenie dróg żółciowych   

 

 



Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg    

żółciowych (PSC) – objawy 

 

 
Wystąpienie objawów = konieczna konsultacja z 

 

lekarzem, najlepiej specjalistą gastroenterologii 



PSC często towarzyszą : 

 Nieswoiste zapalenia jelit ( ang. inflammatory 

bowel disease, IBD), zwłaszcza wrzodziejące 

zapalenie jelit (colitis ulcerosa, UC) 

 celiakia  

 cukrzyca  

 reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)  

 



PSC współistniejące z UC 

 

 u 60% pacjentów z PSC stwierdza się także IBD,   

    zwłaszcza UC  

 5% chorych na UC cierpi jednocześnie na PSC   

 



PSC współistniejące z UC 

Objawy jelitowe mogą poprzedzać ujawnienie się  

PSC lup pojawić się już po jego rozpoznaniu. 

Bywa, że obie jednostki są zdiagnozowane w tym 

samym czasie.  



PSC współistniejące z UC 

  

Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów PSC u  

chorych na UC rośnie wraz z czasem trwania choroby   

→ pacjenci ze zdiagnozowanym zapalenie jelit w  

dzieciństwie  = ↑ narażeni na uszkodzenie wątroby w 

przebiegu PSC.  



PSC współistniejące z UC 

 Przebieg UC związanego z PSC zwykle łagodny  

 Początek PSC z towarzyszącym IBD taki sam  

    jak bez objawów choroby jelita :  

 - ostry (żółtaczka, gorączka, silne bóle brzucha)  

 - bezobjawowy (nieprawidłowe tylko wyniki badań    

   laboratoryjnych wątroby)  



PSC współistniejące z UC - objawy 

- świąd, żółtaczka, osłabienie, ubytek masy ciała lub  

 powiększenie wątroby 

- podwyższone tzw. próby wątrobowe (GGTP, FA,   

 ASPAT, ALAT) 

- ponad 50% pacjentów = podwyższona bilirubina 



PSC współistniejące z UC - rozpoznanie  

 

 Rezonansu magnetyczny dróg żółciowych  

    (MRCP) – badanie z wyboru ze względu na  

    bezpieczeństwo 

 Cholangiopancreatografii wstecznej (ERCP)  



  PSC współistniejące z UC – leczenie 

 
 U dzieci dobra reakcja na UDCA - u większości   

     znaczne zmniejszenie świądu, ustąpienie żółtaczki 

 

 Czasami konieczność leczenia endoskopowego  

    (poszerzenie zwężonych dróg żółciowych przy   

     pomocy protezy)  

 

 Ciężka postać = przeszczepienie wątroby 



 PSC współistniejące z UC 

 
 Dorośli = stosowanie aminosalicylanów ma   

    działanie prewencyjne na raka jelita/ u dzieci    

    brak danych na ten temat  

 Przeszczepienia wątroby  =  niejednoznaczny  

    wpływ na przebieg UC 



  PSC współistniejące z UC – rekomendacje  
 

 U pacjentów z nowo-rozpoznanym PSC nawet bez   

     wcześniejszych objawów IBD wskazane jest pełne    

     badanie endoskopowe jelita grubego 

 

 U pacjentów dorosłych ze współistniejącym IBD i  

     PSC zaleca się nadzór endoskopowy co 1-2 lata    

     od momentu rozpoznania PSC 



  PSC współistniejące z UC – rekomendacje 

 
 Stosowanie UDCA  nie chroni przed rakiem jelita  

    grubego u pacjentów ze współistniejącym PSC i UC 

 

 W przypadku współistnienia PSC i IBD, chorobę  

     jelit należy leczyć według standardów leczenia IBD 

 

 Zaleca się wykonywanie  USG brzucha co rok  

    (wykrywanie zmian w pęcherzyku żółciowym) 



  PSC współistniejące z UC – rekomendacje 

 
 Wykrycie zmian w pęcherzyku żółciowym jest    

     wskazaniem do jego usunięcia 
 

 Dzieci nie obowiązuje nadzór onkologiczny →  

    ryzyko nowotworu jelita grubego w tym wieku jest 

    bardzo małe ALE prawdopodobieństwo nowotworu  

    w przyszłości jest u nich aż 4-krotnie większe.  



