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შესავალი



რა იწვევს ღვიძლის დისფუნქციას 
რევმატიულ პაციენტებში?

• ძირითადი დაავადება (მაგ.: მგლურასმიერი ჰეპატიტი)

• თანმხლები პათოლოგიები (მაგ.: პირველადი ბილიური 
ქოლანგიტი)

• მედიკამენტები (მაგ.: NSAID)

• ღვიძლის სხვა გავრცელებული დაავადებები (მაგ.: 
ვირუსული ჰეპატიტები)



როგორ გამოიყურება ღვიძლის ბაზისური 
კვლევა?

• ანთების ხარისხი - ALT, AST, GGT, ALP (ქოლესტაზური? ჰეპატოცელულური? შერეული?)

• ღვიძლის სინთეზური ფუნქცია - Bil (tot., dir), Pt/INR, ალბუმინი (ღვიძლის უკმარისობის 
ნიშნები?)

• პორტული ჰიპერტენზია - CBC, ულტრაბგერა, გასტროსკოპია 
(თრომბოციტოპენია/პანციტოპენია? სპლენომეგალია? საყლაპავის ვენების ვარიკოზული 
გაგანიერება? პორტული გასტროპათია?)

• ღვიძლის სტრუქტურული დაზიანება - ღვიძლის ელასტოგრაფია + ზემოთ მოყვანილი 
კვლევები (ღვიძლის ციროზი? მძიმე სტრუქტურული დაზიანება?)

• ღვიძლის მოცულობითი წარმონაქმნები - ულტრაბგერა, aFP (ჰეპატოცელულური კარცინომა? 
ჰემანგიომა? FNH? ცისტები?)

• თანმხლები დაავადებების სკრინინგი - კრეატინინი, გლუკოზა, ლიპიდური ცვლა, Na, K, Vit.D

• გავრცელებული ეტიოლოგიური ფაქტორების სკრინინგი - anti-HCV, anti-HBc (tot), HBsAg



სისტემური წითელი მგლურა (SLE)



ღვიძლის დისფუნქციის სიხშირე
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მგლურასმიერი ჰეპატიტი

• მართლა მგლურასმიერია თუ არა?

• გამოირიცხოს - ვირუსული, ALD, NAFLD, AIH, DILI

• ანთება - მსუბუქი/ზომიერი; ჰეპატოცელულური

• დაავადების მიმდინარეობა - ძირითადად სუბკლინიკური, ცვალებადი, 
ემორჩილება სტეროიდებს

• SLE აქტიობა გვეხმარება დიაგნოზის დასმაში

• ნერვული სისტემის დაზიანება ხშირია მგლურასმიერი ჰეპატიტის 
პარალელურად

• ანტი-რიბოსომული P პროტეინის ანტისხეულები*

• გვხვდება SLE-AIH ან მხოლოდ AIH შემთხვევაშიც

• დიაგნოზისთვის საჭიროა მორფოლოგიური კვლევა

* Arnett FC, Reichlin M. Lupus hepatitis: an under-recognized disease feature associated with
autoantibodies to ribosomal P. Am J Med. 1995;99:465–72.



ტოქსიური დაზიანება
• NSAID 

• მიზეზი - ართრალგია, სეროზიტი, თავის ტკივილი

• ჰეპატოტოქსიურობა დოზა-დამოუკიდებელია

• გვერდითი მოვლენები: ტრანსამინაზემია, გამონაყარი, სითხის შეკავება, კუჭის წყლული, ასეპტიური მენინგიტი

• ასპირინი

• DILI-ს ყველაზე ხშირი მიზეზი

• ეფექტი დოზა-დამოკიდებული

• ჰიპოალბუმინემია არის ღვიძლის დაზიანების დამატებითი რისკ-ფაქტორი

• ღვიძლის ტოქსიურობა არის არა-იქტერული, მკვეთრი ტრანსამინაზემიით

• მიტოქონდრიების დაზიანება  თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების დაგროვება  ღვიძლის გაცხიმოვნება*

• აზატიოპრინი

• ტოქსიურობა ვლინდება მსუბუქი/ზომიერი ტრანსამინაზემიით

• ემორჩილება დოზის კორექციას

• მეტოტრექსატი 

• დაახლოვებით 55%-ში AST იმატებს

• ფიბროგენეზის რისკია

* Bessone F. Non-steroidal anti-inflammatory drugs: what is the actual risk of liver damage?
World J Gastroenterol. 2010;16:5651–61.



ვირუსული ჰეპატიტები

• ქრონიკული HCV ინფექცია

• anti-HCV (+) – 13% 

• HCV ინფექციას შეუძლია SLE მიმიკრია - ANA(+), 
კრიოგლობულინემია *

• anti-HCV შეიძლება იყოს ცრუ-დადებითი

• სტეროიდები არ ცვლიან HCV მიმდინარეობას

• ქრონიკული HBV ინფექცია

• იმუნოსუპრესიული თერაპიის დაწყებამდე - რეაქტივაციის 
რისკის განსაზღვრა!

