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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό
και εύληπτο.

Γράμμα από τη σύνταξη
Είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι εξελίξεις στην ιατρική είναι ραγδαίες και καθημερινές. Οι γνώσεις μας για τα νοσήματα του
ήπατος αλλάζουν και αυξάνονται επηρεάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών.
Ο κ. Δ. Τσαντούλας είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει, υπό την αιγίδα του ΥΓΕΙΑ και σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος, μία ημερίδα για τις εξελίξεις στην ηπατολογία, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ιατροί. Επειδή είναι βέβαιο ότι τα νοσήματα του ήπατος δεν ενδιαφέρουν μόνο τους ειδικούς, κρίθηκε ότι
θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές να δοθεί η δυνατότητα ώστε τα θέματα της ημερίδας να γίνουν γνωστά και στους αναγνώστες
των Ιατρικών Αναλέκτων.
Τόσο ο κ. Τσαντούλας όσο και οι εισηγητές των θεμάτων δέχτηκαν να προσφέρουν τα κείμενά τους να δημοσιευτούν
στο παρόν τεύχος, που εκδίδεται πριν από την ημερίδα.
Έτσι, το ανά χείρας τεύχος εξυπηρετεί διπλό σκοπό: αφενός της έντυπης έκδοσης τουλάχιστον των εισηγήσεων των
Ελλήνων ιατρών και αφετέρου της μορφής αφιερώματος σε έναν τομέα της ιατρικής γραμμένο από ιατρούς του ΥΓΕΙΑ και
ακαδημαϊκούς.
Τους ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή.
Ιωάννης Αποστολάκης
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Ειδικές λοιμώξεις και ήπαρ
Ελένη Γιαμαρέλλου, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθύντρια ΣΤ' Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

Οι λοιμώξεις του ήπατος που εμφανίζουν ιδιαιτερότητες
αφορούν τόσο στον ανοσοεπαρκή όσο και στον μεταμοσχευμένο ξενιστή, στον οποίο τόσο ο δέκτης-όργανο όσο
και ο οργανισμός ως σύνολο είναι δυνατόν να εμφανίσουν
ιδιάζουσες και δυσίατες λοιμώξεις.

Λοιμώξεις στον ανοσοεπαρκή ασθενή
Σε αυτές εντάσσονται κυρίως οι λοιμώξεις οι οποίες προκαλούν οζώδεις βλάβες στην αξονική τομογραφία και
στους υπερήχους, όπως:
i. Μυκητιάσεις. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν κυρίως η ηπατοσπληνική καντιντίαση και η ηπατοσπληνική
ασπεργίλλωση. Αφορούν και οι δύο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και αποτελούν μορφές χρονίας διασπάρτου μυκητιάσεως. Παρατηρούνται σε φάση παρατεταμένης και βαριάς ουδετεροπενίας, σε ασθενείς με
ιστορικό μακράς νοσηλείας, προηγηθείσας χορήγησης
ευρέος φάσματος αντιβιοτικών ή/και κορτικοειδών, με
παρουσία κεντρικών ενδοφλεβίων καθετήρων και την
υποκείμενη, συνήθως αιματολογική, κακοήθεια εκτός ελέγχου. Το σύνδρομο της ηπατοσπληνικής καντιντιάσεως
χαρακτηρίζεται από επίμονο πυρετό (συχνά με την πάροδο της ουδετεροπενίας), κοιλιακά άλγη και αυξημένη
αλκαλική φωσφατάση ορού, όπως και χαρακτηριστική
απεικόνιση του ήπατος και του σπληνός στο υπερηχογράφημα (εικόνα bull᾽s eye) και στην αξονική τομογραφία (πολλές υπερηχογενείς εστίες). Η ηπατοσπληνική
ασπεργίλλωση παρατηρείται στο 30% των ασθενών με
διάσπαρτη ασπεργίλλωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοιλιακό πόνο, βάρος στην περιοχή του ήπατος και
ίκτερο. Πολλοί ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί.
Στην αξονική τομογραφία παρατηρούνται πολλές μικρές
βλάβες στο ήπαρ, ενώ μπορεί να αυξηθούν η αλκαλική
φωσφατάση και η χολερυθρίνη.
ii. Φυματίωση. Εντάσσεται στο πλαίσιο κεχροειδούς διασποράς ή παρουσιάζεται ως κοκκιωματώδης ηπατίτιδα,
η οποία εκδηλώνεται ως εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας
με συνοδό αύξηση των χολοστατικών ενζύμων (αλκαλικής
φωσφατάσης και γ-GT). Σε ακραίες περιπτώσεις περιγράφονται η ρήξη φυματωμάτων στα χοληφόρα και η εικόνα
σηπτικής χολαγγειίτιδας. Η διάγνωση απαιτεί βιοψία ήπα-
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τος, χρώση Ziehl-Neelsen, καλλιέργεια για Koch και PCR
στο βιοπτικό υλικό.
iii. Βρουκέλλωση. Στο πλαίσιο της πιθανότητας προσβολής οποιουδήποτε οργάνου, μπορεί να προσβληθεί και το
ήπαρ. Συχνότερα ενοχοποιείται η Brucella suis, η οποία
προκαλεί μικροαποστημάτια. Η ίαση αφήνει πολλές ασβεστώσεις, οι οποίες ανευρίσκονται σε τυχαία εξέταση.
Σημειωτέον ότι στη χώρα μας η αντίδραση Wright καλύπτει μόνον την B. mellitensis και την B. abortus. Σήμερα
οι μετακινούμενοι πληθυσμοί επισημαίνουν ακόμα και
αυτήν την ακραία διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση.
iv. Άλλοι ιδιάζοντες μικροοργανισμοί. Κλινική εικόνα ηπατίτιδας μεμονωμένης ή στο πλαίσιο προσβολής και άλλων οργάνων είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στη σύφιλη β΄
σταδίου, στις λεπτοσπειρώσεις, στον υπόστροφο πυρετό,
στην υερσινίωση (ιδιαίτερα σε άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες), στη βαρτονέλλωση και στον πυρετό Q.

Λοιμώξεις στους ασθενείς με μεταμόσχευση
ήπατος
Την τελευταία δεκαετία η επιβίωση των ασθενών έπειτα
από μεταμόσχευση ήπατος παρουσιάζει σταθερή άνοδο,
υπερβαίνοντας στο έτος το 85%. Η βελτίωση αυτή έχει
αποδοθεί κατά κύριο λόγο: (i) στα νεότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και στην πλέον συντηρητική χρήση
τους, (ii) στη διαγνωστική πρόοδο αλλά και στην πρόληψη των λοιμώξεων και (iii) στις βελτιωμένες χειρουργικές
τεχνικές. Εντούτοις, παρά την πρόοδο στη μεταμόσχευση
του ήπατος, οι λοιμώξεις εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα αιτία θανάτου, με συχνότητα που αφορά σε 1 - 2,5
επεισόδια ανά ασθενή, ενώ ποσοστό 66% των ασθενών
θα εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο λοίμωξης.
Χαρακτηριστικό των λοιμώξεων είναι ότι παρουσιάζονται σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αφορά στον
πρώτο μήνα μετά τη μεταμόσχευση, η δεύτερη στον
δεύτερο έως και τον έκτο μήνα και η τρίτη περίοδος σε
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά το πρώτο εξάμηνο
από τη μεταμόσχευση. Κάθε περίοδος χαρακτηρίζεται από διαφορετικές λοιμώξεις και παθογόνα.
Παρότι οι λοιμώξεις αποτελούν το κύριο αίτιο πυρετού,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
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i. Τα συμπτώματα και τα ευρήματα των λοιμώξεων πιθανόν να είναι ήπια λόγω της ανοσοκαταστολής. Εντούτοις,
οι λοιμώξεις είναι εξαιρετικά σοβαρές και εμφανίζουν
ταχύτατη εξέλιξη.
ii. Το εύρος των παθογόνων είναι μεγάλο και επηρεάζεται
από το χρόνο εμφανίσεως μετά τη μεταμόσχευση.
iii. Τα χορηγημένα αντιβιοτικά είναι δυνατόν να εμφανίσουν αλληλεπιδράσεις με τα χορηγούμενα
ανοσοκατασταλτικά.
iv. Οι συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, όπως η παρουσία αντισωμάτων έναντι του CMV στο δότη και στο
λήπτη, προηγηθείσα Tbc, λοιμώξεις από ερπητοϊούς,
υποκείμενη ηπατίτιδα B ή C, HIV λοίμωξη και σύφιλη,
αποικισμός με Staphylococcus aureus (MRSA) και εντεροκόκκους ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη (VRE), καθώς
και πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά βακτήρια, ο παρατεταμένος εγχειρητικός χρόνος (>12h) και το είδος της
χειρουργικής επεμβάσεως (Roux-enY αναστόμωση έναντι
χοληδοχοστομίας).
Η μεταμόσχευση ήπατος παρουσιάζει το μεγαλύτερο
αριθμό μετεγχειρητικών λοιμώξεων από όλες τις μεταμοσχεύσεις. Παρά το γεγονός ότι με την καλύτερη παρακολούθηση των ανοσοκατασταλτικών παραγόντων και τη
βελτίωση της εγχειρητικής τεχνικής υπήρξε σημαντική
μείωση σε αυτού του είδους τις λοιμώξεις, ωστόσο το πρόβλημα των λοιμώξεων παραμένει, διότι η μεταμόσχευση
απαιτεί παρατεταμένο διεγχειρητικό χρόνο, παρουσιάζει
αρκετές χειρουργικές τεχνικές δυσκολίες (η δημιουργία
εκτεταμένων αιματωμάτων είναι, σχεδόν, κανόνας) και,
επιπλέον, δημιουργεί την ανάγκη αναστομώσεων σε μη
στείρες περιοχές. Ως συνέπεια των ανωτέρω, το είδος των
λοιμώξεων στον πρώτο μήνα μετά τη μεταμόσχευση αφορά κατά κύριο λόγο σε κοινές βακτηριακές λοιμώξεις, οι
οποίες χαρακτηρίζουν αυτούς τους ασθενείς, όπως ενδοκοιλιακά αποστήματα και περιτονίτιδα που συνδέονται με
διαφυγές χολής, ενδοηπατικά αποστήματα που αποδίδονται σε θρόμβωση της ηπατικής αρτηρίας, χολαγγειίτιδα
χωρίς την κλασική τριάδα του Charcot ως αποτέλεσμα
απόφραξης του σωλήνα παροχέτευσης της χολής (T-tube)
και, τέλος, λοιμώξεις της εγχειρητικής τομής. Τα συνηθέστερα παθογόνα αφορούν σε VRE, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae και Pseudomonas aeruginosa. Επομένως, στη φάση αυτή ο θεράπων πρέπει να γνωρίζει
καλά την επιδημιολογία της αντοχής των μικροβίων του
νοσοκομείου του, δεδομένου ότι όλες οι λοιμώξεις που

περιγράφηκαν είναι νοσοκομειακές και η θεραπευτική
τους αντιμετώπιση είναι κατά κανόνα επείγουσα. Εντούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πιθανότητα μυκητιασικών λοιμώξεων, και κυρίως μυκητιαιμίας, με στελέχη
Candida non-albicans, όπως η Candida glabrata, η C.
tropicalis και η C. parapsilosis, στελέχη τα οποία εξ ορισμού είναι ανθεκτικά στη φλουκοναζόλη. Τέλος, πρέπει
να αναφερθεί και η πιθανότητα κολίτιδας από Clostridium
difficile, ιδιαίτερα στους μεταμοσχευμένους με παράταση
του χρόνου νοσηλείας τους και προηγηθείσα χορήγηση
πολλών αντιβιοτικών.
Στη δεύτερη φάση, οι λοιμώξεις χαρακτηρίζονται ÇκαιροσκοπικέςÈ, ως αποτέλεσμα της υψηλής ανοσοκαταστολής. Ο CMV είναι το συχνότερο παθογόνο ιδιαίτερα
στους οροαρνητικούς μεταμοσχευμένους ασθενείς, οι
οποίοι έλαβαν μόσχευμα από οροθετικό δότη για CMV
χωρίς προφύλαξη. Στο 50% - 60% των μεταμοσχευμένων
παρατηρείται ενεργοποίηση του ιού, ενώ ποσοστό 20% 30% θα εμφανίσει πνευμονίτιδα, εντερίτιδα ή ηπατίτιδα.
Η λοίμωξη από CMV εκδηλώνεται με πυρετό, λευκοπενία, θρομβοπενία και αρθραλγίες, ενώ σπανιότερα επιπλέκεται με πνευμονία, γαστρεντερίτιδα, ηπατίτιδα και
αμφιβληστροειδίτιδα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη
διαφοροδιαγνωστική της CMV ηπατίτιδας από την απόρριψη του μοσχεύματος, η οποία απαιτεί βιοψία ήπατος.
Άλλοι ιοί που επιπλέκουν τη δεύτερη φάση μετά τη
μεταμόσχευση είναι ο VZV, ο ερπητοϊός 6, οι αδενοϊοί
και ο RSV. Ειδικότερα, ο ιός HHV-6 συνδέεται με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, εξάνθημα, κυτταροπενίες, διάμεση πνευμονίτιδα και ηπατίτιδα. Ιδιαίτερα σημαντική
είναι η πρωτολοίμωξη από τον EBV, η οποία συνήθως
εκδηλώνεται με συμπτώματα λοιμώδους μονοπυρήνωσης,
είναι όμως δυνατόν να οδηγήσει και στη Çμεταμοσχευτική λεμφοϋπερπλαστική νόσοÈ (PTLD), η οποία είναι
θανατηφόρα στο 40% - 60% των προσβληθέντων. Στη
δεύτερη φάση μπορεί, επίσης, να παρατηρηθεί διηθητική
ασπεργίλλωση, όπως και λοιμώξεις από Mycobacterium
tuberculosis, Nocardia, Listeria, Cryptococcus, PCP,
Salmonella spp και Rhodococcus equi, δηλαδή παθογόνα
που συνδέονται με διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας. Γενικά, όμως, ισχύει ότι ασθενείς με χρόνια απόρριψη είναι
περισσότερο ευαίσθητοι σε χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις.
Στην τρίτη φάση, δηλαδή έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, και εφόσον το μόσχευμα λειτουργεί ικανοποιητικά ενώ η ανοσοκαταστολή χορηγείται σε σχήμα συ-
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ντηρήσεως, οι λοιμώξεις που παρατηρούνται αφορούν
στις λοιμώξεις της κοινότητας, όπως συμβαίνει και στους
Çυγιείς ασθενείςÈ. Εντούτοις, θεωρείται ότι μπορούν να
εμφανίσουν σοβαρή νόσο των Λεγεωνάριων, εγκεφαλίτιδα του Δυτικού Νείλου (εξαιτίας μολυσμένου μοσχεύματος), πνευμονία από Streptococcus pneumoniae και
Haemophilius influenzae, ουρολοιμώξεις όπως και όψιμες
ιογενείς λοιμώξεις (HBV, HBC, CMV, HSV εγκεφαλίτιδα,
JC polyomavirus) και λέμφωμα τύπου PTLD. Ασθενείς με
φτωχή λειτουργία του μοσχεύματος, οι οποίοι έχουν λάβει
υπερβολική ποσότητα ανοσοκατασταλτικών, χαρακτηρίζονται Çchronic never do wellsÈ και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη καιροσκοπικών λοιμώξεων, όπως
οι ασθενείς της δεύτερης φάσης.
Η διαγνωστική προσέγγιση απαιτεί την έγκαιρη λήψη
τόσο καλλιεργειών από την εστία της λοίμωξης όσο και αιμοκαλλιεργειών. Ιδίως όσον αφορά στην CMV οι πλέον ειδικότερες έχουν αποδειχθεί η ποσοτική PCR στο αίμα και
η ανίχνευση αντιγοναιμίας (shell vial assays), ενώ στους
πάσχοντες ιστούς πρέπει να ανιχνεύεται η παρουσία ενδοκυτταρίων εγκλείστων (inclusion bodies) και να γίνεται
ιστοπαθολογική ανίχνευση. Επειδή η δερμοαντίδραση
Mantoux αρνητικοποιείται στους ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς, θα πρέπει να γίνεται πριν από τη μεταμόσχευση, ενώ όταν απουσιάζει η σχετική πληροφόρηση είναι
σκόπιμη η διενέργεια δοκιμασίας απελευθέρωσης INF-γ
στο αίμα (Quantiferon-TB Gold ή ELISPOT).
Η πρόληψη των λοιμώξεων στους ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος περιλαμβάνει:
i. Εμβολιασμούς, οι οποίοι πρέπει να γίνονται πριν από τη μεταμόσχευση ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το
δυνατόν καλύτερη αντισωματική αντίδραση. Κατά κύριο
λόγο αφορούν στο πνευμονιοκοκκικό και στο εμβόλιο της
γρίπης που πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως. Επίσης,
σε λήπτες που δεν έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως χορηγείται το εμβόλιο MMR, όπως και εμβόλιο τετάνου σε
εκείνους χωρίς αναμνηστική δόση ανά 10ετία, και γίνεται
εμβολιασμός έναντι του Haemophilus influenzae τύπου b
(Hib). Οροαρνητικοί για τον HBV λήπτες μοσχεύματος θα
πρέπει να εμβολιαστούν για τον αντίστοιχο ιό, ενώ σε μικρής ηλικίας υποψηφίους λήπτες θα πρέπει να χορηγείται
και εμβόλιο έναντι της Neisseria meningitidis.
ii. Αντιμικροβιακή προφύλαξη κατά τη διενέργεια της
χειρουργικής επέμβασης, η οποία αποσκοπεί στη μείωση
των λοιμώξεων του εγχειρητικού πεδίου και των ενδοκοι-
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λιακών λοιμώξεων. Η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού πρέπει να βασίζεται στην επιδημιολογία της αντοχής
κάθε νοσοκομείου, όπως και στο είδος της χλωρίδας του
ασθενούς.
iii. Προφύλαξη έναντι της PCP. Χορηγείται τριμεθοπρίμησουλφαμεθοξαζόλη αμέσως μετά τη μεταμόσχευση και
επί 3 έως 12 μήνες. Αυτή, εκτός από την PCP, συντελεί
και στη μείωση των λοιμώξεων από Listeria, Nocardia,
Toxoplasma όπως και έναντι κοινών παθογόνων που προκαλούν λοιμώξεις στο ουροποιητικό, στο αναπνευστικό
και στο γαστρεντερικό.
iv. Προφύλαξη έναντι του CMV, η οποία έμμεσα προφυλάσσει και από την αυξημένη επίπτωση βακτηριαιμίας,
μυκητιασικών λοιμώξεων και από τις υποτροπές από την
ηπατίτιδα C, καθώς και από την απόρριψη του μοσχεύματος, αφού ο ιός CMV δρα επιπλέον και ως ισχυρός ανοσοκατασταλτικός παράγοντας. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο για
CMV λοίμωξη ευρίσκονται οι οροαρνητικοί ασθενείς οι
οποίοι θα δεχτούν μόσχευμα από οροθετικό δότη (D+/R-)
και ακολουθούν οι οροθετικοί δέκτες (D+/R+ και D-/R+),
ενώ ÇpreemptiveÈ θεραπεία πρέπει να χορηγείται σε κάθε
μεταμοσχευμένο με ενδείξεις πολλαπλασιασμού του ιού
CMV (π.χ. CMV αντιγοναιμία ή θετική PCR στον ορό). Φάρμακο εκλογής είναι η βαλγκανσικλοβίρη, εστερικό προφάρμακο της peros γκανσικλοβίρης με βιοδιαθεσιμότητα
70%. Χορηγείται σε δόση 900 mg/24ωρο επί 3 έως 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση και οποτεδήποτε εντατικοποιείται η ανοσοκαταστολή λόγω απόρριψης του μοσχεύματος.
Επιπλέον, η προφύλαξη έναντι του CMV προφυλάσσει και
έναντι των άλλων ερπητοϊών (VZV, HSV και EBV). Σε περίπτωση που δε χορηγείται προφύλαξη για την CMV πρέπει
να δοθούν αντιιική - αντιερπητική προφύλαξη έναντι του
HSV και VZV (ασυκλοβίρη, βαλασυκλοβίρη, φαμσικλοβίρη) επί 3 έως 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση.
v. Προφύλαξη έναντι της Candida spp. Η IDSA (Infectious
Diseases Society of America) το 2009 συνιστά την προληπτική χορήγηση φλουκοναζόλης ή λιποσωματικής αμφοτερικίνης Β επί 7 έως 14 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση
σε υψηλού κινδύνου μεταμοσχευμένους για εμφάνιση
συστηματικής μυκητίασης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μεταμοσχευμένοι με κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, προεγχειρητική ηπατική ανεπάρκεια, παρατεταμένη
προεγχειρητική νοσηλεία (ιδίως σε ΜΕΘ), προεγχειρητική
χορήγηση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών, με ανάγκη πολυμεταγγίσεων όπως και ασθενείς με επαναμεταμόσχευ-
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ση ή επιπλοκές που απαιτούν νέα χειρουργική επέμβαση.
Εντούτοις, ακόμα και σήμερα, η αντιμυκητιασική προφύλαξη παραμένει αντιφατικό θέμα, που απαιτεί περισσότερη μελέτη.
vi. Προφύλαξη έναντι της φυματιώσεως. Με δεδομένους
το 18πλάσιο κίνδυνο ενεργοποιήσεως λανθάνουσας Tbc
και τον 4πλάσιο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος και γνωστή λανθάνουσα Tbc (όπως
μαρτυρείται από τη θετική φυματινοαντίδραση Mantoux),
επιβάλλεται η θεραπεία της λανθάνουσας Tbc με ισονιαζίδη επί 9 μήνες ή ριφαμπικίνη επί 4μηνο, η οποία είναι
σκόπιμο να αρχίζει προεγχειρητικά κατά την αναμονή ευ-

