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SUMMARY
The establishment of liver damage and its treatment is a priority for clinical medicine.
The role of the liver is very important in rheumatic diseases which often have a systemic nature.
Using a wide range of drugs under conditions of immunosuppression and overlapping diseases
significantly affect liver function. The observation of the morphological changes of the liver
serves as the evaluation of the therapeutic approach and prognosis of rheumatic diseases.
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Черният дроб е сред най-големите лимфоидни органи. Той има важна роля за
формирането на физиологичния имунния отговор (26). Богатото му кръвообращение е от
важно значение като зона за поддържане на имунната толерантност. Многобройните
ревматични заболявания могат да засегнат черния дроб в различна степен и видове
хистопатологични характеристики, които са общи и за други хронични заболявания на
черния дроб (11,16).
Характерни са автоимунният хепатит (АИХ), първичната билиарна цироза (ПБЦ) и
първичния склерозиращ холангит (ПСХ). Тези три основни автоимунни заболявания на
черния дроб имат процент на разпространение 100 случая на милион (АИХ), 400 случая на
милион (ПБЦ) и 150 случая на милион (ПСХ) (27,30). ПБЦ и ПСХ са предимно жлъчни /
холестатични заболявания, а участието на чернодробния паренхим е само като вторична
проява и затова чернодробният биохимичен профил показва холестаза. При ПБЦ малките
интрахепатални жлъчни пътища облитерират и се заличават, вкл. с грануломи (10). ПБЦ
може да засегне жлъчни пътища от всякакъв размер и се характеризира с увреждане, атрофия
и загуба на средни и големи жлъчните пътища в границите на или извън черния дроб, което
води до концентрична перидуктална фиброза и заличаване на жлъчните пътища.
Ангажирането на малки каналчета само с чернодробна биопсия и хистология може да се
докаже(2).
АИХ, резултат от увредените хепатоцити, се представя с лабораторна констелация на
цитолиза. Типичната чернодробната хистология на АИХ се характеризира с изобилие на
лимфоцитите и плазмени инфилтрати, които нахлуват в паренхима на черния дроб.
Възможните общи хистологични характеристики при ревматичните болести са
следните: хроничен активен хепатит, хроничен персистиращ хепатит, цироза, нодуларна
регенеративна хиперплазия, фиброза, стеатоза и грануломи (7,32). Засягането на
кръвоносните съдове на черния дроб не е необичайно и е описано като интрахепаталнен
артериит на малки съдове, синдром на Budd-Chiari или изолирана портална хипертония.
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Лекарственото увреждане на черния дроб е значително по-често, отколкото първичното
заболяване, свързано с участието на черния дроб. Трябва да се изключи наличие на вирусен
хепатит или опортюнистични инфекции. Амилоидозата е възможна причина за засягане на
черния дроб при хроничните системни ревматични заболявания.
Участие на черния дроб при заболявания на съединителната тъкан е възможно, но той
не е основният прицелен орган. При системен лупус еритематозус (СЛЕ), системна склероза
(СД) и първичен синдром на Сьогрен (ПСС), серологичната чернодробна дисфункция и
хистологичните лезии са изследвани и описани в много проучвания. Отклонения в
чернодробните изследвания се съобщават в 3-29% от пациентите със СЛЕ, предимно по
време на активност на заболяването (15,19). В чернодробните биопсии на пациенти със СЛЕ,
могат да бъдат намерени: васкулит малките артерии 21% , стеатоза -20-73%, нодуларна
регенеративна хиперплазия - 5,7%, хронична персистираща или активен хепатит при 2,4%, и
цироза при 1,1% или фиброза при 0,8% (22,31). Случаите на синдром на Budd-Chiari са
набюдавани във връзка с антифосфолипиден синдром. Антифосфолипидните антитела
увреждат малките чернодробни артерии и участват патогенезата на нодуларната
регенеративна хиперплазия.
Черния дроб е ангажиран при 1,1% от случаите със склеродерма, а при аутопсия
чернодробна фиброза е намерена в 8,8% от пациентите (23,29). Смята се, че той е най-често
срещаното увреждане на неекзокринна функция на хроносмилателната система при ПСС
(15,28)
Васкулитът може да засегне всеки орган на храносмилателната система, но черния дроб
не се включва често. При 30% от болните от Полиартериитис Нодоза се откриват антигени
на Хепатит В, а патоанатомично може да е налице чернодробен инфаркт. Ангажирането на
черния дроб е характерно при полимиалгия / артериит на Horton, полиартерит нодоза,
грануломатоза на Вегенер, и болест на Бехчет (9,13,17,18). Пациентите с ревматични
полимиалгия често изявяват отклонения в чернодробните изследвания с повишени алкална
фосфатаза и нива на γ-глутамил трансфераза, които се увеличават до 62% от и предсказват
повишен риск от развитие на артрит Хортън (6,20).
