
להפוך את  -הפטיטיס אוטואימונית

!הקערה על פיה

כנס הקיץ של החברה הישראלית לחקר הכבד

13.6.19

ר טארק סעדי"ד

ם"רמב



שאלות

?מה הקריטריונים להפסקת טיפול? AIHמי מפסיק טיפול לחולה עם •

כבד רוטינית לפני החלטה על הפסקת הטיפול  ביופסיתמי מבצע •
?בהפטיטיס אוטואימונית



הצגת מקרה

מהנדסת במקצועה, 2+נ, 52בת •

מזה  אלטרוקסיןנוטלת . א כריתה חלקית של בלוטת התריס עקב קשריות/מ•
.שנים

:2013מאז AIH TYPE 1אבחנה של •

1000עד הפטוצילולרייםעלית אנזימים •

2עד בלירוביןעלית •

2500עד IGGעלית •

•ASMAחיובי



ALT



IGG



BILIRUBIN



LNB 5/2013



71משקל )ג ליום "מ50ואימוראןג ליום  "מ40בסטירואידיםהוחל טיפול •
(.ג"ק

.בהמשך נרמול של המעבדה•

ג  "מ75-לאימוראןוהעלאת מינון סטירואידיםחודשים הפסקת 6אחרי •
.ליום

עליה אסימפטומטית  בסטירואידיםחודשים מהפסקת הטיפול 6אחרי •
:באנזימים

•ALT100 ,AST124 ,IGG1651 ,HB10.8 .שאר מעבדה תקינה

אלכוהול/תרופות/ללא סיפור של מחלה זיהומית•



ג ליום"מ75אימוראןהמשך , ג ליום"מ20פרידניזוןמתן •

נרמול של המעבדה•

ג ליום"מ5למינון בסטירואידיםירידה הדרגתית •

F0-1 ,ALT-8 ,IGG1188: 11/2014-באלסטוגרפיה•

צפיפות עצם תקינה, וקלציוםDנוטלת ויטמין •



LNB 12/2015



הוחלט לא להפסיק טיפול•

ג ליום"מ2.5-לפרידניזוןהורדת מינון •

ג ליום"מ75אימוראןהמשך •



2018

כבדייםללא סימפטומים , החולה מרגישה טוב•

0.8בלירובין, ALT16 ,AST14 ,IGG1100: מעבדה תקינה•

דיון עם החולה לגבי הפסקת טיפול•

בחלקם מראים תסנין דלקתי פורטלייםרווחים : חוזרLNBהוחלט לבצע •
הפטיטיס מוקדית וריבוי תאי פלזמה אינטרפייסעם מונונוקלארי

.בתסנינים

ללא פיברוזיסטריכרוםבצביעת 



LNB 3/2018



?הצעות להמשך טיפול•

ג ללא שינוי"מ75ואימוראןג "מ2.5בפרידניזוןהמשך טיפול . א•

פרידניזוןהעלאת מינון . ב•

אימוראןהעלאת מינון . ג•

פרידניזוןהפסקת . ד•

ואימוראןפרידניזוןהפסקת . ה•

מעבר לקו טיפול שני. ו•

הצעה נוספת. ז•



10/2018

:טיופוריניםשל מטבוליטיםנלקחו רמת •

•6-TG=126( 220מומלץ רמה מעל)

•6-MMP 1223-לא טוקסי

•TG/MMP= 9.71-לא טוקסי, נמוך

ג ליום"מ100-לאימוראןהעלנו מינון •

סנקטיןהופסק לאחר מבחן בפרידניזוןהטיפול •



3/2019

המטופלת אסימפטומטית•

(SUPER-NORMAL)אנזימים תקינים •

•IGGתקין



Treatment duration and response

*Statement numbers: 30–32;
†Histological resolution of disease typically lags behind reaching the biochemical endpoint
EASL CPG AIH. J Hepatol 2015;63:971–1004

• Aim:
• Complete normalization of aminotransferases and IgG levels

• Persisting elevations of aminotransferases associated with:
• Relapse after treatment withdrawal

• Activity on liver biopsy

• Progression to cirrhosis

• Poor outcomeGuideline statements*

Biochemical remission = normalization of IgG and aminotransferases. 

Histological remission = normal histology or minimal hepatitis (HAI <4 or 

equivalent)

II-2

Immunosuppressive treatment should be continued for at least 3 years, and at

least 2 years following complete normalization of transaminases and IgG
II-2

Without biochemical remission, treatment should not be discontinued. In 

patients who have been in biochemical remission for >2 years, liver biopsy should 

be considered prior to treatment withdrawal. In patients with continued 

histological disease activity (HAI >3), treatment should not be discontinued‡ 

II-2

Grade of recommendation



Follow-up of patients with remission

EASL CPG AIH. J Hepatol 2015;63:971–1004

Remission
(normal ALT/normal IgG)

Reduce immunosuppression 
stepwise

Re-induce remission
with predniso(lo)ne

(induction dose)