ρέσεως μοσχεύματος.
Η θεραπεία των λοιμώξεων που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να είναι αιτιολογική και να βασίζεται στη
σωστή εργαστηριακή διάγνωση. Τονίζεται η ανάγκη, ιδιαίτερα στη χώρα μας, για γνώση της επιδημιολογίας της
αντοχής σε κάθε νοσοκομείο, ώστε επί υποψίας βακτηριακών λοιμώξεων στην πρώτη φάση μετά τη μεταμόσχευση να χορηγούνται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα
των καλλιεργειών, τα ενδεικνυόμενα αντιβιοτικά. Όσον
αφορά στις ειδικές λοιμώξεις, η θεραπεία τους γίνεται με
τους ίδιους παράγοντες που περιγράφονται ανωτέρω στην
προφύλαξη των λοιμώξεων.
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Αυτοάνοση ηπατίτιδα
Ιωάννης Κοσκίνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΠΓΝ Αθηνών

Είναι νόσημα αγνώστου αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται
από προοδευτική καταστροφή του ηπατικού παρεγχύματος με ανοσολογικό μηχανισμό, συνυπάρχουν κλινικά και
εργαστηριακά ευρήματα τα οποία χαρακτηρίζουν αυτοάνοσα νοσήματα και, τέλος, έχουν αποκλειστεί άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες που προκαλούν παρόμοια ιστολογική
βλάβη στο ήπαρ. Ο όρος Çχρονία ενεργόςÈ δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται αφενός διότι ο όρος ÇαυτοανοσίαÈ υποδηλώνει χρονιότητα και αφετέρου γιατί η νόσος δύναται
να παραμείνει ανενεργός για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

A.H. - Κλινική εικόνα
Κεραυνοβόλος

5%

Οξεία ικτερική

20% - 30%

Χρονία συμπτωματική

40% - 60%

Χρονία ασυμπτωματική

20% - 30%

Υποκλινική - λανθάνουσα

;
Σπάνια

Αυτοάνοση χολαγγειίτιδα
Πολυενδοκρινικό σύνδρομο
Σύνδρομα επικάλυψης

Επιδημιολογία - γενετική προδιάθεση

- με πρωτοπαθή χολική κίρρωση

Η αυτοάνοση ηπατίτιδα δεν είναι συχνή νόσος. O επιπολασμός της στη Β. Ευρώπη είναι 1,9 περίπτωση/100.000
άτομα και η συχνότητά της 16,9 περιπτώσεις/100.000
άτομα. Αποτελεί το 11% - 23% των χρονίων ηπατικών
νοσημάτων και το 6% των μεταμοσχεύσεων ήπατος στην
Αμερική.
Προσβάλλει συνήθως γυναίκες (γυναίκες/άνδρες: 4/1)
και εκδηλώνεται σε οποιαδήποτε ηλικία, με αιχμές τα 10 30 και 40 - 50 έτη. Η παρουσία του HLA DR3 συσχετίζεται
με εμφάνιση της νόσου σε μικρότερη ηλικία.
Καυκάσιοι ασθενείς με Α.Η. παρουσιάζουν αυξημένη
συχνότητα του HLA A1/B8/DR3, απλοτύπου ο οποίος
συσχετίζεται και με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα και χαρακτηρίζεται από αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων σε
εξωγενή αντιγόνα και αυτοαντιγόνα. Πρόσφατες μελέτες
έδειξαν ότι η Α.Η. συσχετίζεται περισσότερο με τα HLA DR
[DR3 και DR4] και επιπλέον ότι η παρουσία DRB3*0101
συνδέεται σημαντικά με τη νεανική και πλέον σοβαρή
μορφή Α.Η., σε αντίθεση με ασθενείς που έχουν DRB1*
0401 που παρουσιάζουν ηπιότερη νόσο, υποτροπιάζουν
λιγότερο συχνά και εκδηλώνουν τη νόσο σε μεγαλύτερη
ηλικία. Συσχετίζονται με την ικανότητα των HLA-II να παρουσιάζουν αντιγονικά πεπτίδια στα Τ-λεμφοκύτταρα.
Παιδιά με Α.Η. εμφανίζουν μερική έλλειψη του κλάσματος C4 του συμπληρώματος και αυτό συνδέεται με την
παρουσία του γονιδίου C4AQ0. Η έλλειψη αυτή πιθανώς
να συσχετίζεται με την ανάπτυξη αυτοανοσίας λόγω μειωμένης αδρανοποίησης και εξουδετέρωσης διαφόρων ιών.
Τέλος, ο πολυμορφισμός του υποδοχέα των λεμφοκυτ-

- με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα
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τάρων [TCRβ] φαίνεται να έχει σχέση με την εμφάνιση Α.Η.

Κλινικά στοιχεία
Η Α.Η. εκδηλώνεται ως:
α) Ήπια συμπτωματική μορφή (40% - 60%): Αφορά στο
μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με αυτοάνοση ηπατίτιδα, οι
οποίοι αναφέρουν υπνηλία και αδυναμία (50%), ανορεξία
και απώλεια βάρους (45%), κοιλιακό άλγος ή βάρος στο
δεξιό υποχόνδριο (35%), αρθραλγία και μυαλγία (20%),
δερματικά εξανθήματα (15%) και πυρετική κίνηση (10%).
β) Οξεία μορφή (20% - 30%): Ένα σημαντικό ποσοστό
προσέρχεται με εικόνα οξείας ικτερικής ηπατίτιδας. Στις
περιπτώσεις αυτές συχνά παρατηρούνται δερματικό εξάνθημα, αρθραλγίες, πυρετική κίνηση. Σπανιότερα (5%)
δύναται να εκδηλωθεί με τη μορφή της οξείας ηπατικής
ανεπάρκειας με ίκτερο, εγκεφαλοπάθεια και διαταραχές
της πηκτικότητας, συνήθως στη μικρή ηλικία.
γ) Ασυμπτωματική μορφή (10% - 30%): Αφορά σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα, όπου η διάγνωση τίθεται έπειτα
από τυχαία κλινική ή εργαστηριακή εξέταση.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστούται ίκτερος σε ποσοστό 80%, ηπατομεγαλία (50% - 60%), σπληνομεγαλία
(30%) και ασκίτης (20%). Κιρσοί του οισοφάγου ανευρίσκονται στο 20% των ασθενών. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό (20% - 30%) ασθενών ευρίσκεται ήδη στο στάδιο
της κίρρωσης κατά το χρόνο της διάγνωσης.
Εξωηπατικές εκδηλώσεις: Εμφανίζονται συχνά στην Α.Η.
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και σε ποσοστό 63% των ασθενών συνυπάρχει αυτοάνοσο νόσημα σε ένα τουλάχιστον όργανο εκτός του ήπατος.
Πιο συχνά, η αυτοάνοση ηπατίτιδα συνοδεύεται με δερματικό εξάνθημα (15%), αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα (7%),
ελκώδη κολίτιδα (4%), ρευματοειδή αρθρίτιδα (2%) και
κοιλιοκάκη.

A.H. - Εργαστηριακός Έλεγχος
+/- αύξηση χολερυθρίνης
Αύξηση αμινοτρανσφερασών
Υπερ-γ-σφαιριναιμία
Αύξηση lgG
Χολοστατικά ένζυμα <2Χ UNL
- 21% των ασθενών αυξημένη αλκαλική φωσφατάση

Εργαστηριακός έλεγχος
1. Αιματολογικός έλεγχος
Ήπια νορμοκυτταρική, ορθόχρωμη αναιμία επί ελλείψεως υπερσπληνισμού και αναιμία, θρομβοπενία, λευκοπενία επί υπερσπληνισμού. Σπανίως συνυπάρχει αυτοάνοσος, αιμολυτική αναιμία με θετική Coombs αντίδραση.
2. Βιοχημικός έλεγχος
α) Οι αμινοτρανσφεράσες (AST/ALT) κυμαίνονται στις
200 - 1.000 IU με υψηλότερες τιμές στην οξεία μορφή.
Η χολερυθρίνη και η αλκαλική φωσφατάση είναι μετρίως
αυξημένες, έτσι ώστε η βιοχημική εικόνα να χαρακτηρίζεται ηπατιτιδική.
β) Χαρακτηριστική υπερσφαιριναιμία που είναι πολυκλωνική, με τιμές της IgG που φτάνουν τα 60 - 70 g/L.
γ) Υπολευκωματιναιμία ανευρίσκεται σε ποσοστό 50%
και αυξάνεται όσο η νόσος εξελίσσεται και η συνθετική
ικανότητα του ήπατος μειώνεται.
3. Ανοσολογικοί δείκτες
α) Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) (60% - 80%). Παρουσιάζουν ομοιογενή ή διάχυτη μορφή στον ανοσοφθορισμό
και έχουν πολλαπλούς αντιγονικούς στόχους. Ειδικά ANA
έναντι ώριμων πολυμορφοπυρήνων αποτελούν ευαίσθητο
δείκτη που χαρακτηρίζει την Α.Η. Τίτλοι >1/160 χαρακτηρίζουν την αυτοάνοση ηπατίτιδα, ενώ τίτλοι 1/40, 1/80
απαντούν σε άλλα χρόνια νοσήματα του ήπατος (20%)
αλλά και σε φυσιολογικά άτομα (10%).
β) Αντισώματα κατά των λείων μυϊκών ινών (SMA) (70%).
Στρέφονται συνήθως κατά της ακτίνης (50%) ή τουμπουλίνης (tubulin) και ανήκουν στην IgG κλάση, σε αντίθεση με
τις ιογενείς λοιμώξεις που στρέφονται κατά της βιμεντίνης
και είναι IgM. IgG αντιακτινικά SMA δεν απαντούν στο
συστηματικό ευρυθηματώδη λύκο, ανευρίσκονται όμως
σε μικρό ποσοστό και σε άλλες παθήσεις του ήπατος. Η
διαγνωστική τους αξία είναι περιορισμένη.
γ) Αντισώματα κατά μικροσωμιακών αντιγόνων ήπατος νεφρών (LKM) (10% - 20%). Η ανεύρεσή τους χαρακτηρίζει μία διαφορετική ομάδα ασθενών με Α.Η., η οποία είναι
αρνητική για ΑΝΑ και SMA (κυρίως παιδιά). Αφορά στο

Ύπαρξη αυτοαντισωμάτων (8% - 90%)
- ANA/SMA
- LKM

4% των ασθενών στην Αμερική. Ο αντιγονικός επίτοπος
των αντι-LKM-1 είναι το κυτόχρωμα P450 2D6, ενώ των
αντι-LKM-3 είναι η 1-UDP γλυκουρονοσυλ-τρανσφεράση.
δ) Αντισώματα κατά διαλυτού ηπατικού αντιγόνου (SLA).
Στρέφονται κατά μιας κυτταρoπλασματικής 422αα-πρωτεΐνης
(UGA serine tRNA complex) και η ανεύρεσή τους χαρακτηρίζει ασθενείς με Α.Η., οι οποίοι έχουν τα ίδια κλινικά, βιοχημικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά και την ίδια
πρόγνωση και θεραπευτική απόκριση με τους ασθενείς
που είναι ANA/SMA θετικοί, έτσι ώστε να μην αποτελούν
ξεχωριστή ομάδα.
ε) Αντισώματα κατά άλλων αντιγόνων. 1) Αντι-LC1
(liver cytosolic protein 1) με αντιγονικό στόχο το ένζυμο
formiminotransferase cyclodeaminase (FTCD) σε ασθενείς με αντι-LKM αντισώματα, 2) pANCA αντισώματα τα
οποία στρέφονται έναντι χρωμοσωμιακών πρωτεϊνών (όχι
ιστονών), καθεψίνης G, και ενδεχομένως λακτοφερρίνης,
και ανευρίσκονται σε υψηλό ποσοστό (60% - 90%) σε
ασθενείς με θετικά ANA/SMA, αλλά όχι σε ασθενείς με
αντι-LKM αντισώματα, 3) αντισώματα κατά του υποδοχέα
της ασιαλογλυκοπρωτεΐνης (ASGP-R), τα οποία εκφράζονται κυρίως στην επιφάνεια των ηπατοκυττάρων της πυλαίας ζώνης, είναι οργανοειδικά και συσχετίζονται με τη
βαρύτητα της ιστολογικής εικόνας και με τη θεραπευτική
απόκριση.

Ετερογένεια και ταξινόμηση της ΑΗ
Τύπος Ι: Προσβάλλει κυρίως γυναίκες και χαρακτηρίζεται
από την παρουσία υψηλών τιμών IgG, ANA και SMA, καθώς
επίσης και pANCA αντισωμάτων. Οδηγεί σε κίρρωση σε
ποσοστό 43% των ασθενών ύστερα από τρία χρόνια. Έχει
καλή απόκριση στα κορτικοειδή και 20% των ατόμων παραμένει σε μόνιμη ύφεση μετά τη διακοπή της θεραπείας.
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Α.Η. - Kλινικά Σύνδρομα
Χαρακτηριστικά

ANA+

LKM+

Αντισώματα

SMA ANA

LKM1

Άλλα αυτοαντισώματα

pANCA, SLA

LC1

Αντιγόνο

άγνωστο

CYP2D6

Ηλικία

όλες

παιδιά (2-14)

Γυναίκες

78%

89%

Άλλα αυτοάνοσα νοσήματα

38%

34%

Χαρακτηριστικά συνοδά αυτοάνοσα
νοσήματα

θυρεοειδίτιδα, νόσος Graves᾽, ελκώδης
κολίτιδα

θυρεοειδίτιδα, vitiligo, διαβήτης τύπου 1

HLA

B8, DR3, DR4

B14, DR3, C4A-Q0, DR7

Αλλήλια

DRB1*0301, DRB1*0401

DRB1*07

Απόκριση στα κορτικοειδή

+++

++

Συσχετίζεται σε ποσοστό 20% με εξωηπατικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι συχνότερες στα άτομα με HLA DR4
σε σύγκριση με τα έχοντα DR3.
Τύπος ΙΙ: Συνήθως προσβάλλει άτομα ηλικίας κάτω των 15
ετών και χαρακτηρίζεται από την παρουσία LKM αντισωμάτων, την απουσία ΑΝΑ και SMA, τη μέτρια αύξηση των
γ-σφαιρινών, τη συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση της χολερυθρίνης, της γGT και των τρανσαμινασών, καθώς επίσης
και από τη συχνότερη παρουσία άλλων αυτοάνοσων παθήσεων (20% - 30%). Δύναται να έχει εικόνα οξείας ηπατικής
ανεπάρκειας και οδηγεί συχνότερα σε κίρρωση (82% των
ασθενών σε 3 χρόνια). Μετά την ανακάλυψη του HCV,
υπήρξαν μελέτες που έδειξαν ότι ασθενείς με LKM1 αντισώματα και χρόνια ηπατική νόσο έχουν σε υψηλό ποσοστό
αντισώματα κατά του ιού C. Αν και οι ασθενείς με χρονία
HCV λοίμωξη εμφανίζουν ποικίλες εξωηπατικές εκδηλώσεις αυτοάνοσης διαταραχής (κρυοσφαιριναιμία, σπειραματονεφρίτιδα κ.ά.), αντι-LKM1 αντισώματα ανιχνεύονται
σπάνια και αφορούν σε διαφορετικούς επιτόπους.
Τύπος ΙΙΙ: Χαρακτηρίζεται από την παρουσία SLA/LP αντισωμάτων και δεν διαφέρει κλινικά από τους ασθενείς με
ANA/SMA, έτσι ώστε η ομάδα αυτή να εντάσσεται στον
τύπο Ι.
Οροαρνητική μορφή Α.Η.: Μία μικρή κατηγορία ασθενών
(10% - 15%):
1) Είναι αρνητικοί για ANA, SMA, LKM αντισώματα.
2) Δεν έχουν ορολογικούς δείκτες ιογενούς ηπατίτιδας ή
άλλο αιτιολογικό παράγοντα ηπατικής νόσου.
3) Έχουν υψηλές τιμές γ-σφαιρίνης.
4) Έχουν ιστολογική εικόνα συμβατή με αυτοάνοση
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ηπατίτιδα.
5) Απαντούν θεαματικά στα κορτικοειδή.
Η ÇκρυψιγενήςÈ αυτή ομάδα παρουσιάζει κίρρωση σε
μεγάλο ποσοστό και έχει υψηλά επίπεδα αντι-ASGP-R αντισωμάτων, όπως και η κλασική μορφή.
Άτυπες μορφές: Αφορά σε σύνδρομα επικάλυψης αυτοάνοσης ηπατίτιδας -πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας, αυτοάνοσης ηπατίτιδας-, πρωτοπαθούς χολικής
κίρρωσης (αυτοάνοση χολαγγειίτιδα).
Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί κριτήρια επί τη
βάσει των οποίων τίθεται η διάγνωση της ÇτεκμηριωμένηςÈ (definite) ή ÇπιθανήςÈ (probable) Α.Η. Τα κριτήρια
αυτά περιλαμβάνουν το φύλο, τη βιοχημική εικόνα, την
παρουσία και τον τίτλο των αυτοαντισωμάτων, τα HLA, την
απουσία δεικτών ιογενούς ηπατίτιδας ή άλλων αιτιών, την
ιστολογική εικόνα και τη θεραπευτική απόκριση στα κορτικοειδή (numeric scoring system).

Πρόγνωση - θεραπεία
Η 5ετής και 10ετής θνητότητα ασθενών με Α.Η. χωρίς
φαρμακευτική αγωγή είναι 50% και 90% αντιστοίχως.
Πρεδνιζολόνη με ή χωρίς αζαθειοπρίνη είναι το φάρμακο
εκλογής με 10ετή επιβίωση >90%.
Τα κορτικοειδή χορηγούνται σε δόση 15 - 40 mg ημερησίως, ανάλογα με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας,
και δρουν στα Τ-λεμφοκύτταρα με τελικό αποτέλεσμα τη
μείωση παραγωγής αντισωμάτων. Η αζαθειοπρίνη δίνεται
σε δόση 1 - 2 mg/kgr ημερησίως και χρειάζεται 3 - 6 μήνες για να δράσει. Αναλυτικότερα, σε περιπτώσεις χρονίας
συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής μορφής συνιστάται η
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χορήγηση πρεδνιζολόνης 15 mg ημερησίως και αζαθειοπρίνης 75 - 100 mg ημερησίως και ακολούθως μετά την
ύφεση των αμινοτρανσφερασών επιχειρείται σταδιακή
μείωση της πρεδνιζολόνης σε επίπεδα συντήρησης (5 mg
ημερησίως), με σταθερή τη δόση της αζαθειοπρίνης. Σε
καταστάσεις οξείας μορφής συνιστάται η χορήγηση υψηλών δόσεων πρεδνιζολόνης (40 mg ημερησίως). Μετά την
κλινική και εργαστηριακή ύφεση επιχειρείται η σταδιακή μείωση της πρεδνιζολόνης με ταυτόχρονη έναρξη της
αζαθειοπρίνης.
Κλινική και βιοχημική ύφεση επιτυγχάνεται σε ποσοστό
70% - 80% των ασθενών σε 3 - 6 μήνες, ενώ ιστολογική
ύφεση σε 80% έπειτα από 3 έτη θεραπείας. Απώτεροι
στόχοι είναι, μετά την κλινική και βιοχημική ύφεση, η
σταδιακή μείωση των στεροειδών και τελικώς, μετά την
ιστολογική ύφεση, η χορήγηση μικρής δόσης συντήρησης
ή η διακοπή τους. Δυστυχώς, επί διακοπής της θεραπείας
το ποσοστό υποτροπής είναι υψηλό γενικώς (74%). Προσπάθεια διακοπής της θεραπείας επιχειρείται όταν:
1) Οι αμινοτρανσφεράσες παραμένουν φυσιολογικές για
ένα χρόνο.
2) Διαπιστώνεται ανενεργός νόσος στη βιοψία ήπατος.
Ιδιαίτερα η τύπου ΙΙ [LKM1+] Α.Η., πέραν του ότι παρουσιάζεται συχνότερα με οξεία ή κεραυνοβόλο μορφή στα
παιδιά, είναι ανθεκτικότερη στη θεραπεία και απαιτεί μακρόχρονη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών, η οποία, όμως,
συσχετίζεται με στασιμότητα βάρους, διαταραχές αύξησης,
λοιμώξεις, καταστολή μυελού και πιθανώς με ανάπτυξη κακοήθειας. Παρενέργειες της μονοθεραπείας ή του συνδυασμού των φαρμάκων οδηγούν σε διακοπή της θεραπείας
σε ποσοστό 13%. Σοβαρές επιπλοκές της θεραπείας με
κορτικοειδή είναι η οστεοπόρωση, η ψύχωση, ο διαβήτης
και ο καταρράκτης. Παρενέργειες της αζαθειοπρίνης είναι η
λευκοπενία, οι γαστρεντερικές διαταραχές και το δερματικό
εξάνθημα, επισυμβαίνουν σε ποσοστό 10% και υποχωρούν
με τη μείωση της δόσης ή τη διακοπή.
Σε περιπτώσεις ανθεκτικές στην κλασική θεραπεία (5% 20%) ή λόγω παρενεργειών έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα ανοσορυθμιστικά φάρμακα όπως η βουδενοσίδη (Budecol),
η κυκλοσπορίνη (Sandimmune), η tacrolimus (Prograf), η
mycophenolate mofetil (Cellcept). Παράγοντες που έχουν
συσχετιστεί με την ανθεκτικότητα στη θεραπεία είναι η
μικρή ηλικία, η ύπαρξη κίρρωσης και η παρουσία HLA
B8, DR3.
Η μεταμόσχευση ήπατος είναι θεραπευτική επιλογή για

Θεραπεία Α.Η.
Φάρμακα
Βιοχημική ύφεση

0,5 έτη [ANA+]

Prednisolone

0,8 έτη [LKM+]

Azathioprine

Ιστολογική ύφεση καθυστερεί

65% στους 18 μήνες

Budesonide

80% στα 3 έτη

Mycophenolate mofetil

Διακοπή λόγω παρενεργειών: 13%
Διακοπή θεραπείας: υποτροπή
20% - 50%

Cyclosporine

ύστερα από βιοχημική
και ιστολογική ύφεση

Tacrolimus

τους ασθενείς με κεραυνοβόλο μορφή (ανθεκτική στα
κορτικοειδή) και για εκείνους που βρίσκονται στα τελικά
στάδια της νόσου. Στην Ευρώπη η Α.Η. αποτελεί το 4% των
μεταμοσχεύσεων ήπατος, συσχετίζεται με 5ετή επιβίωση
>90% και η συχνότητα υποτροπής στο μόσχευμα αναφέρεται σε ποσοστά 8% τον πρώτο χρόνο και έως 70% στα
5 χρόνια.