За разлика от другите възпалителни артропатии, промени в черния дроб са установени
по-често при случаи на ревматоиден артрит (RA) и неговите варианти. Отклонения в
чернодробните показатели варират с активността на заболяването, главно с повишена
алкална фосфатаза и са били докладвани при 18-50% от пациентите с RА. По същия начин,
65% случайни пациенти с RA имали чернодробна биопсия с описание на леко хронично
възпалително инфилтриране на порталния тракт и малки огнища на некроза. При един на
всеки четирима е установена стеатоза (24,29). Както в SLE, лекарствено-индуцирана
чернодробно увреждане е често при RA, особено по време на лечение с нестероидно
противовъзпалително средство (НСПВС) и метотрексат. Засягане на черния дроб също е
докладвано при синдром на Felty като увеличение на черния дроб (68%) с повишение на
алкалната фосфатаза (25%). Чернодробната хистология показва дифузна лимфоцитна
инфилтрация, перипортална фиброза с лимфоцитна инфилтрация и портална хипертония.
Увеличение на черния дроб и повишени трансаминази се съобщават също и в зряла възраст
на Still заболявания, докато чернодробни биопсии са демонстрирали неспецифичено малко
портално възпаление с ограничено значение(1). Има описани и случаи на остра чернодробна
недостатъчност (25).
Припокриващите синдроми също могат да включват АИХ и ПБЦ или ПБХ. Прехода от
едно към друго чернодробно заболяване понякога е възможно да стане от месеци до години
(4). Важен маркер са анти-митохондриални антитела. Припокриващ синдром на АИХ и ПБЦ
е описано при пациенти със СЛЕ, СС и ПСС.
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По-висока честота на АИХ и ПБЦ е докладвано при пациенти ПСС с чернодробна
дисфункция, подложени на чернодробна биопсия: тези проценти варират между 6 и 47% и
между 35 и 57%, съответно. Единадесет случаи на СС и ПБЦ са публикувани и всички
пациенти имат и хроничен панкреатит . АИХ е описан в полимиозит / дерматомиозит, RA,
полимиалгия и нодозен полиартериит (29). ПБЦ е описана в асоциация с полимиозит /
дерматомиозит, RA, полимиалгия, болест на Churg-Strauss, микроскопски полиангиит, болест
на Бехчет и пурпура на Schonlein- Henoch.
Черния дроб често се уврежда при нежелани събития в системно лечение, използвано в
ревматологията. Доклади за въздействието на анти-TNFa, терапия при пациенти с
възпалителни заболявания на червата или други ревматологични заболявания и съпътстващи
заболявания на черния дроб (20) показват потенциална полза при стеатоза и ПСХ; Въпреки
това има съобщени случаи на АИХ и хепатолиенален Т-клетъчен лимфом (8).
Реактивиране вируса на хепатит и чернодробни увреждания се наблюдава често при
използването на по-мощни имуносупресори и биологични средства(3,13). В някои схеми на
лечение на пациенти с вируса на хепатит В (HBV) или хепатит с вирус (HCV), за хронична
инфекция се налага имуносупресивна терапия(6,9,20). Тези насоки подкрепят мнението, че
нивото на аминотрансфераза (ALT) аланин, анти-HBsAg, анти-HBsAb, анти-HBcAb IgG и
HBV DNA, заедно с анти-HCV антитела и HCV РНК, трябва да бъдат определяни преди да се
инициира имуносупресивното лечение (9,20,24). Болест-модифициращи антиревматични
лекарства като метотрексат и лефлуномид са противопоказани при чернодробна цироза
вследствие на хронични HBV и HCV инфекция, за всички степени по Child-Pugh на
чернодробна цироза. Биологични средства са противопоказани при двете хронична HBV и
HCV класове B или C по Child-Pugh(25). Имуносупресивни схеми, включващи комбинация
от глюкокортикоиди, имат най-висок риск от реактивиране на НВV и HCV репликацията.
Прилагането на НСПВС трябва внимателно да се оцени при пациенти с чернодробна
цироза, независимо от етиологията, успоредно с риска от бъбречно увреждане вследствие на
тубулна исхемия. Има риск от увреждане на черния дроб, свързан с използването на
класическите противовъзпалителни лечения, такива като ацетаминофен, нестероидни
противовъзпалителни средства, или ниски дози метотрексат (4). Когато нивата на ALT са поголеми от два пъти горната граница на нормата, започването на болест-модифициращи
антиревматични лекарства като метотрексат, лефлуномид и сулфасалазин е противопоказана
(25). Доказването на въздействието на метотрексат върху чернодробните функционални
тестове показва сравнително безопасния му профил, ако се използва правилно. Въпросът за
лекарствено-индуцирано чернодробно увреждане стана важен с откриването на възможните
последици от окултна инфекция с хепатит В и последващото въздействие върху широкото
използване на моноклонални антитела в носители и случаи на хронични инфекции. Само
през 2011г 1,5 милиона болни са се лекували с infliximab(21). Предизвикателството на
използвания
широк спектър биологични медикаменти изисква строг контрол и
мониториране на промените в черния дроб за превенция на необратимите увреждания на
фона на хроничните автоимунни ревматични болести
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