*Manns MP, Obermayer-Straub P. Viral induction of autoimmunity: mechanisms and examples
in hepatology. J Viral Hepat. 1997;4 Suppl 2:42–7.



ღვიძლის ცხიმოვანი ინფილტრაცია

• ყველაზე ხშირი პრობლემა SLE დროს

• დაავადების მიმდინარეობის დროს არის ღვიძლის 
გაცხიმოვნების რისკი*

• სტეროიდები ზრდიან რისკს

*Takahashi A, Abe K, Saito R, Iwadate H, Okai K, Katsushima F, et al. Liver dysfunction in
patients with systemic lupus erythematosus. Intern Med. 2013;52:1461–5.



თანმხლები აუტოიმუნური ჰეპატიტი (AIH)

• AIH მქონე პაციენტებს სხვა აუტოიმუნური დაავადებებიც აქვთ

• AIH-SLE - იშვიათია, ცალკეული შემთხვევებია აღწერილი

• ANA, IgG მომატებული - ორივე შემთხვევაში

• Anti-dsDNA, ანტი-რიბოსომული P პროტეინის ანტისხეულები - SLE-
ს ახასიათებს ძირითადად

• ერთ-ერთი კვლევით 57% AIH იყო პოზიტიური anti-dsDNA*

• SMA, LKM - სადიფერენციაციოდ კარგი მარკერებია

• SMA(+) AIH – 42.5%

• LKM (+) AIH – II ტიპის AIH, იშვიათია

• ღვიძლის მორფოლოგიური კვლევა აუცილებელია 
სადიფერენციაციოდ

*Czaja AJ, Morshed SA, Parveen S, Nishioka M. Antibodies to single-stranded and doublestranded DNA in antinuclear 
antibody-positive type 1-autoimmune hepatitis. Hepatology. 1997;26:567–72.



თანმხლები პირველადი ბილიური ქოლანგიტი (PBC)

• PBC-ს ხშირად თან ახლავს სხვა აუტოიმუნური 
დაავადებები

• SLE-PBC თანხლება იშვიათია

• SLE-PBC-ს დროს მეტად არის გამოხატული ლეიკოპენია 
და თირკმლის დაზიანება

• SLE-PBC-ს დროს ღვიძლის დაზიანება ნაკლებად არის 
გამოხატული. SLE-ს პროტექციული ეფექტი*

*Corpechot C, Abenavoli L, Rabahi N, Chre´tien Y, Andre´ani T, Johanet C, et al. Biochemical response to ursodeoxycholic
acid and long-term prognosis in primary biliary cirrhosis. Hepatology. 2008;48:871–7. doi:10.1002/hep.22428.



რევმატოიდული ართრიტი (RA)
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რევმატოიდული ართრიტით გამოწვეული ღვიძლის 
დისფუნქცია

• ღვიძლის დისფუნქციის ხარისხი ასახავს RA-ს აქტიობას

• ALP მატება - ღვიძლის (სანაღვლე გზების) დაავადება თუ 
ძვლის?*

• საჭიროებისამებრ - ჩატარდეს ფრაქციონირება

• მორფოლოგია არასპეციფიურია 

*Aida S. Alkaline phosphatase isoenzyme activities in rheumatoid arthritis: hepatobiliary enzyme 
dissociation and relation to disease activity. Ann Rheum Dis. 1993;52:511–6.



ტოქსიური დაზიანება

• DILI - ღვიძლის ყველაზე ხშირი დაავადება RA დროს (33-
40.5%)

• მეტოტრექსატი

• დაზიანების ფართო სპექტრი - მსუბუქი 
ტრანსამინაზემიიდან ღვიძლის უკმარისობამდე

• თერაპიის დროს შეიძლება განვითარდეს NAFLD

• „ბიოლოჯიკები“

• ინფლიქსიმაბით მკურნალობის დროს ღვიძლის 
დისფუნქციის პრევალენსი - 3.1%* 

*Takeuchi T, Tatsuki Y, Nogami Y, Ishiguro N, Tanaka Y, Yamanaka H, et al. Postmarketing surveillance of the safety 
profile of infliximab in 5000 Japanese patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2008;67:189–94.