Εγκυμοσύνη και αυτοάνοση ηπατίτιδα
Όσον αφορά στην εγκυμοσύνη σε ασθενείς με αυτοάνοση
ηπατίτιδα η περιγεννητική θνησιμότητα είναι 4%, σοβαρές
επιπλοκές εμφανίζονται στο 9%, καισαρική τομή χρειάζεται στο 17%, θνησιγενής τοκετός προκύπτει στο 5% και
απώλεια εμβρύου στο 21% των ασθενών.
Αυτά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από εκείνα που
αναφέρονται σε διαβητικές γυναίκες. Η παρουσία αντισωμάτων έναντι των SLA και Ro/SSA φαίνεται να συσχετίζεται
με την εμφάνιση επιπλοκών.
Η αζαθειοπρίνη είναι στην κατηγορία D των φαρμάκων
και δεν έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί συγγενείς ανωμαλίες ή επιπλοκές με το θηλασμό, αν και καλές μελέτες
δεν υπάρχουν.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η διακοπή των φαρμάκων σπανίως συνεπάγεται την υποτροπή της νόσου και
τη βιοχημική έξαρση, γεγονός που παρουσιάζεται στην
άμεση περίοδο της λοχείας σε ποσοστό 12% - 80%. Κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η παραγωγή οιστρογόνων
προκαλεί μετατροπή της ανοσολογικής αντίδρασης τύπου
Ι σε τύπου ΙΙ, που είναι αντιφλεγμονώδης και αντίθετα
συμβαίνει μετά τον τοκετό.
Η συνέχιση της αγωγής με χαμηλές δόσεις πρεδνιζολό-
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νης χωρίς αζαθειοπρίνη, η διακοπή των κορτικοειδών και
η μείωση της αζαθειοπρίνης και η πλήρης διακοπή των
φαρμάκων αποτελούν θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις

ανάλογα με την περίπτωση. Μετά, όμως, τον τοκετό, ή και
ενδεχομένως νωρίτερα, κρίνεται απαραίτητη η επαναχορήγηση του θεραπευτικού σχήματος.
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Ήπαρ και κύηση
Σπύρος Π. Ντουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας,
Ιατρικού Τμήματος, Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών, B΄ Παθολογική Kλινική, Iπποκράτειο Γ.Π.N. Aθηνών

Κατά την εγκυμοσύνη, κλινικώς, το ήπαρ είναι αψηλάφητο.
Από το δεύτερο τρίμηνο της κύησης και μέχρι τον τοκετό,
το ήπαρ απωθείται εντός του δεξιού υποχονδρίου από τη
διογκωμένη εγκύμονα μήτρα, καθιστώντας αδύνατη την
ψηλάφησή του. Έτσι, η ανεύρεση ψηλαφητού ήπατος σε έγκυο γυναίκα υποδηλώνει ηπατομεγαλία και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επίσης, φυσιολογικώς, παρατηρούνται
παλαμιαίο ερύθημα (Çηπατικές παλάμεςÈ) και αραχνοειδείς τηλαγγειεκτασίες (spiders) περίπου στο 60% των
εγκύων γυναικών, ως συνέπεια της υπεροιστρογοναιμίας
και της υπερδυναμικής κυκλοφορίας (αυξημένη καρδιακή συχνότητα και καρδιακή παροχή που συνοδεύονται
από μείωση της αρτηριακής πίεσης και της συστηματικής
αγγειακής αντίστασης λόγω αγγειοδιαστολής) που χαρακτηρίζουν την εγκυμοσύνη. Τα σημεία αυτά υποχωρούν
αυτόματα μετά τον τοκετό.
Μεταβολές των βιοχημικών εξετάσεων του ήπατος είναι φυσιολογικές κατά την εγκυμοσύνη και αποδίδονται
στις ορμονικές διαφοροποιήσεις που τη συνοδεύουν. Η
λευκωματίνη μειώνεται λόγω της αύξησης του όγκου του
πλάσματος (κατά τουλάχιστον 50%), ενώ η αλκαλική φωσφατάση αυξάνεται λόγω της παραγωγής του πλακουντιακού και του οστικού κλάσματος. Οι τρανσαμινάσες (αμινοτρανσφεράσες - alanine aminotransferase - ALT και
aspartate aminotransferase - AST), η χολερυθρίνη και η γγλουταμινική τρανσπεπτιδάση (γ-glutamyl transpeptidase
-γ-GT) παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα καθ᾽ όλη τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι αυξήσεις των τιμών τους
είναι παθολογικές και πρέπει να διερευνώνται για την αιτιολογία τους. Επιπλέον, προϋπάρχουσα τρανσαμινασαιμία
ποικίλης αιτιολογίας (χρόνια ηπατίτιδα Β ή C, αυτοάνοση
Πίνακας 1
Σχετιζόμενα

ηπατίτιδα, στεατοηπατίτιδα κ.ά.) αρκετά συχνά ομαλοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω της υφιστάμενης
αιμοαραίωσης και των ανοσολογικών - ενδοκρινολογικών
μεταβολών που συντελούνται.
Σε ιστολογικό επίπεδο, κατά την κύηση, το ήπαρ είναι
φυσιολογικό. Η ασφαλέστερη απεικόνιση του ήπατος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι με υπερήχους. Εάν
υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω απεικόνιση μπορεί να γίνει
μαγνητική τομογραφία, χωρίς τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας, αφού το Gadolinium μετακινείται διά του
πλακούντος στο έμβρυο, με άγνωστες συνέπειες1, 2, 3.
Tο 3% - 5% των κυήσεων επιπλέκεται από ηπατική διαταραχή. Τα ηπατικά προβλήματα της εγκυμοσύνης είτε
οφείλονται μόνο σε αυτήν, είτε οφείλονται σε προϋπάρχουσα ηπατική νόσο, είτε σε οξεία ηπατοπάθεια ανεξάρτητη από την εγκυμοσύνη4, 5, 6, 7 (πίνακας 1). Η διάκριση μεταξύ των νόσων αυτών είναι επιβεβλημένη για τον
καθορισμό της αντιμετώπισης και της πρόγνωσης για τη
μητέρα και το έμβρυο.
Οι σχετιζόμενες με την κύηση ηπατικές παθήσεις εμφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
ή/και της λοχείας, αποτελούν πρακτικά επιπλοκές της κύησης και αποδιδράσκουν σχετικά γρήγορα μετά τον τοκετό.
Οι νόσοι αυτές, μάλιστα, δύναται να κατηγοριοποιηθούν
σε 2 άλλες υποομάδες, με βάση την παρουσία (προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP, οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης) ή
την απουσία (υπερεμεσία και ενδοηπατική χολόσταση)
συσχέτισής τoυς με την εμφάνιση υπέρτασης.
Η υπερεμεσία της κύησης (Hyperemesis gravidarum)
συμβαίνει στο 0,3% - 2% των κυήσεων. Η ναυτία και οι
έμετοι είναι συχνά (στο 50% - 90%) στην εγκυμοσύνη. Η

Κατάταξη των ηπατικών νοσημάτων κατά την εγκυμοσύνη
Συνυπάρχοντα

Προϋπάρχοντα

Υπερεμεσία

Οξεία ιογενής ηπατίτιδα

Κίρρωση και πυλαία υπέρταση

Ενδοηπατική χολόσταση

Νόσος χοληφόρων - χολολιθίαση

Ηπατίτιδα B και C

Προεκλαμψία - εκλαμψία

Σύνδρομο Budd-Chiari

Αυτοάνοση ηπατοπάθεια

Σύνδρομο HELLP

Φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα

Νόσος του Wilson

Αιμάτωμα - Έμφρακτο - Ρήξη ήπατος

Μεταμόσχευση ήπατος

Οξύ λιπώδες ήπαρ
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υπερεμεσία αφορά σε περιπτώσεις συνεχών εμέτων που οδηγούν σε αφυδάτωση, υποογκαιμία, οξέωση και απώλεια
βάρους τουλάχιστον κατά 5%. Εκδηλώνεται συνήθως κατά
το 1ο τρίμηνο (4η - 10η εβδομάδα). Μπορεί να συνυπάρχουν εκδηλώσεις από ανεπάρκεια βιταμινών και ιχνοστοιχείων (π.χ. εγκεφαλοπάθεια Wernicke από ανεπάρκεια
θειαμίνης) καθώς και άλλες σοβαρές επιπλοκές (ρήξη οισοφάγου, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, παγκρεατίτιδα). Η
υπερεμεσία αποδίδεται σε διαταραχή της γαστρικής κινητικότητας, σε ορμονικούς, ανοσολογικούς και γενετικούς
παράγοντες και σε διαταραχές του αυτόνομου νευρικού
συστήματος8. Παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση της
υπερεμεσίας είναι η νεαρή ηλικία της μητέρας, η πρώτη
κύηση, η παχυσαρκία της μητέρας, η προϋπάρχουσα ψυχική νόσος, η τροφοβλαστική νόσος (μύλη κύηση), ο προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης και η πολύδυμη κύηση9.
Στο 60% των περιπτώσεων10 συνυπάρχει υπερθυρεοειδισμός, που αποδίδεται συχνά σε αυξημένα επίπεδα χοριακής γοναδοτροφίνης, η οποία έχει θυρεοτροπική δράση.
Οι τρανσαμινάσες αυξάνονται στο 50% - 60% των περιπτώσεων υπερεμεσίας, συνήθως ελαφρώς, αλλά μέχρι και
στο 20πλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής. Ελαφρά
υπερχολερυθριναιμία παρατηρείται περίπου στο ένα τρίτο
των περιπτώσεων, αλλά ο ίκτερος είναι σπάνιος. Σε γυναίκες με σύνδρομο Gilbert, η έμμεση υπερχολερυθριναιμία
επιδεινώνεται, χωρίς όμως κλινικές επιπτώσεις. Μπορεί
να συνυπάρχουν αυξήσεις της ουρίας και της κρεατινίνης,
υποφωσφαταιμία, υπομαγνησιαιμία ή/και υποκαλιαιμία.
Θεραπευτικώς, χορηγούνται για 5 - 8 ημέρες υγρά και
ηλεκτρολύτες ενδοφλεβίως, θειαμίνη (100 mg/ημέρα)
και φυλλικό σε περιπτώσεις διάρκειας μεγαλύτερης των
3 εβδομάδων, αντιεμετικά (προμεθαζίνη, μετοκλοπραμίδη ή οι νεότεροι αναστολείς των υποδοχέων 5-ΗΤ3
-ondansetron) και εφαρμόζεται προοδευτική επανασίτιση.
Η πρόγνωση των εμβρύων είναι καλή. Η υποτροπή της
υπερεμεσίας σε επόμενες κυήσεις είναι συχνή.
Η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης (Intrahepatic
cholestasis of pregnancy) ή αλλιώς μαιευτική χολόσταση
χαρακτηρίζεται από κνησμό και αυξημένα χολικά οξέα
στον ορό. Συμβαίνει κατά το τέλος του 2ου (μετά την 20ή
εβδομάδα) και στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και υποχωρεί ταχέως μετά τον τοκετό. Αποτελεί τη συχνότερα
απαντώμενη χολοστατική νόσο και τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία ίκτερου (μετά τις ιογενείς ηπατίτιδες) εγκύου
γυναίκας. Είναι καλοήθους πρόγνωσης για τη μητέρα, αλ-

336

λά μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό, ενδομήτρια
καθυστέρηση της ανάπτυξης, σε σύνδρομο αναπνευστικής
ανεπάρκειας, καρδιακές ανωμαλίες ή σε αιφνίδιο θάνατο
του εμβρύου (σε ποσοστό 1% - 2%), που αποδίδονται σε
χρόνια ανεπάρκεια του πλακούντα11. Ο επιπολασμός της
νόσου ποικίλλει αναλόγως της χώρας και της εθνικότητας
(στην Ευρώπη 0,1% - 1,5%). Είναι συχνότερη στις σκανδιναβικές χώρες, στη νότια Ασία, στη Βολιβία και στη Χιλή
(μέχρι το 4% του γενικού πληθυσμού). Είναι συχνότερη
στη δίδυμη κύηση, πιθανότατα λόγω της παρουσίας υψηλότερων επιπέδων οιστρογόνων. Παράγοντες κινδύνου
εκδήλωσης της χολόστασης είναι η μεγάλη ηλικία της
μητέρας, οι πολλαπλές εγκυμοσύνες, η προηγηθείσα χολόσταση από λήψη αντισυλληπτικών και το οικογενειακό
ιστορικό της νόσου. Παθογενετικώς, η χολόσταση της
κύησης οφείλεται σε γενετικούς, ορμονικούς και εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, που διαταράσσουν τη
λειτουργία της αντλίας εξόδου των φωσφολιπιδίων προς
τους χοληφόρους σωληνίσκους, μέσω περισσότερων από
10 ετερόζυγων μεταλλαγών της πρωτεΐνης-μεταφορέα
(multidrug resistance protein 3 -MDR3) (ABCB4) στο χρωμόσωμα 7q2112. Ο επίμονος και βασανιστικός κνησμός
στα πέλματα και στις παλάμες, ο οποίος αργότερα γενικεύεται από την 25η εβδομάδα, είναι η πρώτη κλινική
εκδήλωση. Ο κνησμός επιδεινώνεται τη νύχτα. Κατά την
κλινική εξέταση διαπιστώνονται δρυφάδες χωρίς άλλα ευρήματα που να προσανατολίζουν σε δερματολογική νόσο.
Εργαστηριακώς, παρατηρείται αύξηση των τρανσαμινασών
(2-3πλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής -2-3xΑΦΤ).
Η ολική χολερυθρίνη και το συνδεδεμένο κλάσμα, συνήθως <6 mg/dl, είναι αυξημένη στο 10% - 20% των περιπτώσεων, συνήθως 4 - 6 εβδομάδες μετά την έναρξη
του κνησμού και εξαιρετικά σπάνια κατά την εμφάνισή
του13. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ανεύρεση στον ορό
νηστείας χολικών οξέων >10 μmol/L. Η γ-GT είναι φυσιολογική και η αλκαλική φωσφατάση αυξημένη από το
πλακουντιακό και το οστικό κλάσμα της. Ο χρόνος προθρομβίνης είναι φυσιολογικός. Σε εγκυμονούσα με κνησμό απαιτείται διαφορική διάγνωση από τον κνησμό της
κύησης (pruritus gravidarum), ο οποίος δε συνοδεύεται
από ίκτερο ή από διαταραχές του βιοχημικού ελέγχου
του ήπατος. Το υπερηχογράφημα είναι φυσιολογικό, ενώ
συχνά δείχνει χολολιθίαση, η οποία όμως δε συμμετέχει
στην πρόκληση της χολόστασης14. Τα επίπεδα χολικών
οξέων (>40 μmol/L) και η χολερυθρίνη στον ορό συσχε-

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 8 | Έτος 2010

Ήπαρ και κύηση

τίζονται ισχυρά με την παρουσία επιπλοκών στο έμβρυο.
Θεραπευτικώς, φάρμακο εκλογής είναι το αρκτοδεοξυχολικό οξύ (ursodeoxycholic acid) σε δόση 15 mg/Kg, που
αυξάνει την έκφραση των αντλιών αποβολής των χολικών
αλάτων15 και στον πλακούντα. Το αρκτοδεοξυχολικό οξύ
βοηθά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στον κνησμό, μειώνει τις τρανσαμινάσες, τα χολικά οξέα και τους
μεταβολίτες της προγεστερόνης στο πλάσμα, χωρίς να
δημιουργεί ανεπιθύμητες ενέργειες στη μητέρα και στο
έμβρυο16. Η αμερικανική Food and Drug Administration
(FDA) το κατατάσσει στα φάρμακα κατηγορίας Β (χαμηλός
κίνδυνος). Για τον κνησμό μπορεί να χορηγηθούν αντιισταμινικά από το στόμα (υδροξυζίνη 25 - 50 mg ημερησίως)
ή/και χολεστυραμίνη 8 - 16 g που δεσμεύει τα χολικά
άλατα, τα οποία έτσι δεν απορροφώνται από τον ειλεό,
αλλά αποβάλλονται στα κόπρανα (δε μειώνει ιδιαίτερα τα
χολικά οξέα του ορού).
Η ενεργός και έγκαιρη παρέμβαση του μαιευτήρα γυναικολόγου μειώνει τους κινδύνους των επιπλοκών. Η κύηση
τελειώνει προώρως, εφόσον ωριμάσουν οι πνεύμονες του
εμβρύου. Ο ίκτερος και ο κνησμός υποχωρούν από το 2ο
24ωρο μέχρι τη 2η εβδομάδα μετά τον τοκετό, ενώ οι
τρανσαμινάσες υποχωρούν σε 3 μήνες (αλλιώς αποδίδονται σε άλλη αιτία). Η νόσος χαρακτηριστικά υποτροπιάζει
στις επόμενες εγκυμοσύνες στο 45% - 70% των περιπτώσεων. Ο θηλασμός επιτρέπεται.
Το 20% - 30% των γυναικών με προεκλαμψία και το 70%
με εκλαμψία παρουσιάζουν ηπατική συμμετοχή, η οποία
αποδίδεται σε αγγειοσύσπαση του ηπατικού αγγειακού
δικτύου και υποδηλώνει σοβαρή μορφή της νόσου, απαιτώντας άμεση αντιμετώπιση για την αποφυγή επιπλοκών
στη μητέρα και στο έμβρυο. Οι τρανσαμινάσες αυξάνονται
μέχρι το 10xΑΦΤ, ενώ η χολερυθρίνη είναι συνήθως <6
mg/dl. Επιπλοκές μπορεί να παρατηρηθούν στο έμβρυο
(αποκόλληση του πλακούντα, προωρότητα, ελλιπής ανάπτυξη) και στη μητέρα (νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονικό
οίδημα, ρήξη του ήπατος ή ηπατικό έμφρακτο, επιληπτικοί
σπασμοί, εγκεφαλικό επεισόδιο). Η μητρική θνησιμότητα
είναι 0% (στις ανεπτυγμένες χώρες) έως 24% (στις αναπτυσσόμενες) και η βρεφική 1% - 2%17. Σε κυήσεις <36
εβδομάδων μπορεί να καθυστερήσει ο τοκετός, υπό πολύ
στενή παρακολούθηση σε μονάδα εντατικής νοσηλείας.
Οι βιοχημικές εξετάσεις του ήπατος γίνονται φυσιολογικές σε 2 περίπου εβδομάδες. Η νόσος υποτροπιάζει στις
επόμενες κυήσεις στο 2,5% των περιπτώσεων.