 PSC współistniejące z UC – podsumowanie 

 
1.PSC jest przewlekłą chorobą wątroby, która rzadko 

występuje u dzieci. 

 

2. Przebieg PSC w okresie dziecięco-młodzieńczym 

jest łagodniejszy, reakcja na leczenie UDCA lepsza. 



PSC współistniejące z UC – podsumowanie 

 
3. PSC często współistnieje z chorobami zapalnymi  

    jelit, zwłaszcza z wrzodziejącym zapaleniem   

    jelit, co pogarsza rokowanie pacjentów 

 

 

 

 

4. U pacjentów z ciężką 

postacią PSC lub takich,  

    którzy nie reagują na 

leczenie objawowe,  

    konieczne jest 

przeczepienie wątroby. 
 



Zaburzenia wątrobowe i żółciowe u pacjentów z 

UC 
 

 Najczęstsze powikłania : stłuszczenie wątroby (75,8%) i kamica 

żółciowa (54,5%)* 

 

  czynniki ryzyka powikłań wątrobowych: starszy wiek, 

opóźniona diagnoza 

 

 czynniki ryzyka powikłań z dróg żółciowych: wysoki index 

aktywności choroby 

 

 
Morsy KH, Hasanain AF. Hepatobiliary disorders among naïve patients with ulcerative colitis in Upper Egypt.  

Arab J Gastroenterol. 2012 Jun;13(2):71-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morsy%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22980595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hasanain%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22980595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980595


Polekowe uszkodzenie wątroby w IBD 

 
• Ostre lub przewlekłe  polekowe uszkodzenie wątroby: 

-sulfasalazyna, mesalazyna, tiopuryny, metotreksat, leki biologiczne 

anty- TNF, antybiotyki z grupy chinolonów 

 

• hepatoksyczność  substancji stosowanych w leczeniu powikłań po 

immunomodulatorach i preparatach anty-TNF:  

-Izoniazyd w leczeniu reaktywacji gruźlicy 

 

- zaostrzenie wirusowych zapaleń wątroby (aktywacja wirusów 

hepatotropowych) po lekach biologicznych  

Khokhar OS, Lewis JH.Hepatotoxicity of agents used in the management of inflammatory bowel disease. Dig 
Dis. 2010;28(3):508-18 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khokhar%20OS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20926880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lewis%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20926880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20926880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20926880


Zapalenie wątroby typu B i C w IBD 

 
 Czynniki ryzyka: 

-Transfuzje, operacje, leki immunosupresyjne 

 

 2 okresy wystąpienia wzw w trakcie leczenia 

immunosupresyjnego 

-W trakcie leczenia -  wzrost wiremii związany ze zmniejszeniem się 

immunologicznie indukowanych zmian w wątrobie 

 

- po zaprzestaniu leczenia – „rykoszet” immunologiczny z 

następczym niszczeniem hepatocytów zainfekowanych wirusem 



Postępowanie w zapalenie wątroby typu B i C w 

IBD 

 
 HBV: 

- Leki przeciwwirusowe u przewlekłych nosicieli wirusa 

 

 HCV: 

-Niejasny wpływ leków immunosupresyjnych na naturalny przebieg 

choroby 

 

Uwaga: nie zapominać o screeningu w kierunku wzw u pacjentów z 

IBD 



Podsumowanie 

 
 U prawie 1/3 pacjentów z IBD stwierdza się nieprawidłowe 

parametry wątrobowe 

 

 Nieprawidłowe parametry wątrobowe i przewlekłe choroby 

wątroby wydaja się mieć niekorzystny wpływ na stan ogólny 

pacjenta i rokowanie 

 

 Przewlekle utrzymujące się nieprawidłowe próby wątrobowe 

wymagają pogłębienia diagnostyki a nie przypisane aktywności 

choroby podstawowej - IBD 



Ale najważniejsze aby pamiętać, że choć IBD to choroba 

przewlekła i zdarzają się zaostrzenia, to nie wyklucza ona 

normalnego funkcjonowania i … 

Zawsze starać się mieć pozytywne nastawienie!  