ვირუსული ჰეპატიტები

• ქრონიკული HCV ინფექცია

• ართროპათია 40-70%-ში

• ართრალგია/ართრიტი 23%-ში*

• HCV ინფექცია არის რისკი RA განვითარების**

• ქრონიკული HBV ინფექცია

• რეაქტივაციის რისკია „ბიოლოჯიკებიც“

• იმუნოსუპრესიამდე აუცილებელია დაავადების 
სკრინინგი

*Cacoub P, Poynard T, Ghillani P, Charlotte F, Olivi M, Piette JC, et al. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C. MULTIVIRC Group. 
Multidepartment Virus C. Arthritis Rheum. 1999;42:2204–12.
**Su FH, Wu CS, Sung FC, Chang SN, Su CT, Shieh YH, et al. Chronic hepatitis C virus infection is associated with the development of rheumatoid arthritis: a 
nationwide populationbased study in Taiwan. PLoS One. 2014;9(11):e113579. doi:10.1371/journal.pone.0113579.



თანმხლები აუტოიმუნური ჰეპატიტი (AIH) და 
პირველადი ბილიური ქოლანგიტი (PBC)

• AIH-RA ერთად უფრო იშვიათია, ვიდრე PBC-RA 

• RA პაციენტების 10-18% არის AMA(+)*

• PBC პაციენტების თითქმის ნახევარი არის RF(+)**

• PBC-RA პაციენტებში უფრო გამოხატულია შემდეგი ლაბ. 
ცვლილებები: მაღალი ჰემოგლობინი, ALP, IgG, ESR, RF(+)

*Zurgil N, Bakimer R, Moutsopoulos HM, Tzioufas AG, Youinou P, Isenberg DA,
et al. Antimitochondrial (pyruvate dehydrogenase) autoantibodies in autoimmune rheumatic diseases. J Clin Immunol. 1992;12:201–9.
**Mouritsen S, Demant E, Permin H, Wiik A. High prevalence of anti-mitochondrial antibodies among patients with some well-defined connective tissue diseases. Clin Exp
Immunol. 1986;66:68–76.



შოგრენის სინდრომი (SjS)
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ღვიძლის დისფუნქცია შოგრენის სინდრომის დროს

• ღვიძლის დაავადების მთავარი მიზეზი SjS-ის დროს არის PBC – 27-
70%*

• მსგავსი ჰისტოლოგიური პატერნი - CD4+ T-უჯრედული 
ინფილტრატები სანაღვლე სადინრების ირგვლივ - PBC, ხოლო 
სანერწყვე სადინრების ირგვლივ - SjS.

• HCV ინფექციას აქვს პათოგენეზური როლი SjS-ის განვითარებაში

• HCV RNA ნაპოვნია SjS-HCV პაციენტების სანერწყვე 
ჯირკვლებში**

• SjS-ასოცირებული ღვიძლის დაავადება ?

*Skopouli FN, Barbatis C, Moutsopoulos HM. Liver involvement in primary Sjogren’s syndrome. Br J Rheumatol. 1994;33:745–8.
**Toussirot E, Le Hue´de´ G, Mougin C, Balblanc JC, Bettinger D, Wendling D. Presence of hepatitis C virus RNA in the salivary glands of patients 
with Sjogren’s syndrome and hepatitis C virus infection. J Rheumatol. 2002;29:2382–5.



სისტემური სკლეროზი (SS)
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ღვიძლის დისფუნქცია სისტემური სკლეროზის დროს

• PBC-SS თანხლება არც თუ ისე იშვიათია

• ანტიცენტრომერული ანტისხეულები (ACA) გვხვდება 
PBC-ს 10%-ში

• რეინოს ფენომენი ACA(+) PBC პაციენტებში უფრო ხშირია, 
ვიდრე ACA(-)-ში. 

• პროგრესირებადი სიყვითლე და ღვიძლის 
ტრანსპლანტაცია მნიშვნელოვნად დაბალია PBC-SSc
პაციენტებში, ვიდრე მხოლოდ PBC-ს დროს*

*Rigamonti C, Shand LM, Feudjo M, Bunn CC, Black CM, Denton CP, et al. Clinical features
and prognosis of primary biliary cirrhosis associated with systemic sclerosis. Gut. 2006;55:388–94.



დასკვნები

• ღვიძლის დისფუნქცია რევმატიული პათოლოგიების დროს ხშირია

• ღვიძლის დისფუნქცია შეიძლება გამოიწვიოს:

• თავად რევმატიულმა პათოლოგიამ

• თანმხლებმა აუტოიმუნურმა დაავადებამ

• მედიკამენტებმა

• საკუთრივ ღვიძლის არააუტოიმუნურმა დაავადებამ

• ღვიძლის დისფუნქციის სპექტრი ფართოა - მსუბუქი 
ტრანსამინაზემიიდან ღვიძლის უკმარისობამდე

• განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს იმუნოსუპრესიამდე B ჰეპატიტის 
სკრინინგს! სკრინინგისთვის საჭირო პანელი - HBsAg, anti-HBc (tot), anti-HBs



http://hepatology.ge/ - საქართველოს ჰეპატოლოგთა ასოციაცია (საჰეა)

http://hepatology.ge/