Το σύνδρομο HELLP (Ηemolysis, elevated liver enzymes,
Low Platelets) χαρακτηρίζεται από μικροαγγειοπαθητική
αιμολυτική αναιμία, αύξηση των ηπατικών ενζύμων και
θρομβοπενία. Η επίπτωση του συνδρόμου, που είναι
σχετικά μικρή (περίπου 0,6% του συνόλου των κυήσεων),
αυξάνεται επί παρουσίας προεκλαμψίας (5% - 10% των
περιπτώσεων), οπότε την ορίζει ως βαριά18, 19. Όμως, στο
15% - 20% των περιπτώσεων συνδρόμου HELLP δε συνυπάρχει προεκλαμψία. Παράγοντες κινδύνου εκδήλωσής
του είναι η προχωρημένη ηλικία της μητέρας, η πολυτοκία
και η λευκή φυλή. Η περιγεννητική θνησιμότητα του εμβρύου είναι 6% - 70% και αποδίδεται σε προωρότητα ή
σε επιπλοκές της μητέρας20. Η πλειονότητα (70% - 92%)
των περιπτώσεων του συνδρόμου HELLP εμφανίζεται στο
2ο - 3ο τρίμηνο της κύησης, συνήθως μεταξύ της 27ης και
της 37ης εβδομάδας κύησης. Το 70% παρουσιάζεται προ
του τοκετού και κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης. Το 30%
εμφανίζεται κατά την επιλόχειο περίοδο, συνήθως εντός
του πρώτου 48ώρου μετά τον τοκετό. Παθογενετικώς, το
σύνδρομο αποδίδεται σε λειτουργικές και δομικές μεταβολές του αγγειακού ενδοθηλίου, σε έκκριση κυτταροκινών
που οδηγούν σε συσσώρευση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων και σε εναπόθεση ινικής στο αγγειακό τοίχωμα. Οι
ασθενείς με HELLP μπορεί να είναι ασυμπτωματικές ή να
παρουσιάζουν άλγος δεξιού υποχονδρίου ή επιγαστρίου,
κεφαλαλγία, ναυτία, εμέτους ή καταβολή. Το 85% των
ασθενών έχει υπέρταση, οίδημα, μεγάλη αύξηση βάρους
ή/και λευκωματουρία, ενώ το 20% είναι νορμοτασικές. Η
έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου βασίζεται στη σωστή αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων της εγκύου και
ειδικότερα στη μικροαγγειοπαθητικού τύπου αιμολυτική
αναιμία (με την παρουσία των χαρακτηριστικών κατακερματισμένων ερυθρών -σχιστοκύτταρα- στο επίχρισμα αίματος), στη θρομβοπενία (λόγω της ενδοθηλιακής βλάβης
και της εναπόθεσης ινικής στα τοιχώματα των αγγείων)
και στις αυξημένες τιμές τρανσαμινασών 200 - 700 IU/L,
έμμεσης χολερυθρίνης 5 mg/dl και γαλακτικής αφυδρογονάσης (lactate dehydrogenase - LDH) >600 IU/L. Οι απτοσφαιρίνες είναι μειωμένες και τα δικτυοερυθροκύτταρα
αυξημένα. Οι ασθενείς που έχουν εκδηλώσει διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) παρουσιάζουν υποϊνωδογοναιμία, αύξηση των προϊόντων αποδόμησης ινώδους και παράταση των χρόνων προθρομβίνης και ενεργοποιημένης
μερικής θρομβοπλαστίνης. Η σχετιζόμενη με το σύνδρομο
ηπατική νόσος μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και δύναται
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να οδηγήσει σε θανατηφόρα έκβαση ή στην ανάγκη άμεσης ηπατικής μεταμόσχευσης. Έχουν περιγραφεί συστήματα ταξινόμησης του συνδρόμου HELLP (του Tennessee
και του Mississippi, πίνακας 2)21, τα οποία αντανακλούν
τη βαρύτητα της νόσου. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον
αριθμό των αιμοπεταλίων, αφού ασθενείς με βαριά θρομβοπενία (<50.000 κκχ) παρουσιάζουν τη δυσμενέστερη
πρόγνωση. Στη σταδιοποίηση του Tennessee, το σύνδρομο
μπορεί να είναι πλήρες ή μερικό (με 1 ή 2 στοιχεία του).
Ο χρόνος προθρομβίνης παραμένει φυσιολογικός, εκτός
εάν αναπτυχθούν βαριά ηπατική βλάβη ή διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Τιμές ουρικού οξέος >464 μmol/L συσχετίζονται με αυξημένη μητρική και εμβρυϊκή νοσηρότητα και
θνητότητα. Βιοψία ήπατος δεν μπορεί να γίνει συχνά λόγω
της θρομβοπενίας και των διαταραχών της πήξης. Τα ιστολογικά ευρήματα ομοιάζουν με τα παρατηρούμενα στην
προεκλαμψία. Με αξονική ή μαγνητική τομογραφία του
ήπατος μπορεί να διαπιστωθούν έμφρακτο, ρήξη, αιμορραγία ή υποκάψιο αιμάτωμα. Η περιγεννητική θνησιμότητα που κυμαίνεται μεταξύ 7% - 22% οφείλεται κυρίως
σε αποκόλληση - ανεπάρκεια πλακούντα, σε ενδομήτρια
ασφυξία ή σε επιπλοκές προωρότητας και συσχετίζεται με
τη βαρύτητα του συνδρόμου (συχνότερα στην κατηγορία
I) και την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών στη μητέρα. Η
μητρική θνησιμότητα κυμαίνεται στο 1% στο σύνολο των
περιπτώσεων του συνδρόμου HELLP, αλλά είναι πολύ υψηλότερη όταν εκδηλωθούν επιπλοκές (διάχυτη ενδαγγειακή
πήξη, αποκόλληση πλακούντα, οξεία νεφρική ανεπάρκεια,
πνευμονικό οίδημα, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, πνευμονία από εισρόφηση, καθώς και
σοβαρές επιπλοκές εκ του ήπατος (κατηγορία I)20, 22. Με
την έγκαιρη διάγνωση και τη δέουσα αντιμετώπιση τόσο
η μητρική όσο και η περιγεννητική θνησιμότητα έχουν
μειωθεί αισθητά. Οι γυναίκες με HELLP καλό είναι να
νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, λόγω του
κινδύνου εκδήλωσης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, οξείας
νεφρικής βλάβης, ρήξης του ήπατος ή αιμορραγίας. Η παρουσία του συνδρόμου είναι μία από τις απόλυτες ενδείξεις για άμεση έναρξη της διαδικασίας τοκετού, ιδιαίτερα
για κύηση μεγαλύτερη των 34 εβδομάδων. Σε κυήσεις
<34 εβδομάδων χορηγούνται κορτικοειδή (βηταμεθαζόνη
ή δεξαμεθαζόνη, που διέρχονται τον πλακούντα), 24 - 48
ώρες πριν από τον τοκετό, για την ωρίμανση των πνευμόνων του εμβρύου23. Επί απουσίας μαιευτικών αντενδείξεων ή επιπλοκών προτιμάται ο φυσιολογικός τοκετός.
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Πίνακας 2

Συστήματα ταξινόμησης του συνδρόμου HELLP
(τροποποιημένο από την παραπομπή Νο 8)

Του Tennessee

Του Mississippi

AST >70 IU/L

AST >40 IU/L και LDH >600 IU/L και:

LDH >600 IU/L

Κατηγορία I: Αιμοπετάλια <50χ109/L

Αιμοπετάλια <100χ109/L

Κατηγορία ΙΙ: Αιμοπετάλια 50-100χ109/L

Σύνδρομο HELLP

Φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα
Κατηγορία III: Αιμοπετάλια 100-150χ109/L

Όμως, ο τοκετός διά καισαρικής τομής είναι αναγκαίος σε
ποσοστό >60% των περιπτώσεων. Επί απουσίας σημαντικής θρομβοπενίας (<100.000 κκχ) ή άλλων αιμορραγικών διαταραχών και επί παρουσίας φυσιολογικού χρόνου
ροής συνιστάται επισκληρίδιος αναισθησία. Το σύνδρομο
HELLP υποχωρεί ταχέως (εντός 48 ωρών) μετά τον τοκετό.
Όμως, οι εργαστηριακές τιμές μπορεί αρχικώς να επιδεινώνονται πριν αρχίσουν να διορθώνονται αυτομάτως. Εάν
επιμένουν μετά την 4η ημέρα, υποδηλώνουν επιπλοκή
στη μητέρα24. Χορήγηση αιμοπεταλίων δε συνιστάται,
πλην των περιπτώσεων βαριάς - απειλητικής για τη ζωή
αιμορραγίας ή σοβαρής θρομβοπενίας (<20.000 κκχ) με
συνοδές αιμορραγικές εκδηλώσεις από το δέρμα ή τους
βλεννογόνους. Σε περιπτώσεις με προϊούσα εγκατάσταση
υπερχολερυθριναιμίας και νεφρικής ανεπάρκειας καθώς
και σε περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται βελτίωση μετά την παρέλευση 72 ωρών από τον τοκετό συνιστάται
πλασμαφαίρεση με συνοδό χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος. Ο κίνδυνος για εκδήλωση συνδρόμου
HELLP σε επόμενες εγκυμοσύνες είναι αυξημένος.
Έμφρακτο, ρήξη, αιμορραγία ή υποκάψιο αιμάτωμα
συμβαίνουν ασυνήθως σε γυναίκες με προεκλαμψία ή
σύνδρομο HELLP. Παρουσιάζουν μητρική και εμβρυϊκή
θνησιμότητα (αποκόλληση πλακούντα, προωρότητα, ασφυξία) σε ποσοστό 50%. Σπανίως, στην κύηση είναι
δυνατόν να συμβεί ρήξη αδενώματος, αιμαγγειώματος ή
ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Παράγοντες κινδύνου
για ρήξη σε γυναίκες με προεκλαμψία ή σύνδρομο HELLP
είναι η προχωρημένη ηλικία της μητέρας, η πολυτοκία και
η προεκλαμψία. Σε ασθενείς με αιμορραγία από ρήξη ήπατος εκδηλώνονται, στο 3ο τρίμηνο ή λίγο μετά τον τοκετό,
πυρετός, έντονο άλγος δεξιού υποχονδρίου, τρανσαμινάσες >3.000 U/L, λευκοκυττάρωση και αναιμία. Επιπλοκές
της ρήξης είναι το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας
των ενηλίκων, η οξεία νεφρική βλάβη και η υποογκαιμική
καταπληξία. Η διάγνωση της ρήξης γίνεται με εγκάρσια

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 8 | Έτος 2010

Ήπαρ και κύηση

Πίνακας 3

Τα διαγνωστικά κριτήρια του Swansea. Έξι ή περισσότερα που δεν αιτιολογούνται με άλλο τρόπο
(τροποποιημένο από την παραπομπή Νο 8)
Σχετιζόμενα

Συνυπάρχοντα

Έμετοι

Λευκοκυττάρωση (>11χ106/L)

Κοιλιακό άλγος

Ασκίτης ή ÇλάμπονÈ ήπαρ στο ΗΧΟ

Πολυδιψία - πολυουρία

AST/ALT (>42 IU/L)

Εγκεφαλοπάθεια

Aμμωνία (>47 μmol/L)

Χολερυθρίνη >14 μmol/L

Nεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη >150 μmol/L)

Υπογλυκαιμία (<4 mmol/L)

Διαταραχή πηκτικότητας (PT >14 s or APTT >34 s)

Υπερουριχαιμία (>340 μmol/L)

Μικροφυσσαλιδώδης στεάτωση ιστολογικώς

απεικόνιση με CT ή MRI. Τα ενδοηπατικά αιματώματα αντιμετωπίζονται συντηρητικώς με μεταγγίσεις. Η αιμοδυναμική αστάθεια υποδηλώνει ενεργό αιμορραγία και συνιστά
διενέργεια αγγειογραφίας για εμβολισμό του κλάδου της
ηπατικής αρτηρίας ή χειρουργική αντιμετώπιση για επιπωματισμό, απολίνωση του αγγείου ή τμηματεκτομή. Τα
ηπατικά έμφρακτα μπορεί να επιπλακούν από λοιμώξεις.
Ενδείξεις ηπατικής μεταμόσχευσης (με 5ετή επιβίωση
88%25) αποτελούν η αιμορραγία από αιμάτωμα, η ρήξη
του ήπατος και η ηπατική ανεπάρκεια. Δεν αναφέρονται
μακροχρόνιες επιπλοκές στη μητέρα.
Το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης (Acute fatty liver of
pregnancy) αναφέρεται σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια με
εγκεφαλοπάθεια τις τελευταίες εβδομάδες της κύησης.
Οφείλεται σε μικροφυσσαλιδώδη εκφύλιση του ηπατικού
λόβιου κατά το δεύτερο ήμισυ της κύησης (συνήθως το 3ο
τρίμηνο) μεταξύ της 28ης και της 40ής εβδομάδας κύησης. Εμφανίζεται περί το τέλος του 2ου τριμήνου. Ανήκει
στις μιτοχονδριακές ηπατοπάθειες που περιλαμβάνουν το
σύνδρομο του Reye και τη φαρμακευτική τοξικότητα (από
βαλπροϊκό οξύ κ.λπ.). Η επίπτωση είναι 1/7-16.000 εγκυμοσύνες, αν και μπορεί να μην περιλαμβάνονται περιπτώσεις με ήπια συμπτωματολογία ή υποκλινική πορεία26. Οι
περισσότερες γυναίκες με οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης
εμφανίζουν ένα ή και περισσότερα κριτήρια προεκλαμψίας. Το σύνδρομο απαντά συχνότερα σε πρωτοτόκους
γυναίκες και σε πολύδυμες κυήσεις, ενώ έχει παρατηρηθεί
και συσχέτιση με την παρουσία άρρενος κυήματος. Συσχετίζεται αρνητικώς με το σωματικό βάρος, σε αντίθεση
με την προεκλαμψία27. Οφείλεται σε διαταραχή της πολύπλοκης β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια, η οποία είναι σημαντική πηγή παραγωγής ενέργειας
για τους σκελετικούς μυς και το μυοκάρδιο. Αποδίδεται
σε διαταραχή της ενδομιτοχονδριακής διακίνησης των ε-

λεύθερων λιπαρών οξέων, σε συνδυασμό με αλλαγές του
μεταβολισμού των λιπιδίων που απαντούν φυσιολογικά
επί κύησης και πιθανώς διαιτητικές (ανεπάρκεια καρνιτίνης) ή άλλες μεταβολές. Συμβαίνει συνήθως (29πλάσιος
κίνδυνος) σε γυναίκες που κυοφορούν έμβρυα με ανεπάρκεια του ενζύμου long-chain 3-hydoxyacyl coenzyme
A dehydrogenase (LCHAD), το οποίο αποτελεί μέλος της
mitochondrial trifunctional protein (MTP).
Κλινικώς εκδηλώνεται με ναυτία και εμέτους, κοιλιακό
πόνο, ίκτερο και εγκεφαλοπάθεια. Μπορεί να παρουσιαστούν πρόδρομα, μη ειδικά, συμπτώματα για 1 - 2 εβδομάδες (ανορεξία, κακουχία, ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία,
αίσθημα βάρους στο δεξιό υποχόνδριο). Ακολουθούν
ίκτερος (τιμές χολερυθρίνης συνήθως μικρότερες των 5
mg/dl ή υψηλότερες σε σοβαρή ή επιπλακείσα νόσο),
εγκεφαλοπάθεια, υπέρταση, οίδημα, ασκίτης ή/και πρωτεϊνουρία στο πλαίσιο προεκλαμψίας (που συνυπάρχει
στο 50% των περιπτώσεων). Μερικές ασθενείς μπορεί
να προσέλθουν με συμπτωματολογία ηπατοκυτταρικής
ανεπάρκειας ή με αιμορραγία (κολπική - βλεννογονική
αιμορραγία ή αιματέμεση - μέλαινες κενώσεις). Πρώιμες
επιπλοκές είναι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η οξεία
παγκρεατίτιδα, η υπογλυκαιμία και οι λοιμώξεις. Ίκτερος,
ασκίτης και εγκεφαλοπάθεια συσχετίζονται με υψηλά
ποσοστά μητρικής (3% - 12,5%) και περιγεννητικής
(66%) θνησιμότητας. Εργαστηριακώς διαπιστώνονται
λευκοκυττάρωση - πολυμορφοπυρήνωση (98%), τρανσαμινάσες <1.000 IU/L (συνήθως μεταξύ 300 - 500 IU/L),
υπερουριχαιμία, (ουρικό 10 - 20 mg/dl), υπογλυκαιμία
(κακός προγνωστικός παράγοντας), γαλακτική οξέωση,
ορθόχρωμη - ορθοκυτταρική αναιμία, θρομβοπενία, υπολευκωματιναιμία, διαταραχές παραγόντων πήξεως
(υποπροθρομβιναιμία) με ή χωρίς στοιχεία ΔΕΠ, αζωθαιμία, υπεραμμωνιαιμία και υπεραμυλασαιμία. Με ΗΧΩ ή
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Πίνακας 4

Διαφορική διάγνωση οξέος λιπώδους ήπατος της κύησης και συνδρόμου HELLP
Οξύ Λιπώδες

Αιμοπετάλια

Χαμηλά ή Κ.Φ.

HELLP
Χαμηλά

Ινωδογόνο

Χαμηλό

Αυξημένο ή Κ.Φ.

Χρ. προθρομβίνης

Παρατεταμένος

Κ.Φ.

Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης

Παρατεταμένος

Κ.Φ.

Γλυκόζη

Χαμηλή

Κ.Φ.

Ουρικό οξύ

Αυξημένο

Αυξημένο

Κρεατινίνη

Αυξημένη

Αυξημένη

Αμμωνία

Αυξημένη

Αυξημένη

αξονική διαπιστώνεται στεάτωση ήπατος. Η ιστολογική
εξέταση είναι διαγνωστική, αν και σπανίως απαιτείται σε
αυτές τις βαρέως πάσχουσες ασθενείς. Διαπιστώνονται
εκτεταμένη μικροφυσσαλιδώδης λίπωση (με ιδιαίτερη
εντόπιση στη ζώνη 3, γύρω από την κεντρική φλέβα),
χολόσταση και νέκρωση ηπατοκυττάρων. Οι ιστολογικές
βλάβες εξαφανίζονται χωρίς μακροχρόνιες συνέπειες σε
ημέρες έως λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Η διάγνωση βασίζεται σε κλινικά και εργαστηριακά
ευρήματα, όπως τα διαγνωστικά κριτήρια του Swansea
(πίνακας 3). Διαφορική διάγνωση απαιτείται από την ιογενή ή φαρμακευτική ηπατίτιδα και τη χοληδοχολιθίαση.
Η διαφορική διάγνωση από το σύνδρομο HELLP μπορεί
να είναι δύσκολη, κλινικώς και εργαστηριακώς (πίνακας
4). Η παρουσία ασκίτη ή υπέρτασης και ο ορολογικός έλεγχος βοηθούν στη διαφορική διάγνωση από τις ιογενείς
ηπατίτιδες28.
Η μητρική και η εμβρυϊκή θνησιμότητα κυμαίνονται από
1% έως 20%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζονται 5
περιπτώσεις ανά 100.000 κυήσεις, το 74% στις 36 εβδομάδες, και το 60% υποβάλλεται σε πρόκληση τοκετού
στις 24 ώρες μετά τη διάγνωση, με καισαρική τομή στο
74% των περιπτώσεων29.
Η άμεση έναρξη διαδικασίας τοκετού μετά την ταχεία
σταθεροποίηση της εγκύου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης της νόσου. Χορηγούνται στεροειδή
για ωρίμανση των πνευμόνων του εμβρύου. Η νοσηλεία
των γυναικών με οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης απαιτεί
μονάδα εντατικής νοσηλείας σε οργανωμένο κέντρο, με
τη συμμετοχή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων, αφού δύναται
να απαιτηθούν, ενίοτε για ικανό χρονικό διάστημα, υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας, αιμοκάθαρση
ή/και πολλές μεταγγίσεις με αίμα ή παράγωγά του. Ο
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κίνδυνος της επιλόχειας αιμορραγίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με παρατεταμένο χρόνο προθρομβίνης (INR>1,5) και
σημαντική θρομβοπενία (αιμοπετάλια <50.000 κκχ), και
των λοιμώξεων είναι αυξημένος. Συνιστάται προφυλακτική
χορήγηση αντιβιοτικών.
Λόγω του βραχέος χρόνου ημιζωής των παραγόντων
πήξεως, η βελτίωση της παράτασης του χρόνου προθρομβίνης είναι το πρώτο σημείο ανάκαμψης της ηπατικής
λειτουργίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται και στα
επίπεδα γλυκόζης ορού. Απουσία κλινικής - εργαστηριακής βελτίωσης και προϊούσα ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια (ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ρήξη ήπατος) μετά την
παρέλευση 48 ωρών από τον τοκετό θέτουν το ερώτημα της μεταμόσχευσης ήπατος. Μετά τον τοκετό μπορεί
να ακολουθήσει χολοστατική φάση διάρκειας μέχρι 4
εβδομάδων.
Η νόσος δε μεταπίπτει σε χρονιότητα. Τα νεογνά και
οι σύζυγοι μητέρων με οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης
πρέπει να ελέγχονται για ενζυμικές διαταραχές στην
οξείδωση των λιπαρών οξέων (μεταλλαγές της LCHAD).
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής (25%) σε επόμενες κυήσεις30. Επιπλέον, οι γυναίκες αυτές παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σε επόμενες κυήσεις
προεκλαμψίας, προωρότητας, ενδομήτριας καθυστέρησης
της αύξησης, αποκόλλησης - ανεπάρκειας πλακούντα και
αιφνίδιου ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου.

Ηπατοπάθειες συνυπάρχουσες με την κύηση
Οι κλινικές εκδηλώσεις της οξείας ιογενούς ηπατίτιδας
είναι ανεξάρτητες από την εγκυμοσύνη και από την αιτιολογία της. H διάγνωση τίθεται ορολογικώς.
Γενικώς, η οξεία ηπατίτιδα Α δεν είναι βαρύτερη στην
εγκυμονούσα. Στο έμβρυο δεν παρατηρούνται διαταρα-
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χές στην ανάπτυξη. Όμως, η σοβαρή λοίμωξη στο 3ο
τρίμηνο συνοδεύεται από κίνδυνο προωρότητας31. Έχει
παρατηρηθεί μετάδοση στο έμβρυο εντός της μήτρας32
και περιγενετικώς. Η γ-σφαιρίνη και το εμβόλιο έναντι
της ηπατίτιδας Α είναι ασφαλή κατά την εγκυμοσύνη. Η
θεραπευτική αντιμετώπιση είναι συμπτωματική.
Η οξεία ηπατίτιδα Β δε διαφέρει κλινικώς κατά την κύηση.
Σημαντική είναι η πιθανότητα μετάδοσης του ιού στο έμβρυο. Σε οξεία ηπατίτιδα Β κατά το 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης το 10% των νεογνών παρουσιάζει θετικό HΒsAg κατά
τη γέννηση, ενώ κατά το 3ο τρίμηνο το 80% - 90% (χωρίς
την προφυλακτική αγωγή που συνιστάται και αναφέρε-

ται παρακάτω). H χορήγηση εμβολίου και ÇυπεράνοσηςÈ
(αντι-HBs) σφαιρίνης κατά την εγκυμοσύνη είναι ασφαλής και αποτελεσματική, προλαμβάνουσα την κάθετη
μετάδοση.
Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Ε είναι ενδημική σε
περιοχές της Ασίας (Ινδική Χερσόνησος) και της Αφρικής..
Η οξεία ηπατίτιδα Ε παρουσιάζει αυξημένη θνησιμότητα
σε περιοχές της Ινδικής Χερσονήσου, αλλά όχι σε άλλες,
συνήθως κατά το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, μέσω οξείας
ηπατικής ανεπάρκειας (κεραυνοβόλος ηπατίτιδα)33, 34. Η
θεραπεία είναι συμπτωματική. Η πρόκληση τοκετού δε
βελτιώνει την πρόγνωση της μητέρας.
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Η παρουσία καλοήθων εστιακών βλαβών στο ήπαρ αποκαλύπτεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.
Κι αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόοδο της τεχνολογίας
και στη μεγάλη ανάπτυξη και χρήση απεικονιστικών τεχνικών, με τις οποίες διερευνώνται εύκολα και αξιόπιστα
τα όργανα της άνω κοιλίας, για κάποια συμπτώματα της
οποίας παραγγέλλονται οι παραπάνω εξετάσεις από το
θεράποντα ιατρό.
Η αποκάλυψη αυτών των βλαβών στην πλειονότητα
των περιπτώσεων είναι τυχαία, αφού οι ίδιες σπανιότατα
ευθύνονται για τα συμπτώματα που διερευνώνται.
Οι βλάβες αυτές είναι ποικίλες (πίνακας 1), κάποιες
είναι πολύ σπάνιες και άλλες αρκετά συχνές. Οι σημαντιΠίνακας 1

κότερες σε συχνότητα και σημασία είναι το αιμαγγείωμα,
η απλή κύστη, το ηπατοκυτταρικό αδένωμα και η εστιακή
οζώδης υπερπλασία.

