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Safra asidi homeostazındaki değişiklik  kolestatik karaciğer hastalıkların bir özelliğidir, ancak primer sklerozan kolanjitte 
(PSC) plazma safra asit bileşiminin değerlendirmesinin klinik faydası yeterince incelenmemiştir.  Plazma safra asidi 
profillerinin bilinmesinin klinik faydası olduğu hipoteziyle bir çalışma planlanmış. Bu çalışmada PSC hastalarından 
oluşan geniş bir retrospektif kohortta safra asidi profili çıkarılmış ve eşleştirilmiş sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmış. 
Derivasyon kohortunda 400 PSC hastası ve 302 kontrol hastası (Mayo klinik) ve doğrulama kohortunda (Norwegian 
PSC araştırma merkezi) 108 PSC hastası vardı. Plazma BA profili, Mayo Klinikte kütle spektrometrisi tabanlı tahlil 
uygulanan bir laboratuvarda yapılmış. İstatistiksel analiz için Cox orantılı Hazard (tek değişkenli) ve gradyan boosting 
makineleri (çok değişkenli) modelleri kullanılmış. Bu istatistik testlerle safra asidi bileşimi değişkenlerinin 5 yıllık hepatik 
dekompansasyon riskini (HD: asit, varis kanaması veya ensefalopati olarak tanımlanır) öngörüp öngörmediğini 
değerlendirilmiş. PSC hastalarında, kontrollere nazaran artmış safra asidi  seviyeleri, konjuge fraksiyonda artış ve 
birincil ila ikincil safra asidi oranında kontrollere göre artış saptanmış.  UDCA tedavisi , kolik asit (CA) ve kenodeoksikolik 
asit (CDCA) konsantrasyonlarını düşürürken toplam plazma safra asidi  seviyesini arttırdığı saptanmış. İnflamatuar 
barsak hastalığı olmayan hastalarda, kontroller ve ülseratif hastaları arasında birincil-ikincil safra asidi oranlarına 
sahipti. Hepatik dekompansasyon riski, ve birçok safra asidinin artan konsantrasyon ve konjuge fraksiyonu ile 
ilişkilendirildi, daha yüksek G:T konjugasyon oranları ise koruyucuydu.  

Makine öğrenimi modeli, PSC- safra asidi profili (safra asidi profili) puanı (C-istatistiği, 0,95), hepatik dekompansasyonu  
alkalen fosfataz dahil bireysel ölçümlerden daha iyi tahmin etti ve doğrulamada iyi performans gösterdiği saptanmış 
(C-istatistiği, 0,86). 

PSC hastaları, bilinen kolestaz mekanizmalarıyla, UDCA tedavisi ve IBD ile uyumlu plazma BA değişiklikleri gösterdi. 
Özellikle, safra asidi profilleri, hepatik dekompansasyonu ön gördürecek şekilde ileride klinik kullanıma girebileceği 
sonucuna ulaşıldı.  
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