Remission Relapse

Stable remission on 
monotherapy

for >24 (36) months 

Taper steroids, 
adapt azathioprine-dose 

(check 6-TG levels) as required to retain 
remission

Taper out immunosuppression 
completely (consider prior 

liver biopsy)

Stable remission without 
treatment

Monitor lifelong
(3 monthly for 1 year, then 

6 monthly)

Long-term (lifelong?)
maintenance treatment



Maintenance treatment

*Statement numbers: 36–37
EASL CPG AIH. J Hepatol 2015;63:971–1004

• Azathioprine is the drug of choice for maintenance of 
remission

• Alternatively prednisolone as low as possible to maintain 
normal aminotransferase levels may be added

• Strategy should be individualizedGuideline statements*

In patients with mild disease and intolerant to azathioprine, prednisolone 

monotherapy can be considered
II-2

In all other patients, steroid-free monotherapy with azathioprine (or MMF) 

should be the goal of maintenance therapy. Maintenance treatment should be 

adapted in dose to sustain stable remission with normalized aminotransferases and 

IgG levels. The rate of relapse after prednisolone withdrawal can be reduced 

by application of azathioprine at a dose of up to 2 mg/kg/day

II-2

Grade of recommendation



*Statement number: 38
EASL CPG AIH. J Hepatol 2015;63:971–1004

Guideline statements*

TGN measurements may help to guide azathioprine dosage and to detect 

possible non-adherence. Undetectable TGN levels may be due to altered 

metabolism or non-adherence. High TGN levels may suggest toxicity II-2

Grade of recommendation



• Relapse occurs rapidly after 
treatment withdrawal

• Incidence of relapse or loss 
of remission

• 59% after 1 year
• 73% after 2 years
• 81% after 3 years

• In patients with 
combination therapy at 
start of withdrawal

• Risk of relapse was higher
• Time to relapse was shorter

Treatment withdrawal and relapse

*All patients had been in remission for at least 2 years prior to drug withdrawal
Van Gerven et al. J Hepatol 2013;58:141–7
EASL CPG AIH. J Hepatol 2015;63:971–1004

Probability of remission
after drug withdrawal*

Relapse is almost universal on withdrawal of 
immunosuppressive therapy













חוזרים למציאות

AIH-רוטיני לפני החלטה על הפסקת טיפול בLNBם מבצעים "ברמב•

כבד יש דלקת בביופסיתיש לא מעט מקרים שהמעבדה תקינה לחלוטין אך •
פעילה מקלה עד קשה

?רוטיני לפני הפסקת טיפולLNBהאם כן לבצע . 1•

?  פיברוסקאןהאם ניתן לסמוך על בדיקות לא פולשניות כגון . 2•
?FIB-4? פיברוטסט

כשלוןהאם נוכחות דלקת משמעותית במקרים האלה מצביעה על . 3•
העלאת ? אימוראןהעלאת מינון : מצריכה שינוי בטיפול? טיפולי

או מה שחשוב זה דרגת הפיברוזיס ואין  ? מעבר לקו שני? סטירואידים
?משמעות לדלקת



"המשך הפרשה"
2019מהצגת המקרה בכנס אביב 



3+נ, 54בת •

.עובדת כמזכירה במשרד•

.מוצא גרוזיני•

.שנים7בגיל -1974-עלתה לארץ ב•

.למוסקבה2016-ל ב"נסיעה אחרונה לחו•

.לגרוזיהנסיעה 2015-ב•

:רקע רפואי•

מזה שנתיים במינון  בקרדילוקמטופלת -פלפיטציותתלונות על -
ג ליום"מ1.25

עקב דלקת ריאות עם הצללות בבסיסי הריאות  2018אשפוז במאי -
.והתלונות חלפוואזנילבאוגמנטיןטופלה . צ"דו



רקע כבדי

מהנורמה3עד פי הפטוצלולריתהפרעה 2015-מ•

כבדייםללא סימפטומים •

תלונות סיסטמיות כלשהן, פריחה עורית, כאבי פרקים, שוללת חום•

ללא רקע משפחתי של מחלות כבד•

שוללת אלכוהול•

שוללת עישון•

שוללת תרופות כלשהן•

מ"ס160גובה , ג"ק62משקל •

קבלת מוצרי דם בעברה, שימוש בסמים, שוללת ניתוחים•

הפטולוגילא במעקב •



בירור כבדי

•HBSAG ,ANTI-HCVשליליים

•HIVשלילי

תקיןצרולופלזמין•

•ANA ,ANTI-LKM ,A1ATתקינים

•ASMAחיובי

•IGG 1736מוגבר

•US-טחול תקין, כבד שומני



Interface hepatitis

Sinusoidal infiltrate



Giant cells



KIDNEY- HE AND CD3 
!(כליה בטעותביופסית)
"הכליה הצילה את הכבד"

Granulama



BMB- Necrotizing granulomas

Central necrosis



BMB- ZN

Acid fast Pos bacteria



H&E x4



H&E x40



CD20 x40



CD3 x20



CD4 x20



CD8 x20



EBV ISH x20



IGH FR1

IGH FR2

IGH FR3