Ηπατικό αιμαγγείωμα
Τα ηπατικά αιμαγγειώματα (εικόνα 1) είναι οι περισσότερο συχνοί καλοήθεις μεσεγχυματικοί ηπατικοί όγκοι, οι
οποίοι αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 70% όλων
των εστιακών ηπατικών βλαβών και απαντούν σε ποσοστό μέχρι 7% των ενηλίκων.
Συχνά είναι μονήρη, αλλά στο 40% των περιπτώσεων ανευρίσκονται πολλαπλά αιμαγγειώματα. Το μέγεθός τους
κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά μέχρι πάνω από 20 εκ. Μι-

Καλοήθεις εστιακές βλάβες ήπατος
Ηπατοκυτταρικό αδένωμα

Καλοήθη νεοπλάσματα επιθηλιακής προέλευσης

Αδένωμα χοληφόρων πόρων
Κυσταδένωμα χοληφόρων
Θηλωμάτωση χοληφόρων
Αιμαγγείωμα
Νεογνικό αιμαγγειοενδοθηλίωμα
Λεμφαγγείωμα

Καλοήθη νεοπλάσματα μη επιθηλιακής προέλευσης

Αγγειομυολίπωμα
Λίπωμα, αδενολίπωμα
Ίνωμα
Λειομύωμα
Κυστικές βλάβες
Εστιακή οζώδης υπερπλασία
Οζώδης αναγεννητική υπερπλασία

Μη νεοπλασματικές ογκόμορφες αλλοιώσεις

Μεσεγχυματικό αμάρτωμα
Αμάρτωμα χοληφόρων
(von Meyenburg complex)
Φλεγμονώδης ψευδοόγκος
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αποτελούνται από αγγειακούς χώρους που καλύπτονται
από ενδοθήλιο και επικοινωνούν μεταξύ τους, περικλείονται δε σε χαλαρό ινοελαστικό υπόστρωμα. Συνήθως
μένουν σταθερά σε μέγεθος με το πέρασμα του χρόνου.
Οι ενδείξεις μιας πιθανής σύνδεσης της χρήσης αντισυλληπτικών ή και της εγκυμοσύνης για τη δημιουργία ή και
την ανάπτυξη αιμαγγειωμάτων είναι ανεπαρκείς. Για το
λόγο αυτό δε χρειάζεται να αποθαρρύνονται να μείνουν
έγκυες γυναίκες με αιμαγγειώματα.
1.

Ηπατικό αδένωμα

Εικ. 1. Αιμαγγείωμα.

κρά αιμαγγειώματα, μέχρι 5 εκ., αποτελούν την πλειονότητα και είναι ασυμπτωματικά, ενώ τα μεγάλα ενδεχομένως να προκαλέσουν κάποια συμπτώματα (κοιλιακό πόνο,
βάρος - πληρότητα δεξιού υποχονδρίου), αλλά πάντα θα
πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα άλλης παθολογίας
που ευθύνεται γι᾽ αυτά τα συμπτώματα. Συμπτώματα από
πίεση μεγάλων χοληφόρων (ίκτερος), από θρόμβωση ή
αιμορραγία (οξύς πόνος, πυρετός) είναι σπάνιες επιπλοκές και συνοδεύονται από διαταραχές των δοκιμασιών
ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας, οι οποίες κατά κανόνα βρίσκονται φυσιολογικές στα ηπατικά αιμαγγειώματα.
Αυτόματη ρήξη ή έπειτα από κοιλιακό τραύμα είναι πολύ
σπάνια και συνήθως αφορά στα μεγάλα, περιφερικά αιμαγγειώματα. Στα παιδιά, γιγάντια αιμαγγειώματα έχουν
συνδεθεί με χαμηλής παροχής καρδιακή ανεπάρκεια και
υποθυρεοειδισμό, ενώ δερματικά αιμαγγειώματα μπορεί
να είναι δείκτες παρουσίας ηπατικών αιμαγγειωμάτων.
Αιμαγγειώματα διαπιστώνονται σε κάθε ηλικία, συχνότερα σε γυναίκες (3:1). Αιτιολογικά θεωρούνται αγγειακές
δυσμορφίες ή αμαρτώματα συγγενούς προέλευσης τα οποία μεγεθύνονται μάλλον μέσω εκτατικού μηχανισμού
παρά υπερπλασίας ή υπερτροφίας. Παθολογοανατομικά

2.
Εικ. 2. Ηπατικό αδένωμα.
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Τα ηπατικά αδενώματα (εικόνα 2) είναι όχι συχνά, καλοήθη, επιθηλιακά ηπατικά νεοπλάσματα, τα οποία εμφανίζονται σε φυσιολογικό κατά τα άλλα ηπατικό παρέγχυμα. Ανευρίσκονται κυρίως στο δεξιό λοβό του ήπατος,
ποικίλλουν σε μέγεθος (1 - 30 εκ.), είναι συνηθέστατα
μονήρη (σε ποσοστό 80%), ενώ συχνότερα υπάρχουν σε
νέες σχετικά γυναίκες, ιδιαίτερα σε αυτές που λαμβάνουν αντισυλληπτικά δισκία. Η συσχέτιση του ηπατικού
αδενώματος με τα αντισυλληπτικά δισκία είναι ένας σημαντικός λόγος για την αυξημένη τα τελευταία χρόνια
ανίχνευσή τους, σε συσχετισμό με την πολύ συχνότερη
εκτέλεση απεικονιστικών τεχνικών στην άνω κοιλία, για
διάφορους λόγους. Το τελευταίο τονίζει την πολύ συχνή
τυχαία ανεύρεση αδενωμάτων, η οποία αντανακλά τη συνήθη έλλειψη κλινικών συμπτωμάτων ή διαταραχών των
δοκιμασιών ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας.
Κλινικά συμπτώματα (κοιλιακός πόνος, βάρος στο δεξιό υποχόνδριο) συνδέονται συνήθως με μεγάλα αδενώματα ή με αιμορραγία ή ρήξη τους, που δεν είναι σπάνια,
όπως και η κακοήθης εξαλλαγή τους. Για αυτούς τους
λόγους, η διάγνωση και η αντιμετώπιση ενός ηπατικού
αδενώματος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
Αιτιολογία: Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ ηπατικών αδενωμάτων και χρήσης
αντισυλληπτικών, η οποία έχει περιγραφεί εδώ και 40
χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με τη δόση και
τη χρονική διάρκεια λήψης των αντισυλληπτικών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ η ετήσια συχνότητα των ηπατικών αδενωμάτων είναι 1 ανά 100.000 γυναίκες που
ουδέποτε έκαναν χρήση αντισυλληπτικών, ανέρχεται σε
30 - 40 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο σε όσες έκαναν
μακροχρόνια χρήση. Στις τελευταίες περιπτώσεις, τα αδενώματα είναι περισσότερα του ενός, μεγαλύτερα των
5 εκ. και εμφανίζουν συχνότερα αυτόματη αιμορραγία.
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Ο μηχανισμός αυτής της συσχέτισης δεν είναι σαφής. Η
υπόθεση ότι τα οιστρογόνα προκαλούν άμεσα τη μεταμόρφωση των ηπατοκυττάρων μέσω υποδοχέων στεροειδών δεν υποστηρίζεται επαρκώς από πειραματικά ευρήματα. Η ανάπτυξη ηπατικών αδενωμάτων έχει συνδεθεί
με τη χρήση και ανδρογόνων στεροειδών, ιδιαίτερα των
17-α-αλκυλιωμένων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους
αθλητές της άρσης βαρών.
Η συσχέτιση των ηπατικών αδενωμάτων με την εγκυμοσύνη έχει ως πιθανό υπόστρωμα την αύξηση των ενδογενών στεροειδών στην εγκυμοσύνη, δημιουργεί δε
σημαντικά θεραπευτικά προβλήματα, λόγω αυξημένου
κινδύνου ρήξης των αδενωμάτων στη διάρκεια της κύησης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η πολύ αυξημένη
πιθανότητα εμφάνισης ηπατικών αδενωμάτων σε ασθενείς με τύπου Ι και ΙΙΙ νόσο εναπόθεσης γλυκογόνου. Παρουσιάζονται συνήθως σε άρρενες ηλικίας μέχρι 20 ετών
και είναι πολλαπλά και αγνώστου μηχανισμού.
Κάποια ακτινολογικά στοιχεία στη μαγνητική τομογραφία ίσως σχετίζονται με ιστολογικούς υποτύπους του
ηπατικού αδενώματος, καθορίζοντας έτσι και τη θεραπευτική μας στρατηγική.
Η κλινική εξέταση συνήθως είναι αρνητική. Μερικές
φορές υπάρχει ηπατομεγαλία ή ψηλαφάται ηπατική μάζα, ενώ ο ίκτερος είναι σπάνιο εύρημα και συμβαίνει
όταν ευμέγεθες αδένωμα πιέζει χοληφόρα. Η ανάπτυξη
οξέος πόνου με πτώση της πίεσης αντανακλά ρήξη του
αδενώματος στην περιτοναϊκή κοιλότητα και συνδέεται
με υψηλή θνησιμότητα (20%) αν δε διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, διαταραχές των δοκιμασιών
ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας είναι σπανιότατες σε
μικρά αδενώματα, ενώ τα μεγάλα και πολλαπλά είναι
δυνατόν να συνοδεύονται από αύξηση της γ-GT. Η αFP
είναι φυσιολογική. Αύξηση μεγέθους ενός αδενώματος,
όταν μάλιστα συνοδεύεται από αύξηση και της αFP, δημιουργεί υποψία εξαλλαγής, η οποία περιγράφεται σε
ποσοστό 10% περίπου.

Εστιακή οζώδης υπερπλασία (FNH)
Αποτελεί τον πιο συχνό καλοήθη μη αγγειακής προέλευσης όγκο του ήπατος. Σε μια νεκροτομική σειρά περίπου
100.000 ασθενών, ποσοστό 8% των μη αιμαγγειωματωδών βλαβών ήταν FNH (το 66% όλων των καλοήθων μη
αιμαγγειωματωδών βλαβών). Σε πιο πρόσφατη μελέτη με

3.
Εικ. 3. Εστιακή οζώδης υπερπλασία.

MRI, το 23% όλων των καλοήθων εστιακών βλαβών ήταν
FNH, ποσοστό που έφτανε το 86% όταν εξαιρέθηκαν τα
αιμαγγειώματα.
Η εστιακή οζώδης υπερπλασία (εικόνα 3) είναι μονήρης στο 75% - 80% των περιπτώσεων, ανευρίσκεται
κυρίως σε γυναίκες σε αναλογία προς άνδρες 8 ή 9:1,
ιδιαίτερα σε ηλικίες 20 - 50 ετών, και είναι συνήθως
υποκάψια, ενώ μπορεί να εμφανίζει και μίσχο. Στα παιδιά
η FNH συνιστά το 2% περίπου των όγκων του ήπατος.
Σήμερα, η FNH θεωρείται γενικά ότι αποτελεί μία υπερπλαστική απάντηση σε υπεραιμάτωση, η οποία εκδηλώνεται με τις χαρακτηριστικές ανώμαλες αρτηρίες που
ανευρίσκονται στο κέντρο αυτών των όζων. Δεν είναι σαφές αν ο παθογενετικός μηχανισμός περιλαμβάνει και
αγγειακό τραύμα.
Ο συνδυασμός της FNH με την κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία (Osler-Weber-Rendu νόσο) και με
ηπατικά αιμαγγειώματα (σε ποσοστό 23% των ασθενών με
FNH) υποστηρίζει την υπόθεση ότι η FNH είναι μια συγγενής αγγειακή ανωμαλία, ενώ η παρουσία της σε μονοζυγωτικά δίδυμα υποστηρίζει πιθανή γενετική προδιάθεση.
Δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για συσχέτιση μεταξύ της χρήσης αντισυλληπτικών και της ανάπτυξης FNH,
ούτε επικρατεί η άποψη ότι είναι αναγκαίο να διακόπτονται αν διαγνωστεί FNH, της οποίας όμως συνιστάται,
τότε, συχνότερη παρακολούθηση.
Η πλειονότητα των ασθενών με FNH αποκαλύπτεται
τυχαία σε απεικονιστική εξέταση, αφού πολύ σπάνια, σε
αντίθεση με το ηπατικό αδένωμα, η FNH παρουσιάζει
οξεία κλινική εμφάνιση (π.χ. αιμορραγία). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μελέτες που αναφέρουν άτυπη επιγαστρική δυσφορία, άλγος ή ψηλαφητή ηπατική μάζα σε
μικρό ποσοστό.
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Για μεγάλες συμπτωματικές απλές κύστεις έχουν προταθεί διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις (αναρρόφηση του υγρού με βελόνη και ένεση αλκοόλης ή άλλης
ουσίας, χειρουργική επέμβαση με αφαίρεση της οροφής
της ή ηπατεκτομή).

Κατευθυνόμενη διαδερματική βιοψία εστιακής
βλάβης
4.
Εικ. 4. Απλή κύστη ήπατος.

Οι δοκιμασίες ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας είναι
κλασικά μέσα σε φυσιολογικά όρια και κάθε διαταραχή
θα πρέπει να δημιουργήσει υποψία παρουσίας και άλλης
παθολογίας.

Απλές κύστεις του ήπατος
Οι κυστικές βλάβες του ήπατος αντιπροσωπεύουν μια ετερογενή ομάδα, με σημαντικές διαφορές στη συχνότητα,
στην αιτιολογία και στις κλινικές εκδηλώσεις.
Οι απλές κύστεις του ήπατος (εικόνα 4), με τοίχωμα
από λεπτό, πυκνό ινώδη συνδετικό ιστό και κυβικό ή
κυλινδρικό επιθήλιο, περιέχουν καθαρό υγρό και δεν επικοινωνούν με το ενδοηπατικό χοληφόρο δένδρο.
Σε νεκροτομικό υλικό, απλές κύστεις βρίσκονται σε ποσοστό περίπου 1%, με μέγεθος που κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά μέχρι, συνήθως, λίγα εκατοστά, ενώ η μεγαλύτερη περιγραφείσα κύστη περιείχε 17 λίτρα υγρού.
Συνηθέστερα βρίσκονται στο δεξιό λοβό του ήπατος,
συχνότερα σε γυναίκες και στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι ασυμπτωματικές. Μεγάλες κύστεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν κάποια συμπτώματα (δυσφορία
στην κοιλιά, πόνο ή ναυτία) ή σπάνια να επιπλακούν από
αυτόματη αιμορραγία, βακτηριακές λοιμώξεις, ρήξη ή
αποφρακτικό ίκτερο.
Η διαφορική διάγνωση μιας απλής κύστης πρέπει να
γίνεται από κυσταδένωμα, κυσταδενοκαρκίνωμα, εχινόκοκκο κύστη και σε αυτό βοηθούν αποφασιστικά οι
διαθέσιμες απεικονιστικές τεχνικές (υπερηχογράφημα,
αξονική και μαγνητική τομογραφία).
Για τις περισσότερες απλές ηπατικές κύστεις δε χρειάζεται θεραπεία, αλλά απλή απεικονιστική παρακολούθηση, αρχικά μία φορά το χρόνο, παρότι η τάση είναι να
παραμένουν σταθερές σε μέγεθος.
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Η μεγάλη πρόοδος στις απεικονιστικές μεθόδους έχει κάνει δυνατή τη βέβαιη και ασφαλή διάγνωση των περισσότερων εστιακών βλαβών του ήπατος σε υψηλό ποσοστό
τους. Αυτό αφορά κυρίως στα αιμαγγειώματα, στις απλές
κύστεις και λιγότερο στην εστιακή οζώδη υπερπλασία.
Το σημαντικότερο διαγνωστικό πρόβλημα είναι η οριστική διάγνωση του ηπατικού αδενώματος, που έχει και
τη μεγαλύτερη κλινική σημασία.
Σε εστιακές βλάβες διαμέτρου μεγαλύτερης των 5 εκ.,
οι οποίες δε μειώνονται σε μέγεθος μετά τη διακοπή της
λήψης αντισυλληπτικών, είναι πολύ χρήσιμη η κατευθυνόμενη βιοψία ήπατος υπό απεικονιστικό έλεγχο με
αξονικό τομογράφο ή υπερηχογράφημα.
Η βιοψία είναι προτιμότερη της κυτταρολογικής (FNA)
και έχει διαγνωστική ακρίβεια μεγαλύτερη του 90%.

Η υπερηχογραφική απεικόνιση των εστιακών
αλλοιώσεων στο ήπαρ
Ένα μεγάλο ποσοστό των καθημερινών υπερηχογραφικών εξετάσεων αφορά στη μελέτη της άνω κοιλίας και
ιδιαίτερα του ήπατος. Όχι σπάνια, στις εξετάσεις αυτές
απεικονίζονται εστιακές ηπατικές αλλοιώσεις είτε ως τυχαίο εύρημα είτε στο πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης.
Παρ᾽ όλο που συχνά ο χαρακτηρισμός των αλλοιώσεων
δε γίνεται με το υπερηχογράφημα, αλλά ο ασθενής παραπέμπεται για περαιτέρω μελέτη με αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή βιοψία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου
το υπερηχογράφημα θέτει την τελική διάγνωση. Σε αυτό
βοηθά και η μελέτη της αγγείωσής τους με την τεχνική
του Doppler και, τελευταία, και η χρήση των υπερηχογραφικών σκιαγραφικών ουσιών.
Άρα, το υπερηχογράφημα παραμένει η εξέταση πρώτης εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω της
απουσίας ακτινοβολίας, της εξαιρετικής διαθεσιμότητας,
του σχετικά χαμηλού κόστους και της ελάχιστης απαιτούμενης προετοιμασίας για τον εξεταζόμενο, έχοντας ως
μοναδικό μειονέκτημα την προαπαιτούμενη ικανότητα

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 8 | Έτος 2010

Καλοήθεις εστιακές βλάβες του ήπατος

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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και εμπειρία του εξεταστή.
Η ανάδειξη μιας εστιακής ηπατικής βλάβης βασίζεται
συνήθως στην ακουστική της αντίθεση σε σχέση με το
παρακείμενο υγιές ηπατικό παρέγχυμα, παρ᾽ όλο που οι
ισοηχογενείς βλάβες συχνά διαφεύγουν. Το υπερηχογράφημα θα διευκρινίσει την υφή και τους χαρακτήρες της
βλάβης και με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler και την
αγγείωσή της.
Με βάση τα χαρακτηριστικά της ηχοδομής τους και των
πληροφοριών του εγχρώμου Doppler, οι πλέον συνήθεις
καλοήθεις και κακοήθεις εστιακές αλλοιώσεις του ήπατος
απεικονίζονται στον πίνακα 2 (σελ. 348).

Η εμφανής αλληλοεπικάλυψη των βασικών υπερηχοτομογραφικών χαρακτηριστικών των διαφόρων εστιακών
βλαβών του ήπατος πολύ συχνά οδηγεί σε αβέβαια διαγνωστικά συμπεράσματα. Η καταγεγραμμένη διαγνωστική ευαισθησία κυμαίνεται από 40% έως 80%.
Η σχετικά πρόσφατη εισαγωγή στην κλινική πράξη ενδοφλεβίως χορηγούμενων ηχοενισχυτικών ουσιών φαίνεται ότι, ειδικά για τη διαγνωστική προσπέλαση των εστιακών βλαβών του ήπατος, αποτελεί επαναστατική εξέλιξη
λόγω της θεαματικής βελτίωσης των μέτριων ποσοστών
διαγνωστικής ευαισθησίας.
Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι σταθεροποιημένες
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Πίνακας 2

Αιμαγγείωμα
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία (FNH)
Αδένωμα
Απόστημα
Νησίδα φυσιολογικού ηπατικού παρεγχύματος σε διάχυτη λιπώδη εκφύλιση

Εστιακές βλάβες του ήπατος
Καλοήθεις
Συνήθως υπερηχογενής βλάβη με σαφή όρια. Τα άτυπα υποηχογενείς βλάβες ή μικτής ηχογένειας. Χωρίς εμφανή αγγείωση ή ελάχιστη ροή.
Συνήθως ισοηχογενής βλάβη ή ελαφρώς υπερ- ή υποηχογενής. Συχνά αγγεία με κατεύθυνση
από το κέντρο προς την περιφέρεια εν είδει ακτίνων τροχού.
Συνήθως υπερηχογενής βλάβη όταν είναι μικρό και όταν είναι μεγάλο ποικιλόμορφη ηχοδομή. Συχνά κυστικές περιοχές λόγω αιμορραγίας ή νέκρωσης. Συχνά κεντρικά αγγεία.
Άνηχη ή υποηχογενής βλάβη με παχύ ή ανώμαλο τοίχωμα και υπερηχογενές οίδημα ή αέρα
εντός. Υπεραγγειούμενο τοίχωμα και κέντρο χωρίς αγγεία.
Υποηχογενής βλάβη με φυσιολογική ηπατική αγγείωση. Γειτνίαση με χοληδόχο κύστη ή προσθίως της πυλαίας ή γεωγραφικό πρότυπο.
Κακοήθεις

ΗΚΚ
Μεταστάσεις
Χολαγγειο-καρκίνωμα
Λέμφωμα

Τα μικρά συνήθως υποηχογενής εστία ή σπάνια υπερηχογενής. Τα μεγάλα ποικιλόμορφη
ηχοδομή. Συχνά υπεραγγειούμενα με ανώμαλα αγγεία.
Υπερ-, υπο- ή ισογενής βλάβη συνήθως με υποηχογενή άλω. Ποικιλόμορφα αγγειακά
χαρακτηριστικά.
Διατεταμένα ενδοηπατικά χολαγγεία και βλάβη που μπορεί να μην είναι εμφανής. Σπάνια
πολλαπλές βλάβες.
Διάχυτη διηθητική βλάβη ή άνηχες βλάβες με διαφραγμάτια.

μικροφυσαλίδες αερίου, οι οποίες χορηγούνται ενδοφλεβίως και μπορούν να απεικονίσουν λεπτομερώς, σε
συνεχή πραγματικό χρόνο, την αγγειακή συμπεριφορά
του φυσιολογικού ηπατικού παρεγχύματος και των καλοήθων και κακοήθων εστιακών βλαβών. Το απεικονιστικό
αποτέλεσμα είναι απολύτως αντίστοιχο των δυναμικών
εξετάσεων Υπολογιστικής Τομογραφίας και Μαγνητικού
Συντονισμού με χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών.
Συνοπτικά, μετά τη χορήγηση της ενισχυτικής ουσίας, οι
συμπαγείς καλοήθεις εστιακές βλάβες εμφανίζουν ταχεία
αρτηριακή ενίσχυση και εν συνεχεία καθίστανται ισο- ή
υπερ- ενισχυόμενες σε σύγκριση με το παρακείμενο ηπατικό παρέγχυμα. Οι κακοήθεις βλάβες εμφανίζουν, επίσης,
ταχεία αρτηριακή ενίσχυση αλλά και ταχύ απεμπλουτισμό,
καθιστάμενες τελικώς υποενισχυόμενες σε σύγκριση με
το παρακείμενο ηπατικό παρέγχυμα. Εξαίρεση αποτελούν
ορισμένα μικρά, καλώς διαφοροποιημένα ηπατοκυτταρικά
καρκινώματα, τα οποία διατηρούν παρατεταμένους χρόνους εμπλουτισμού από την ενισχυτική ουσία.

Η απεικόνιση των καλοήθων εστιακών βλαβών
του ήπατος στην αξονική και στη μαγνητική
τομογραφία
Αιμαγγείωμα
Στην αξονική τομογραφία τα αιμαγγειώματα εμφανίζο-
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νται ως καλά περιγεγραμμένες αλλοιώσεις. Στις εικόνες
χωρίς έγχυση σκιαγραφικού συνήθως είναι υπόπυκνα σε
σχέση με το φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα. Μετά τη
χορήγηση ενδοφλεβίου σκιαγραφικής ουσίας τα αιμαγγειώματα εμφανίζουν περιοχές οζώδους πρόσληψης στην
αρχή στην περιφέρεια που επεκτείνονται προς το κέντρο.
Περιοχές ίνωσης δεν προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό. Ο
χρόνος που απαιτείται για την πλήρη πρόσληψη του σκιαγραφικού εξαρτάται από το μέγεθος του αιμαγγειώματος.
Μικρές αλλοιώσεις σκιαγραφούνται πλήρως σε λιγότερο
από 1 λεπτό και εμφανίζουν ομοιογενή αυξημένη πυκνότητα στην αρτηριακή και στην πυλαία φάση, ενώ μεγάλες
αλλοιώσεις μπορεί να χρειαστούν 20 ή και περισσότερα
λεπτά για την πλήρη σκιαγραφική τους ενίσχυση.
Στη μαγνητική τομογραφία το αιμαγγείωμα εμφανίζει
πολύ υψηλή ένταση σήματος στις ακολουθίες Τ2 προσανατολισμού. Συνήθως έχει σαφή όρια και εσωτερική
ομοιογένεια. Αιμαγγειώματα με μέγεθος μεγαλύτερο των
4 εκ. έχουν συχνά ετερογενή ένταση σήματος εξαιτίας
ίνωσης, αιμορραγίας, θρόμβωσης, υαλινοποίησης και κυστικής εκφύλισης. Μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής
ουσίας η πρόσληψη αυτής γίνεται όπως και στον αξονικό
τομογράφο (εικόνα 11).
Μερικές φορές μικρά αιμαγγειώματα (διαμέτρου 2 εκ.)
μπορεί να έχουν άτυπη εμφάνιση χωρίς να προσλαμβά-
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α.

β.

γ.

11.
Εικ. 11. Αιμαγγείωμα: α. Εγκάρσια Τ2 ακολουθία: Υψηλής έντασης σήματος αλλοίωση στο δεξιό λοβό του ήπατος. β., γ. Εγκάρσιες βαθμιδωτής ηχούς Τ1 ακολουθίες μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας: Προοδευτική πρόσληψη του σκιαγραφικού από την περιφέρεια
προς το κέντρο.

νουν το σκιαγραφικό στην αρτηριακή και στην πυλαία
φάση. Σπάνια τα αιμαγγειώματα μπορεί να εμφανίσουν
άλλα άτυπα χαρακτηριστικά, όπως αιμορραγία, αποτιτάνωση, έλξη της κάψας και υαλινοποίηση.
Εστιακή οζώδης υπερπλασία
Στην αξονική τομογραφία η εστιακή οζώδης υπερπλασία
εμφανίζεται ως ισόπυκνη ή ελαφρά υπόπυκνη αλλοίωση.
Περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων μπορεί να αναγνωριστεί καλά περιγεγραμμένη υπόπυκνη ουλή. Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας την προσλαμβάνει έντονα
στην αρτηριακή φάση. Η πρόσληψη του σκιαγραφικού
είναι ομοιογενής, εκτός από την ουλή και τα ινώδη διαφράγματα. Κατά την παρεγχυματική φάση η εστιακή
οζώδης υπερπλασία γίνεται ισόπυκνη ή σχεδόν ισόπυκνη
με το φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα. Η κεντρική ουλή
συνήθως είναι υπόπυκνη στην αρτηριακή φάση, ενώ σε
καθυστερημένες φάσεις προσλαμβάνει το σκιαγραφικό.
Στη μαγνητική τομογραφία η εστιακή οζώδης υπερπλασία εμφανίζει ένταση σήματος παρόμοια του ηπατικού παρεγχύματος. Στις ακολουθίες προσανατολισμού
Τ1 έχει ίση ένταση ή ελαφρά χαμηλή ένταση, ενώ στις
ακολουθίες Τ2 ίση ή ελαφρά υψηλή ένταση σήματος
σε σύγκριση με το φυσιολογικό παρέγχυμα. Η κεντρική
ουλή εμφανίζει χαμηλή ένταση σήματος στις ακολουθίες προσανατολισμού Τ1 και υψηλή στις ακολουθίες
προσανατολισμού Τ2. Η πρόσληψη του γαδολινίου είναι
ανάλογη με αυτήν των ιωδιούχων σκιαγραφικών ουσιών
στην αξονική τομογραφία (εικόνα 12). Μετά τη χορήγηση γαδολινίου -BOPTA- η εστιακή οζώδης υπερπλασία
εμφανίζει πρόσληψη σε καθυστερημένες εικόνες.
Άτυπα ευρήματα μπορεί να αναδειχθούν στο 10% 20% των περιπτώσεων, όπως αποτιτάνωση, ετερογενής

σκιαγραφική ενίσχυση, χαμηλής ή ίσης έντασης σήμα
ή πυκνότητα στην αρτηριακή φάση, χαμηλής έντασης
σήμα στις εικόνες Τ2 και παρουσία ψευδοκάψας.
Αδένωμα
Αποτελείται από λωρίδες φαινομενικά φυσιολογικών ηπατοκυττάρων, τα οποία όμως δεν έχουν τη φυσιολογική
αρχιτεκτονική του ηπατικού παρεγχύματος. Δεν υπάρχουν χολαγγεία και κλαδίσκοι πυλαίας. Μπορεί να περιβάλλεται από ινώδη κάψα. Απαντούν κυρίως σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας και σχετίζονται με τη λήψη αντισυλληπτικών από το στόμα.
Στην αξονική τομογραφία το αδένωμα μπορεί να είναι
υπόπυκνο ή υπέρπυκνο εάν υπάρχει πρόσφατη αιμορ-

α.

γ.

β.

δ.

12.
Εικ. 12. Εστιακή οζώδης υπερπλασία: α. Εγκάρσια Τ2 ακολουθία:
Aλλοίωση με ελαφρά υψηλή ένταση σήματος στο δεξιό λοβό του
ήπατος. β., γ., δ. Εγκάρσιες βαθμιδωτής ηχούς Τ1 ακολουθίες πριν
(β) και μετά τη χορήγηση γαδολινίου (γ, δ): ΄Ισης έντασης με το φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα αλλοίωση (β) προσλαμβάνει έντονα
την παραμαγνητική ουσία στην αρτηριακή φάση (γ), ενώ αποβάλλει
το γαδολίνιο στη φλεβική φάση εκτός από την κεντρική ουλή (δ).
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α.

β.

γ.

13.
Εικ. 13. Αδένωμα: α. Εγκάρσια Τ2 ακολουθία με καταστολή λίπους: Αλλοίωση με ελαφρά αυξημένη ένταση σήματος στο δεξιό λοβό του
ήπατος. β., γ. Εγκάρσιες βαθμιδωτής ηχούς Τ1 ακολουθίες μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας: Πρόσληψη του γαδολινίου από το
αδένωμα στην αρτηριακή φάση (β), το οποίο γίνεται ίσης έντασης σήμα με το ηπατικό παρέγχυμα στη φλεβική φάση (γ).

ραγία ή μεγάλη ποσότητα γλυκογόνου. Τα αιμορραγικά
αδενώματα έχουν ετερογενή απεικόνιση, ενώ αυτά που
δεν έχουν επιπλακεί ομοιογενή. Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας μπορεί να την προσλάβει μετρίως στην
αρτηριακή και στην πρώιμη πυλαία φάση.
Στη μαγνητική τομογραφία οι περισσότερες βλάβες
έχουν ετερογενή ένταση σήματος. Εμφανίζουν υψηλή
ένταση σήματος στις ακολουθίες προσανατολισμού Τ1
σε σύγκριση με το ηπατικό παρέγχυμα και υψηλή ένταση
σήματος στις ακολουθίες προσανατολισμού Τ2. Μετά τη
χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας συνήθως εμφανίζει
αυξημένη ένταση σήματος σε σύγκριση με το ηπατικό
παρέγχυμα, αλλά μπορεί να εμφανίζει ίση ή χαμηλή ένταση σήματος (εικόνα 13).

Καλοήθεις εστιακές βλάβες ήπατος - Ιστολογική
εικόνα
Οι καλοήθεις εστιακές βλάβες του ήπατος διαχωρίζονται
σε επιθηλιακές και μη επιθηλιακές. Στις πρώτες εντάσσονται η εστιακή οζώδης υπερπλασία, το ηπατικό αδένωμα,
ο αναγεννητικός όζος, οι δυσπλαστικοί όζοι, το αδένωμα
χοληφόρων πόρων, το αμάρτωμα χοληφόρων πόρων και
άλλες σπανιότερες οντότητες. Στις μη επιθηλιακές αλλοιώσεις ανήκουν το αιμαγγείωμα, το αγγειομυολίπωμα,
το μεσεγχυματογενές αμάρτωμα, ο ινώδης όγκος και ο
φλεγμονώδης ψευδοόγκος.
Οι δύο κυριότερες αλλοιώσεις από τις ανωτέρω είναι η
εστιακή οζώδης υπερπλασία και το ηπατικό αδένωμα.
Η εστιακή οζώδης υπερπλασία αφορά σε εντοπισμένη
υπερπλαστική ανάπτυξη ηπατοκυττάρων γύρω από αγγειακή ανωμαλία. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και αποτελεί συνήθως τυχαίο εύρημα.
Μακροσκοπικά αφορά σε περίγραπτη οζώδη αλλοίωση
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μεγαλύτερης διαμέτρου συνήθως <5 εκ. Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι η κεντρική ουλή με τα ακτινωτά
ινώδη διαφραγμάτια, που την υποδιαιρούν σε μικρότερους όζους.
Στη μικροσκοπική εξέταση αποτελείται από όζους ηπατοκυττάρων περιβαλλόμενους από ινώδη διαφραγμάτια, που περιέχουν αρτηριακούς κλάδους, χοληφόρους
πόρους και φλεγμονώδεις διηθήσεις. Η κεντρική ουλή
αποτελείται από πυκνό κολλαγόνο και περικλείει αγγειακούς κλάδους και χοληφόρα. Στον τελαγγειεκτασικό τύπο
πολυάριθμα μικρά διατεταμένα αγγεία παρατηρούνται
κεντρικά και τα γειτονικά κολποειδή εμφανίζονται έντονα διατεταμένα.
Το ηπατικό αδένωμα αφορά σε καλόηθες ηπατοκυτταρικό νεόπλασμα, εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες και
συνδέεται με τη λήψη αντισυλληπτικών.
Μακροσκοπικά εμφανίζεται ως περίγραπτη μάζα. Μικροσκοπικά αποτελείται από φυσιολογικά ηπατοκύτταρα
που διατάσσονται σε δοκίδες διαχωριζόμενες από κολποειδή. Χαρακτηριστικά απουσιάζουν τα φυσιολογικά
πυλαία διαστήματα και οι χοληφόροι πόροι.

Θεραπευτική προσέγγιση - Η άποψη
του χειρουργού
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των συνηθέστερων καλοήθων εστιακών βλαβών του ήπατος διαφέρει και είναι
συνάρτηση των κάτωθι παραμέτρων:
1. Παρουσία ή μη συμπτωμάτων.
2. Διαγνωστικό δίλημμα (ειδικά σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας πεπτικού σωλήνα, πνεύμονα, προστάτη ή
μαστού).
3. Κακόηθες δυναμικό της βλάβης (κίνδυνος κακοήθους
εξαλλαγής).
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Αιμαγγείωμα: Η συνηθέστερη καλοήθης εστιακή βλάβη
(20% πληθυσμού, γυναίκες > άνδρες). Στην πλειονότητά
τους τα αιμαγγειώματα είναι ασυμπτωματικά, ενώ συμπτώματα εμφανίζονται περίπου στο 40% των γιγάντιων
αιμαγγειωμάτων (>5 εκ.). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν
πόνο, αίσθημα πρώιμης πλήρωσης, ανορεξία και ναυτία.
Ο κίνδυνος αυτόματης ρήξης τους είναι μικρός και δε
δικαιολογεί προφυλακτική ηπατεκτομή. Λαπαροσκοπική
ηπατεκτομή ή κλασική ηπατεκτομή συνιστάται μόνο επί
ενοχλητικών συμπτωμάτων ή επιπλοκών, όπως θρόμβωση, ασβεστοποίηση, ίνωση, σύνδρομο Kasabach-Merritt
(θρομβοπενία εκ καταναλώσεως), σύνδρομο BornmanTerblanche-Blumgart (εμπύρετο και κοιλιακό άλγος).
Εστιακή οζώδης υπερπλασία: Βλάβη κυρίως σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας. Τις περισσότερες φορές είναι
ασυμπτωματική και αποτελεί τυχαίο εύρημα. Το σημαντικότερο βήμα στην προσέγγισή της είναι η διάκριση από το
ηπατοκυτταρικό αδένωμα και το ινοπεταλιώδες ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Απουσία ενοχλημάτων, φυσιολογική ηπατική βιοχημεία και έλλειψη χρήσης αντισυλληπτικών είναι συμβατά περισσότερο με εστιακή οζώδη υπερπλασία.
Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει μόνο απεικονιστική παρακολούθηση, εφόσον αυτές οι βλάβες δεν έχουν κακόηθες
δυναμικό. Ηπατεκτομή συνιστάται μόνο επί ενοχλητικών
συμπτωμάτων (εξαιρετικά σπάνιο) ή επί επιπλοκών, όπως
το σύνδρομο Kasabach-Merritt (θρομβοπενία εκ καταναλώσεως) ή η θρόμβωση ηπατικής φλέβας.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στα τηλαγγειεκτατικά ηπατοκυτταρικά αδενώματα, βλάβες οι οποίες μέχρι
πρότινος χαρακτηρίζονταν τηλαγγειεκτατικές εστιακές
οζώδεις υπερπλασίες, οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα
αυξημένο κίνδυνο αυτόματης ρήξης και αιμορραγίας
και χρήζουν έγκαιρης χειρουργικής αντιμετώπισης αν
τεθεί η διάγνωση με απεικονιστικές τεχνικές ή βιοψία
της βλάβης.
Ηπατοκυτταρικό αδένωμα: Βλάβη συνηθέστερη σε γυναίκες υπό αντισυλληπτική αγωγή διάρκειας >5 ετών ή
με σακχαρώδη διαβήτη. Πολλαπλά αδενώματα παρουσιάζονται σε ασθενείς με νοσήματα διαταραχής μεταβολισμού του γλυκογόνου τύπου I και III. Αδενωμάτωση
(>10 αδενώματα) παρατηρείται σε άτομα με έκθεση σε
αναβολικά στεροειδή ή ανδρογόνα.
Τα ηπατοκυτταρικά αδενώματα παρουσιάζουν ποσοστό
κακοήθους εξαλλαγής σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα της

τάξης του 5%, ενώ είναι συχνά συμπτωματικά. Τέλος, αυτόματη ρήξη και αιμοπεριτόναιο παρατηρείται σε ποσοστό 10% των ασθενών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
περιόδου της κύησης ή στη λοχεία. Για τους παραπάνω
λόγους συνιστάται ή προφυλακτική εξαίρεσή τους, ενώ
όταν παρουσιάζονται με αυξημένο μέγεθος θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται χειρουργικά (αποφυγή μεταγγίσεων, διεγχειρητική χρήση ηπατοτομής τύπου liver hanging
technique) ως ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου.

Συμπέρασμα
Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι έχουν οδηγήσει σε
πολύ μεγάλη αύξηση της διάγνωσης καλοήθων εστιακών
βλαβών του ήπατος, συμπτωματικών και μη. Ενώ η πλειονότητά τους χρήζει μόνο παρακολούθησης, μερικές εξ
αυτών χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση.
Τα ηπατικά αιμαγγειώματα χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης όταν είναι συμπτωματικά, αν προκληθεί αυτόματη ρήξη τους ή επί επιπλοκών τους, όπως τα σύνδρομα
Kasabach-Merritt ή Bornman-Terblanche-Blumgart. Η
εστιακή οζώδης υπερπλασία είναι και αυτή καλοήθης
εστιακή βλάβη, σπανίως συμπτωματική, με σαφή απεικονιστικά χαρακτηριστικά στη μαγνητική τομογραφία (η
οποία θεωρείται και η εξέταση επιλογής) και λόγω της καλοήθους βιολογικής πορείας σπανίως απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση. Οι τηλαγγειεκτατικές εστιακές οζώδεις
υπερπλασίες, μία έως πρόσφατα υποκατηγορία, έχουν
βιολογική συμπεριφορά ηπατοκυτταρικών αδενωμάτων,
χαρακτηρίζονται πλέον τηλαγγειεκτατικά ηπατοκυτταρικά αδενώματα και χρήζουν ηπατεκτομής.
Τέλος, τα ηπατοκυτταρικά αδενώματα είναι καλοήθεις εστιακές βλάβες, οι οποίες όμως έχουν σημαντικό ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής σε ηπατοκυτταρικό
καρκίνωμα, είναι συχνά συμπτωματικά και χρειάζονται
χειρουργική εξαίρεση. Η ηπατεκτομή μπορεί να γίνει με
λαπαροσκοπική ή με ανοιχτή τεχνική και έχει πολύ καλά
αποτελέσματα.
Εξίσου σημαντικό είναι, κατά την αρχική εκτίμηση αυτών των βλαβών, να συμμετέχει μαζί με τον ηπατολόγο
και χειρουργός ήπατος - παγκρέατος - χοληφόρων (με την
απαραίτητη πιστοποίηση από το AHPBA/IHPBA), γεγονός
το οποίο διευκολύνει την ακριβή διάγνωση και τη σωστή
αντιμετώπισή τους.
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Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) είναι ένα συχνό νεόπλασμα ιδιαίτερης βαρύτητας, αλλά διαχρονικά πολύ
ενδιαφέρον. Κατά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον αυτό έχει ενταθεί και έχει προσελκύσει την προσοχή των
επιστημόνων χάρη στις εξελίξεις της επιδημιολογίας, της
χειρουργικής, της μοριακής βιολογίας, της απεικόνισης
και της θεραπείας.
Η σχέση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου με τους ιούς
της ηπατίτιδας Β και C, όπως επίσης και με τον αλκοολισμό, καθορίζει την επιδημιολογία της νόσου. Παράλληλα,
είναι πρόκληση για πρόληψη μέσω υγειονομικών παρεμβάσεων και εμβολιασμού.
Οι εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές, η καλύτερη
κατανόηση της ανατομικής και της βιολογίας του ήπατος,
οι διεγχειρητικοί υπέρηχοι και οι μέθοδοι υποβοήθησης
της ηπατικής λειτουργίας έχουν συμβάλει σημαντικά στη
μειωμένη θνητότητα στις χειρουργικές επεμβάσεις και
στη μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών εκείνων που έχουν επιλεγεί για εγχείρηση.
Η μοριακή βιολογία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
στην κατανόηση της καρκινογένεσης και ενδεχομένως
της θεραπείας. Η παθολογική έκφραση διαφόρων γονιδίων στην ηπατοκαρκινογένεση είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό σε μοριακό επίπεδο. Η αλλαγή της έκφρασης
των γονιδίων μπορεί να είναι αποτέλεσμα γενετικής, επιγενετικής βλάβης και σχετίζεται με τη λοίμωξη, με τους
ιούς της ηπατίτιδας.
Η επανάσταση στην απεικόνιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση, στη σταδιοποίηση και στην
παρακολούθηση των ασθενών. Το υπερηχογράφημα, η
αξονική και η μαγνητική τομογραφία και η ποζιτρονική
τομογραφία είναι οι αιχμές του δόρατος στην απεικόνιση.

Στον τομέα της θεραπείας, υπάρχουν βήματα προόδου, όχι όμως σε βαθμό που να μεταβληθεί η φυσική
ιστορία εξέλιξης της νόσου. Οι χημειοεμβολισμοί, οι ραδιοσυχνότητες, οι ακτίνες laser και η έγχυση αλκοόλης
μόνο παρηγορητική αντιμετώπιση προσφέρουν. Επίσης,
η συστηματική χημειοθεραπεία δεν έχει συμβάλει σημαντικά στην παράταση ζωής. Η ελπίδα έχει στραφεί στη
στοχευμένη θεραπεία, όπου, όπως και σε άλλες μορφές
καρκίνου, εξειδικευμένα φάρμακα έλκονται από στόχους
των καρκινικών κυττάρων, με αποτέλεσμα τα φάρμακα
αυτά να καταστρέφουν τα κύτταρα αυτά.

Επιδημιολογία
Η επίπτωση της νόσου (620.000 περιπτώσεις ανά έτος)
διαφέρει ελάχιστα από τη θνητότητα (595.000 περιπτώσεις ανά έτος), αποδεικνύοντας τη δυσμενή πρόγνωση
και τις περιορισμένες θεραπευτικές δυνατότητες. Συναντάται συχνότερα (σε ποσοστό 80%) στην Ασία και
στις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής και στην ανατολική Ασία (>20 περιπτώσεις/100.000). Στη νότια Ευρώπη η επίπτωση του ΗΚΚ είναι μέτρια (Ιταλία 13,5 και
4,6/100.000, Ελλάδα 12,5 και 4,6/100.000, Ισπανία
7,5 και 2,4/100.000, για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα), ενώ στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στη δυτική Ευρώπη
ο ΗΚΚ είναι αρκετά σπανιότερος (<5/100.000 ανά έτος).
Παράγοντες κινδύνου του ΗΚΚ:
1. Ηλικία: Η μέγιστη επίπτωση αφορά στις ηλικίες 74 79 ετών σε περιοχές χαμηλού κινδύνου, ενώ στις χώρες
με υψηλή επίπτωση ΗΚΚ η νόσος απαντά σε μικρότερες
ηλικίες, φτάνοντας τη μεγαλύτερη συχνότητα στα 40 έτη.
2. Φύλο: Παγκοσμίως οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες (αναλογία ανδρών/γυναικών από
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2:1 έως 4:1), πιθανώς λόγω συχνότερης λοίμωξης από
τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C, της κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης, του καπνίσματος και της επίδρασης των
ανδρογόνων.
3. Εθνικότητα: Ο ΗΚΚ είναι 4 φορές συχνότερος σε άτομα ασιατικής και αφρικανικής καταγωγής.
Αιτιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ΗΚΚ περιλαμβάνουν:
1. Τη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β, την κύρια
αιτία, με ετήσια επίπτωση πολύ μικρή σε απλούς φορείς,
0,5% - 0,8% σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα και 1,5%
- 6,6% σε ασθενείς με κίρρωση.
2. Τη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C.
3. Την κίρρωση του ήπατος ανεξαρτήτως αιτιολογίας,
αλλά κυρίως την ιογενή Β και C και την αλκοολική, με ετήσια επίπτωση 2% - 6,6%, ενώ συνολικά το 80% των περιπτώσεων ΗΚΚ αναπτύσσεται σε κιρρωτικούς ασθενείς.
4. Την αφλατοξίνη που παράγεται από το μύκητα
Aspergillus flavus.
5. Το κάπνισμα (μελέτη Τριχόπουλου στη Θεσσαλία).
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αυξάνεται
η συχνότητά του, με την HCV λοίμωξη σχετιζόμενο ΗΚΚ.
Οι τρεις πρώτες ομάδες συνιστούν και τον πληθυσμό
των ατόμων που έχουν ανάγκη επιτήρησης.

Κλινική εικόνα
Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος συχνά διαφεύγει της κλινικής αναγνώρισης επειδή αναπτύσσεται σε έδαφος κίρρωσης και τα σημεία και συμπτώματα πιθανόν να υποδηλώνουν την πρόοδο της υποκείμενης νόσου. Συχνότερο
σύμπτωμα είναι το κοιλιακό άλγος, ενώ είναι δυνατόν να
υπάρχει κλινικά ήχος τριβής ή φύσημα στο δεξιό άνω
τεταρτημόριο της κοιλιάς. Αιμορραγικός ασκίτης εμφανίζεται στο 20% των περιπτώσεων. Ο ίκτερος είναι σπάνιος,
εκτός κι αν συνυπάρχει σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια ή
απόφραξη των χοληφόρων. Ενίοτε ο ΗΚΚ μπορεί να εκδηλωθεί με εικόνα οξείας κοιλίας, συνεπεία ρήξης του
όγκου και του αιμοπεριτοναίου, ενώ είναι δυνατόν να
υπάρχουν και συμπτώματα από μεταστατική νόσο (οσφυαλγία, παραπληγία).
Μικρό μέρος των ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο παρουσιάζει παρανεοπλασματικό σύνδρομο (πυρετός,
όψιμη δερματική πορφύρα, πολυμυοσίτιδα, υπογλυκαιμία, υπερασβεστιαιμία, ερυθροκυττάρωση, καρκινοειδές
σύνδρομο).
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Διάγνωση - πρώιμη διάγνωση
Η πρόγνωση σε ασθενείς με ΗΚΚ είναι κακή, με επιβίωση 5 έτη, μικρότερη από 5%, και μέση επιβίωση μερικών μηνών σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Για όγκους
διαμέτρου >5 εκατοστών η επιβίωση ενός έτους είναι
17% - 21%, ενώ για όγκους διαμέτρου <5 εκατοστών η
επιβίωση είναι 81% - 100%. Επομένως, η προσπάθεια
για αποτελεσματική παρέμβαση στη νόσο συνδέεται με
τη διάγνωση πολύ μικρού όγκου <5 εκατοστά.
Η πρώιμη διάγνωση του ΗΚΚ γίνεται με την εφαρμογή
διαγνωστικών τεχνικών σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης ΗΚΚ (screening). Για να περιορίσει τη θνητότητα η συστηματική εφαρμογή της επιτήρησης πρέπει
να υπάρχουν κατάλληλες θεραπευτικές μέθοδοι. Η μεταμόσχευση ήπατος άλλαξε την τύχη των προγραμμάτων
επιτήρησης. Σήμερα η ποιότητα της επιτήρησης στον ΗΚΚ
αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά της να παραπέμπει ασθενείς για μεταμόσχευση.
Τα στοιχεία που υπάρχουν για την ανάπτυξη του όγκου
δείχνουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει μια
μη ανιχνεύσιμη βλάβη σε μέγεθος 2 εκατοστών είναι
περίπου 4 - 12 μήνες.
Έτσι προτείνεται μελέτη για την ανίχνευση όζων <3
εκατοστά κάθε έξι μήνες (EASL - AASLD). Η α1 εμβρυϊκή
σφαιρίνη δεν θεωρείται κατάλληλο για επιτήρηση test, με
ευαισθησία μόνο 54%, πρέπει όμως να γίνεται εάν στο
υπερηχογράφημα βρεθεί όζος.
Η μοναδική μελέτη με ομάδα μαρτύρων που έδειξε
κέρδος επιβίωσης για έλεγχο ανά 6μηνο με υπερηχογράφημα και AFP έγινε στην Κίνα και αφορούσε σε 20.000
άτομα με HBV λοίμωξη (μικρό ΗΚΚ σε 39 της ομάδας
ελέγχου έναντι 0 της ομάδας μαρτύρων).

Ο ρόλος της απεικόνισης
Το υπερηχογράφημα (ΥΓ) είναι μία εύχρηστη και ευρέως
διαθέσιμη απεικονιστική μέθοδος για την τακτική παρακολούθηση των ασθενών με κίρρωση. Σε αυτό θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται η μελέτη με τεχνική έγχρωμου
(color) Doppler. Τα τελευταία χρόνια το ΥΓ με ειδική σκιαγραφική ουσία έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη
διάγνωση του ΗΚΚ.
Στον ασθενή με κίρρωση, κατά τη διαδικασία εξέλιξης
ενός καλοήθους αναγεννητικού όζου (ΚΑΟ) σε δυσπλαστικό όζο (Δ.Ο.) και τελικά σε ΗΚΚ, η παθολογική αιμάτωση (νεοαγγειογένεση) του Δ.Ο. και του ΗΚΚ γίνεται
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Εικ. 1. Υποτροπή ΗΚΚ έπειτα από μερική
ηπατεκτομή. Δυναμική Α.Τ. (εικόνες α-γ) και
Μ.Τ. (δ, ε) σε ασθενή με ιστορικό μερικής
δεξιάς ηπατεκτομής προ δύο ετών περίπου.
Κοντά στην οπίσθια παρυφή του κολοβώματος του δεξιού ηπατικού λοβού και σε επαφή
με την κάτω κοίλη φλέβα (ΚΚΦ), σε περιοχή
όπου υπάρχουν συρρέουσες μετεγχειρητικές
αποτιτανώσεις (α), έχει αναπτυχθεί ασαφώς
περιγεγραμμένη υπόπυκνη αλλοίωση, στην
περιφέρεια της οποίας παρατηρείται πρόσληψη του σκιαγραφικού, η οποία είναι εμφανής
τόσο κατά την αρτηριακή φάση της Α.Τ. και
Μ.Τ. (βέλη, εικόνες β και ε, αντίστοιχα) όσο
και κατά την πυλαία φάση της Μ.Τ. (βέλος,
εικόνα γ). Στη Μ.Τ. καθώς και στην πυλαία
φάση της Α.Τ. είναι επίσης εμφανής η κατά
συνέχεια επέκταση του όγκου στον αυλό της
ΚΚΦ (κεφαλές βελών, γ - ε).

α.

1.

κυρίως από την ηπατική αρτηρία και όχι από την πυλαία
κυκλοφορία (όπως στην περίπτωση του ΚΑΟ). Για το λόγο
αυτό, όλες οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του ΗΚΚ (ΥΓ, αξονική τομογραφία
- Α.Τ., μαγνητική τομογραφία - Μ.Τ.) στηρίζονται στην
ενδοφλέβια χορήγηση κατάλληλης σκιαγραφικής ουσίας
(μικροφυσαλίδες στο ΥΓ, ιωδιούχα σκιαγραφικά στην Α.Τ.,
παραμαγνητικά σκιαγραφικά στη Μ.Τ.) και στη Çδυναμική μελέτηÈ του ήπατος, προκειμένου να εντοπιστούν
εστίες με ύποπτη πρώιμη σκιαγραφική ενίσχυση (δηλαδή
με πρόσληψη του σκιαγραφικού στην αρτηριακή φάση
της μελέτης).
Κατά τη δυναμική μελέτη, ανεξάρτητα από το αν αυτή
γίνεται με ΥΓ, με Α.Τ. ή με Μ.Τ., τυπικά ο ΗΚΚ εμφανίζει
έντονη και πρώιμη (κατά την αρτηριακή φάση) σκιαγραφική ενίσχυση, η οποία μπορεί να είναι ομοιογενής (κυρίως σε μικρούς όγκους) ή ανομοιογενής και συνήθως
περιφερική. Κατά την πυλαία και φλεβική φάση, ο ΗΚΚ
τυπικά έχει την ίδια περίπου ηχογένεια, πυκνότητα ή ένταση σήματος (ανάλογα με την απεικονιστική μέθοδο
που χρησιμοποιείται) με το υπόλοιπο ηπατικό παρέγχυμα,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζει έκπλυση του σκιαγραφικού κατά την πυλαία φάση.
Ωστόσο, παρόμοια αιμοδυναμική συμπεριφορά μπορεί
να εμφανίζουν καλοήθεις ή δυσπλαστικοί όζοι, καθώς
και άλλες καλοήθεις καταστάσεις (αρτηριοφλεβώδεις
δυσπλασίες, ψευδοανευρύσματα των ενδοηπατικών κλάδων της ηπατικής αρτηρίας, αιμαγγειώματα καθώς και
περιοχικές διαταραχές της αγγείωσης του ήπατος), ενώ
σε ποσοστό περίπου 10% κάποιοι ΗΚΚ δεν εμφανίζουν

β.

δ.

γ.

ε.

έντονη πρόσληψη του σκιαγραφικού κατά την αρτηριακή
φάση. Επίσης, διάχυτα αναπτυσσόμενος ΗΚΚ μπορεί να
εμφανίσει απεικονιστικά χαρακτηριστικά οξείας ή χρόνιας ηπατίτιδας, χολαγγειοκαρκινώματος ή πολλαπλών
ηπατικών μεταστάσεων.
Γενικά, η Μ.Τ. θεωρείται ανώτερη της Α.Τ. και του ΥΓ
ιδίως για τη διάγνωση ΗΚΚ με διάμετρο μικρότερη των
2 εκατοστών.
Σύμφωνα με έναν ευρέως αποδεκτό, σήμερα, αλγόριθμο απεικονιστικής παρακολούθησης ασθενών με κίρρωση, εξέταση πρώτης γραμμής θεωρείται το ΥΓ. Κατά τη
διάρκεια του τακτικού ελέγχου, συνήθως προκύπτει μία
από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αν με το ΥΓ ανιχνευτεί στο ήπαρ ύποπτη βλάβη με
διάμετρο μικρότερη του 1 εκ., προτείνεται επανέλεγχος
με την ίδια μέθοδο ανά χρονικά διαστήματα 3 - 4 μηνών.
Εφόσον η βλάβη παραμένει σταθερή σε μέγεθος επί 18
- 24 μήνες, ο ασθενής επανεντάσσεται στο βασικό πρωτόκολλο παρακολούθησης (ΥΓ ανά 6 - 12 μήνες). Αντίθετα,
αν η βλάβη αυξάνει σε μέγεθος, η παραπέρα διερεύνηση
εξαρτάται από τις διαστάσεις της, όπως περιγράφεται στις
παρακάτω περιπτώσεις.
2. Αν η βλάβη που εντοπίστηκε με το ΥΓ έχει μέγιστη διάμετρο 1 - 2 εκ., συνιστάται διερεύνηση με δύο
δυναμικές απεικονιστικές μεθόδους (δηλαδή με ΥΓ είτε
Α.Τ. είτε Μ.Τ., έπειτα από ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση
της κατάλληλης σκιαγραφικής ουσίας). Εάν σε αυτές τις
δυναμικές μελέτες η βλάβη εμφανίσει απεικονιστικά χαρακτηριστικά τυπικά για ΗΚΚ, τίθεται η διάγνωση και εξετάζονται οι καταλληλότερες θεραπευτικές επιλογές. Αν,
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όμως, η βλάβη δείξει αιμοδυναμική συμπεριφορά τυπική
για ΗΚΚ σε μία μόνο από τις δύο αυτές δυναμικές μελέτες
ή άτυπη αιμοδυναμική συμπεριφορά και στις δύο αυτές
εξετάσεις, συνιστάται διαδερμική βιοψία αυτής. Η βιοψία
μπορεί να θέσει τη διάγνωση του ΗΚΚ ή άλλου τύπου
αλλοίωσης ή να κριθεί μη διαγνωστική. Στην τελευταία
περίπτωση, οι επιλογές περιλαμβάνουν επανάληψη της
βιοψίας ή τακτικό επανέλεγχο με δυναμικές απεικονιστικές μεθόδους.
3. Αν η βλάβη που ανιχνεύτηκε στο ΥΓ έχει μέγιστη
διάμετρο >2 εκ., αρκεί παραπέρα διερεύνησή της με μία
μόνο δυναμική απεικονιστική μέθοδο (συνήθως Α.Τ. ή
Μ.Τ.). Εάν κατά τη δυναμική αυτή μελέτη η βλάβη εμφανίσει τυπική για ΗΚΚ αιμοδυναμική συμπεριφορά ή αν η
τιμή της AFB στον ορό του αίματος του ασθενούς είναι
μεγαλύτερη από 200 ng/ml, τότε τίθεται η διάγνωση του
ΗΚΚ. Αν, αντίθετα, η βλάβη έχει άτυπη αιμοδυναμική
συμπεριφορά, ακολουθεί βιοψία όπως ήδη περιγράφηκε
στην περίπτωση 2.
Σύμφωνα με μία πρόσφατη ανασκόπηση, η ευαισθησία και η ειδικότητα των απεικονιστικών μεθόδων για τη
διάγνωση του ΗΚΚ κυμαίνονται στις διάφορες μελέτες
στο 33% - 72% και 92% - 95% αντίστοιχα για το ΥΓ, στο
61% - 79% και 93% - 96% για την ελικοειδή (spiral) Α.Τ.,
ενώ είναι στο 33% - 78% και στο 57% - 83% αντίστοιχα
για τη Μ.Τ.
Εκτός από τις συνήθεις ενώσεις του γαδολινίου, που
κατανέμονται μόνο στον εξωκυττάριο χώρο και χρησιμοποιούνται ως σκιαγραφικά μέσα στη δυναμική Μ.Τ., τα
τελευταία χρόνια αξιολογήθηκαν και άλλου τύπου σκιαγραφικές ουσίες για χρήση στη Μ.Τ., με σκοπό τη βελτίωση της διαφορικής διάγνωσης των εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων και ειδικότερα την ακριβέστερη διάγνωση του
ΗΚΚ. Από τις ενώσεις αυτές ορισμένες συγκεντρώνονται
επιλεκτικά στα ηπατοκύτταρα και απεκκρίνονται μέσω
του χοληφόρου συστήματος, ενώ άλλες προσλαμβάνονται επιλεκτικά από τα κύτταρα του δικτυενδοθηλιακού
συστήματος (κύτταρα Kuppfer). Ωστόσο, διάφορες μελέτες κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά
με τη χρησιμότητα αυτών των νέου τύπου σκιαγραφικών
ουσιών, με συνέπεια να τυγχάνουν, μέχρι σήμερα, πολύ
περιορισμένης κλινικής εφαρμογής.
Όσον αφορά στη διαδερμική βιοψία ηπατικής βλάβης
ύποπτης για ΗΚΚ, αυτή γίνεται με ΥΓ ή με Α.Τ. καθοδήγηση, με σκοπό τη λήψη ενός τουλάχιστον ιστοτεμαχι-
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δίου. Όταν οι απεικονιστικές τεχνικές δεν συμφωνούν
απόλυτα ή σε άτυπη αγγειακή εμφάνιση, η βιοψία είναι
αποφασιστικής σημασίας για τη διάγνωση, με ειδικότητα
και θετική προγνωστική αξία 100% και με ευαισθησία
και ακρίβεια 85%.
Η ιστολογική εξέταση υπερέχει της κυτταρολογικής,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πριν από μεταμόσχευση, αφού
δίνει στοιχεία για τη διαφοροποίηση του ΗΚΚ που σχετίζεται με πιθανή υποτροπή, επιλέγοντας έτσι καλούς υποψηφίους για μεταμόσχευση. Σημειώνεται ακόμη η μη ανεύρεση ΗΚΚ σε κάποιες περιπτώσεις μεταμοσχευθέντων
για ΗΚΚ. Ο κίνδυνος εμφύτευσης καρκινικών κυττάρων
κατά μήκος της οδού της βιοψίας υπάρχει, αλλά είναι
πολύ μικρός.

Σταδιοποίηση
Για τη σταδιοποίηση του ΗΚΚ έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα συστήματα, όπως το MELD Score, το TNM,
η ταξινόμηση Okuda και το BCLC.
Το MELD Score δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί για τους
ασθενείς με ΗΚΚ και στην ουσία έχει καλή προγνωστική
αξία γι᾽ αυτούς που πρόκειται να μεταμοσχευτούν λόγω
ηπατικής ανεπάρκειας. Το ΤΝΜ έχει επίσης περιορισμένη χρησιμότητα στη νόσο γιατί βασίζεται κυρίως σε παθολογοανατομικά ευρήματα, χωρίς να συνυπολογίζεται
η ηπατική λειτουργία.
Η κατά Okuda ταξινόμηση περιλαμβάνει το μέγεθος
του όγκου (απεικονιστικά και χειρουργικά) και την ηπατική λειτουργία. Ενώ αναγνωρίζει καλά τους ασθενείς
τελικού σταδίου, μειονεκτεί στα πρώιμα και ενδιάμεσα
στάδια της νόσου.
Το Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως για τη σταδιοποίηση του
ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Είναι το μόνο που συμπεριλαμβάνει το μέγεθος του όγκου, την ηπατική λειτουργία
και τη γενική κατάσταση του ασθενούς (performance
status). Tα κύρια πλεονεκτήματά του είναι ότι συνδυάζει
το στάδιο της νόσου με τις διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις και καθορίζει ακριβέστερα την πρόγνωση της
επιβίωσης. Διακρίνει τους ασθενείς σε αυτούς με πρώιμο ΗΚΚ, οι οποίοι μπορούν να λάβουν κάποια μορφή
αποτελεσματικής θεραπείας, σε εκείνους με ενδιάμεση ή
προχωρημένη νόσο, που θα λάβουν παρηγορητική θεραπεία, και στους ασθενείς τελικού σταδίου με πολύ μικρό
χρόνο ζωής.
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ªôÀäéï 0
PST 0, Child - Pugh A
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ªôÀäéï A - C
PST 0 - 2, Child - Pugh A - B
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Οι ασθενείς πρώιμου σταδίου είναι αυτοί με καλή ηπατική λειτουργία (Child - Pugh A και B), με μονήρη ΗΚΚ
ή μέχρι 3 εστίες με μέγεθος <3 εκ. έκαστη. Μπορούν
να θεραπευθούν αποτελεσματικά με χειρουργική εκτομή
του όγκου, με μεταμόσχευση ήπατος ή και με χημειοεμβολισμό. Σε αυτό το στάδιο η 5ετής επιβίωση είναι από
50% έως 75%.
Το ενδιάμεσο στάδιο περιλαμβάνει ασθενείς (Child Pugh A και B) με μεγάλου μεγέθους ΗΚΚ ή πολυεστιακό
χωρίς διήθηση αγγείων και χωρίς εξωηπατικές μεταστάσεις. Η θεραπεία εκλογής στο στάδιο αυτό είναι ο χημειοεμβολισμός και η 3ετής επιβίωση φτάνει το 50%.
Οι ασθενείς με ΗΚΚ και με συμπτωματολογία λόγω της
κακοήθειας ή/και με εξωηπατική επέκταση και αγγειακή
διήθηση ανήκουν στο προχωρημένο στάδιο, είναι υποψήφιοι να λάβουν χημειοθεραπεία με Sorafenib και έχουν
μικρό προσδόκιμο επιβίωσης (50% στο έτος).
Τελικού σταδίου θεωρούνται οι ασθενείς με μεγάλη
επέκταση του όγκου, με κακή γενική κατάσταση P.S. >2
και διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας (Child - Pugh C).
H μέση επιβίωση είναι μικρότερη από 3 μήνες.

ªùíðôöíáôéëÜ
°çöçÜ

Χειρουργική αντιμετώπιση ηπατοκυτταρικού
καρκίνου
Η δυνητικά θεραπευτική μερική ηπατεκτομή είναι η ιδανική αντιμετώπιση του ΗΚΚ. Οι ασθενείς που μπορούν να
χειρουργηθούν είναι αυτοί με μονήρη εστία περιορισμένη στο ήπαρ, χωρίς απεικονιστικές ενδείξεις διήθησης
της αγγείωσης του ήπατος ή σημεία πυλαίας υπέρτασης
και με καλή ηπατική λειτουργία. Η μακροπρόθεσμη ελεύθερη νόσου επιβίωση ξεπερνά το 40%, ενώ η πενταετής
επιβίωση αγγίζει το 90% σε σειρές με καλά επιλεγμένους
ασθενείς.
Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης TNM/UICC για
τον ΗΚΚ, οι περισσότεροι θεωρούν τα στάδια ΙΙΙΒ, ΙΙΙC,
IVA και IVB αποτρεπτικά για ηπατεκτομή. Αυτά χαρακτηρίζονται από διήθηση κυρίως κλάδου της πυλαίας ή ηπατικής φλέβας, από άμεση διήθηση γειτονικών οργάνων
(πλην της χοληδόχου κύστης), από διάσπαση του σπλαχνικού περιτοναίου και λεμφαδενικές και άλλες απομεμακρυσμένες μεταστάσεις. Παρ᾽ όλα αυτά, ηπατεκτομή
σε στάδια IIIB, IIIC και IVA μπορεί να αποφασιστεί σε
εξειδικευμένα κέντρα λόγω οφέλους στην επιβίωση σε
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επιλεγμένα μικρό αριθμό ασθενών.
Συνήθως, οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζονται
με εκτεταμένη νόσο, που δεν επιτρέπει τη θεραπευτική ηπατεκτομή. Σε περιοχές με υψηλό επιπολασμό της
νόσου, μόνο το 10% - 15% των νέων περιστατικών είναι
υποψήφιο για χειρουργική εκτομή, ενώ σε περιοχές όπου
η νόσος σπανίζει θα οδηγηθεί στο χειρουργείο το 15% 30% των περιπτώσεων.

Ρήξη του όγκου
Περίπου 10% των ΗΚΚ ρήγνυται αυτόματα. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει οξύ κοιλιακό άλγος και μετεωρισμό με
πτώση του αιματοκρίτη και υπόταση. Αρχικά επιβάλλεται
η αιμοδυναμική σταθεροποίηση αυτών των αρρώστων και
ακολουθεί ο εμβολισμός για έλεγχο της αιμορραγίας. Επί
αποτυχίας απαιτείται επείγουσα χειρουργική παρέμβαση.
Παρότι η ρήξη οδηγεί σε περιτοναϊκή διασπορά της
νόσου, οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να αξιολογούνται για
πιθανή εκτομή. Υπάρχουν αρκετές σειρές που δείχνουν
ένα μικρό αλλά σαφές ποσοστό μακροχρόνιας επιβίωσης
ύστερα από τέτοιες εκτομές.

Καθορισμός της έκτασης της νόσου
Αν και μερικοί χειρουργοί περιορίζουν την ένδειξη της
εκτομής σε ασθενείς με όγκους <5 cm σε διάμετρο, δεν
υπάρχει γενικός κανόνας που να διέπει τη διαδικασία
επιλογής με κριτήριο το μέγεθος. Σίγουρα ασθενείς με
μικρούς όγκους έχουν λιγότερες πιθανότητες για διήθηση των αγγείων και συνεπώς καλύτερη επιβίωση. Τα αποτελέσματα ασθενών με μεγάλους όγκους μελετήθηκαν
σε μια πολυκεντρική σειρά 300 ηπατεκτομών για νόσο
>10 εκ. Η συνολική πενταετής επιβίωση ήταν 27%. Η
ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών έδειξε τέσσερις ανεξάρτητους παράγοντες κακής πρόγνωσης: AFP>1.000
ng/ml, πολλαπλές εστίες, διήθηση μεγάλου αγγείου και
παρουσία σοβαρής ίνωσης. Η πενταετής επιβίωση έπεφτε ανάλογα με τον αριθμό των κακών προγνωστικών
δεικτών που παρουσίαζε ο ασθενής. 56% των ασθενών
με έναν ή δύο παράγοντες και 20% των ασθενών με
τρεις ή τέσσερις παράγοντες είχαν Τ1 ή Τ2 νόσο στην
παθολογοανατομική έκθεση.
Η πολυεστιακή νόσος αυξάνει το T στάδιο και συνδέεται με χαμηλότερη επιβίωση, αλλά δεν αποκλείει
κάποιους επιλεγμένους ασθενείς από τη χειρουργική
προσέγγιση. Σε αρκετές μελέτες, τέτοιες εκτομές ανα-
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φέρονται με επιβίωση περίπου 24%. Δυστυχώς, αρκετοί
ασθενείς έχουν πολλαπλές εστίες που υποεκτιμώνται
ακόμα και σε υψηλής ευκρίνειας CT ή MRI. Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις δεν είναι συχνές (1% - 8%), όμως η
παρουσία τους επιβαρύνει την πρόγνωση. Η προεγχειρητική αναγνώρισή τους είναι δύσκολη, καθώς συνυπάρχει
συχνά καλοήθης λεμφαδενική διόγκωση στις πύλες του
ήπατος και στο χώρο μεταξύ πυλαίας και κάτω κοίλης
φλέβας σε ασθενείς με κίρρωση.
Η αξονική τομογραφία θώρακος και το σπινθηρογράφημα οστών συμπληρώνουν την προεγχειρητική
αξιολόγηση. Οι συνήθεις θέσεις μεταστάσεων είναι οι
πνεύμονες, τα οστά, το περιτόναιο και τα επινεφρίδια.
Αυτές ελέγχονται επαρκώς με τη συνήθη απεικονιστική
διερεύνηση. Αυτό που συχνά διαφεύγει είναι η περιτοναϊκή διασπορά. Η χρησιμότητα, πάντως, του PET scan
για αυτές τις μικρές μεταστατικές εστίες αμφισβητείται
και δε συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες του National
Comprehensive Cancer Network (NCCN).

Διεγχειρητική αξιολόγηση της νόσου
Η ερευνητική λαπαροσκόπηση και το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα βοηθούν στη διαδικασία επιλογής των ασθενών για θεραπευτική ηπατεκτομή. Το υπερηχογράφημα
καθορίζει επακριβώς το μέγεθος του όγκου και τη διήθηση πυλαίας ή ηπατικής φλέβας. Σε 91 ασθενείς με ΗΚΚ
που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκόπηση και διεγχειρητικό
υπερηχογράφημα η προγραμματισμένη ηπατεκτομή ακυρώθηκε στο 16% λόγω μη εξαιρεσιμότητας. Μία επιπλέον
προσφορά του διεγχειρητικού υπερήχου είναι η αναγνώριση των μεγάλων ενδοηπατικών αγγειακών δομών που θα
καθορίσουν την τμηματική ή μη ανατομική ηπατεκτομή.

Αξιολόγηση της ηπατική λειτουργίας
Η χειρουργική θνητότητα συνδέεται στενά με τη βαρύτητα της υποκείμενης ηπατικής νόσου και είναι διπλάσια σε
κιρρωτικούς ασθενείς (10% έναντι 5% στους μη κιρρωτικούς). Με σωστή επιλογή, η θνητότητα ακόμα και σε κιρρωτικούς αρρώστους θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν.
Η ηπατεκτομή είναι αρκετά ασφαλής σε κίρρωση Child
- Pugh A με φυσιολογική χολερυθρίνη και καλή ηπατική
λειτουργία. Παρ᾽ όλα αυτά, ακόμα και αυτοί μπορεί να
αναπτύξουν ταχεία ρήξη της ηπατικής ισορροπίας μετά
το χειρουργείο λόγω μειωμένης εφεδρείας. Σε μελέτη με
29 τέτοιους ασθενείς, το 38% παρουσίασε μετεγχειρητι-
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κή ηπατική ανεπάρκεια, που δεν είχε αποκατασταθεί 3
μήνες μετά. Έτσι, ειδικά σήμερα, όπου ο εμβολισμός της
πυλαίας μπορεί να αυξήσει το μέγεθος και τη λειτουργία
του υγιούς ηπατικού παρεγχύματος, θεωρείται σκόπιμη η
προεγχειρητική εκτίμηση των εφεδρειών με μέτρηση του
όγκου και της λειτουργίας του υπολειπόμενου ήπατος με
ογκομετρία. Τέλος, μετρήσεις της κάθαρσης του ICG-15
στα 15 λεπτά και η επιβεβαίωση της απουσίας πυλαίας
υπέρτασης με μέτρηση της πίεσης ενσφήνωσης στις ηπατικές φλέβες χρησιμοποιούνται από πολλά κέντρα (ιδίως
στην Ασία) για την επιλογή του τύπου της εκτομής.

2.
Εικ. 2. Τα τμήματα του ήπατος κατά Couinaud.

Η τεχνική
Στους μη κιρρωτικούς ασθενείς εκτελείται ανατομική εκτομή κατά τα τμήματα του Couinaud. Έτσι μπορούν να
αφαιρεθούν με ασφάλεια μέχρι και τα 2/3 του ηπατικού
παρεγχύματος ανάλογα με την ηλικία του αρρώστου και
την αναγεννητική ικανότητα του ήπατος.
Στους κιρρωτικούς ασθενείς η χειρουργική τεχνική τροποποιείται με στόχο τη διατήρηση του μέγιστου δυνατού
τμήματος του μη διηθημένου ηπατικού παρεγχύματος.
Εφαρμόζονται ανατομικές και μη εκτομές, αν και σε κάποιες μελέτες φαίνεται πως ηπατεκτομές με οδηγό το
πυλαίο σύστημα δίνουν καλύτερη συνολική και ελεύθερη νόσου επιβίωση. Λόγω της μειωμένης αναγεννητικής
ικανότητος του ήπατος στους κιρρωτικούς, οι εκτομές
περιορίζονται σε λιγότερο από το 1/4 του λειτουργικού
παρεγχύματος. Πάντως, κάποιοι ασθενείς τα καταφέρνουν ακόμα και μετά τυπική λοβεκτομή, ιδίως αν έχει
προηγηθεί εμβολισμός διά της πυλαίας.
Τα αποτελέσματα μετά την ηπατεκτομή σε κιρρωτικούς
έχουν βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσμα
των αλλαγών στη χειρουργική τεχνική και στην περιεγχειρητική υποστήριξη. Έτσι, αξίζει να σημειώσουμε το
χειρισμό Pringle (πίεση του ηπατοδωδεκαδακτυλικού
συνδέσμου) για τον αγγειακό αποκλεισμό ως εναλλακτική στον ολικό αγγειακό αποκλεισμό (πίεση στην πυλαία,
στην ηπατική και στην υφηπατική και υπερηπατική κάτω
κοίλη φλέβα). Ο διακοπτόμενος χειρισμός Pringle γίνεται
καλά ανεκτός από τους κιρρωτικούς ασθενείς για μέχρι
60 λεπτά. Επίσης, νέα εργαλεία, όπως ο διαχωριστής υπερήχων και τα αγγειακά συρραπτικά, έχουν βελτιώσει
την έκθεση και την παρασκευή των ιστών, έχουν περιορίσει την απώλεια αίματος και έχουν μειώσει τους εγχειρητικούς χρόνους.

Όσον αφορά στις δεξιές ηπατεκτομές, έχει προταθεί
η πρόσθια ή no touch τεχνική, σε αντιδιαστολή με την
κλασική πλήρη κινητοποίηση του δεξιού λοβού με αγγειακό αποκλεισμό και εκτομή του όγκου. Η νέα τεχνική
συνίσταται σε διατομή του ηπατικού παρεγχύματος μέχρι
την κάτω κοίλη φλέβα και σε απολίνωση όλων των αγγειακών δομών πριν από την κινητοποίηση του ήπατος. Σε
προοπτική μελέτη 120 ασθενών καταδείχτηκε λιγότερη
απώλεια αίματος, μικρότερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα (1,7% έναντι 10%) και σημαντικά μεγαλύτερη μέση
συνολική επιβίωση (68 μήνες έναντι 23), χωρίς να τεκμηριώνεται ο λόγος γι᾽ αυτό. Η υποτροπή και το διάστημα
ελεύθερο νόσου ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες.
Ο χειρουργικός χειρισμός κεντρικών όγκων (τμημάτων
IV, V και VIII) είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Συνήθως, γίνεται
εκτεταμένη δεξιά ή αριστερή ηπατεκτομή. Όμως, η κλασική αυτή προσέγγιση συνδέεται με υψηλή θνητότητα
και νοσηρότητα λόγω του ανεπαρκούς υπολειπόμενου
ηπατικού παρεγχύματος. Έτσι, συχνά εφαρμόζεται η κεντρική ηπατεκτομή, στοχεύοντας στην αφαίρεση μόνο
των προσβεβλημένων τμημάτων και αφήνοντας το υπόλοιπο ήπαρ ανέπαφο. Σε κάποια κέντρα δεν εφαρμόζεται
η μέθοδος γιατί τεχνικά είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με
δύο πλάνα διατομής και αμφοτερόπλευρη αποκατάσταση
του χοληφόρου δέντρου. Αυτό ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο χολόρροιας και αιμορραγίας καθώς και μακροπρόθεσμα στενώσεων και δυσλειτουργιών των χοληφόρων.

Προεγχειρητικός εμβολισμός της πυλαίας φλέβας
Ο προεγχειρητικός εμβολισμός της πυλαίας αποτελεί ένα
εξαιρετικό εργαλείο πριν από μεγάλες ηπατεκτομές. Με
την τεχνική αυτή προκαλείται υπερτροφία του υπολογι-
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ζόμενου υπολειπόμενου ήπατος, ώστε να γίνει εφικτή η
βιωσιμότητα του παρεγχύματος, που σε άλλη περίπτωση
δεν θα ήταν επαρκές.
Η μέθοδος μειώνει τη μετεγχειρητική νοσηρότητα, όπως καταδεικνύεται από τις μικρές μεταβολές στην ηπατική λειτουργία, τις μειωμένες αναπνευστικές επιπλοκές
και τη μικρότερη παραμονή στη ΜΕΘ και στο νοσοκομείο. Έτσι, αυξάνεται το ποσοστό των χειρουργήσιμων
ασθενών, ενώ κατά τον απεικονιστικό έλεγχο μετά τον
εμβολισμό μπορεί να εμφανιστεί υποκλινική νόσος ή
ταχεία ανάπτυξη του όγκου, γεγονός που θα οδηγήσει
σε ματαίωση μιας επέμβασης η οποία δε θα πρόσφερε
βοήθεια στον ασθενή.

Λαπαροσκοπική χειρουργική
Η επιτυχημένη ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση σε καλοήθεις όγκους οδήγησε το ενδιαφέρον και στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του ΗΚΚ. Η βιβλιογραφία δεν
περιέχει προοπτικές μελέτες και δεν περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα ακόμη. Από τα
διαθέσιμα στοιχεία, όμως, φαίνεται καθαρά ότι σε έμπειρα χέρια και σε εξειδικευμένα κέντρα η λαπαροσκοπική
χειρουργική αντιμετώπιση είναι εφικτή και ασφαλής. Η
τεχνική έχει πλεονεκτήματα ως προς την απώλεια αίματος, την παραμονή στο νοσοκομείο και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές, όμως τεχνικά είναι απαιτητική και χρειάζεται περισσότερο χειρουργικό χρόνο.

Περιεγχειρητική θνητότητα
Η θνητότητα των πρώτων 30 ημερών σε σειρές ηπατεκτομών για ΗΚΚ κυμαίνεται ευρέως από 1% έως 24%.
Λιγότερο από 10% των θανάτων οφείλεται σε ακατάσχετη διεγχειρητική αιμορραγία.
Οι περισσότεροι θάνατοι επέρχονται λόγω μετεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας. Η παρουσία κίρρωσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ηπατικής δυσλειτουργίας και
θανάτου. Η θνητότητα για κιρρωτικούς ασθενείς κυμαίνεται στο 14% - 24%, ενώ για τους μη κιρρωτικούς βρίσκεται
στο 0,8% - 7%. Δύο επιπλέον παράγοντες επηρεάζουν τη
μετεγχειρητική ηπατική λειτουργία στους κιρρωτικούς: η
διεγχειρητική απώλεια >1.500 ml αίματος και η λοίμωξη
οποιασδήποτε μορφής.

Αποτελέσματα
Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ύστερα από θεραπευ-
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τική ηπατεκτομή για ΗΚΚ αναφέρονται ανάλογα με το
στάδιο. Σε πολυκεντρική σειρά 557 ασθενών, η πενταετής επιβίωση για στάδιο Ι (T1) ήταν 55%, ενώ έπεφτε
στο 16% για στάδιο ΙΙΙ (Τ3a, T3b, T4). Πάντως, υπάρχει
μεγάλο εύρος στα δημοσιευμένα δεδομένα. Η ελεύθερη νόσου πενταετής επιβίωση κυμαίνεται από 32% έως
62%, ενώ καταγράφεται πενταετής επιβίωση μέχρι και
90% σε επιλεγμένους ασθενείς.
Στις δυτικές χώρες, όπου ο ΗΚΚ σχετίζεται λιγότερο
με χρόνια ηπατίτιδα Β, λοίμωξη από HBV ή κίρρωση, η
πενταετής επιβίωση είναι στο 27% - 49%. Αντίθετα, σε
περιοχές όπου ενδημεί ο HBV, η πενταετής επιβίωση πέφτει στο 11%.
Μακροχρόνιες επιβιώσεις >40% μπορούν να επιτευχθούν σε κιρρωτικούς Child - Pugh A με όγκους <5 cm.
Αντίθετα, σειρές με χαμηλά ποσοστά επιβίωσης περιλαμβάνουν ασθενείς με σοβαρή κίρρωση (Child - Pugh B ή
C) ή όγκους >8 cm.

Μεταμόσχευση ήπατος
Στον ΗΚΚ η μέση πενταετής επιβίωση για ασθενείς με
μεταμόσχευση όταν αφορά σε μικρούς όγκους είναι μεγαλύτερη από 80%. Χαρακτηριστικά που συνδέονται με
τέτοια επιβίωση περιλαμβάνουν μονήρη όγκο με διάμετρο
μικρότερη των 5 εκ. ή μέχρι 3 εστίες, εκ των οποίων καμία
δεν είναι μεγαλύτερη των 3 εκ. και με έλλειψη απεικονιστικών ενδείξεων αγγειακής διήθησης (κριτήρια Μιλάνου).
Μερικά κέντρα πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις σε
ασθενείς και όταν ξεπερνούν αυτά τα κριτήρια (μονήρης
όγκος >6,5 εκ., 2 - 3 εστίες με τη μεγαλύτερη <4,5 εκ.
και συνολική διάμετρο όγκου 8 εκ. - κριτήρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας - San Francisco) η επιβίωση
για ένα έτος μετά τη μεταμόσχευση αντιστοιχεί στο 50%.

Επεμβατική ακτινολογία
Μόνο το 20% - 30% των ασθενών με ΗΚΚ είναι υποψήφιο
για θεραπευτικές μεθόδους (ηπατεκτομή, μεταμόσχευση). Το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
με τοπικές θεραπευτικές μεθόδους.
Οι κυριότερες από αυτές είναι ο ενδαρτηριακός εμβολισμός (ΤΑΕ), ο χημειοεμβολισμός (TACE) και η θερμική
νέκρωση (thermal tumor ablation), είτε με ραδιοσυχνότητες είτε με μικροκύματα.
Ο χημειοεμβολισμός συνιστάται ως επέμβαση πρώτης
γραμμής σε ανεγχείρητες περιπτώσεις σε μεγάλους ή πο-
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Εικ. 3. Διαδερμική θερμική
νέκρωση. α. Το άγκιστρο
της βελόνας διακρίνεται
εντός της υπόπυκνης εστίας. β. Αμέσως μετά τη θερμική νέκρωση, η λήψη με
σκιαγραφικό αναδεικνύει
περιεστιακή άλω, η οποία
οφείλεται στο οίδημα μετά
τη θερμοπηξία.

3α.

3β.

λυεστιακούς όγκους, χωρίς διήθηση μεγάλων αγγείων ή
απομακρυσμένες μεταστάσεις.
Ενδείξεις:
Παραμονή ικανού προσδοκώμενου υπολειπόμενου
ηπατικού παρεγχύματος, δηλαδή πλέον του 50%.
Βατή πυλαία φλέβα.
Child - Pugh score A ή <B7.
Αντενδείξεις: Μη αντιρροπούμενος ασκίτης, Child Pugh C, τελικά στάδια νόσου, εγκεφαλοπάθεια, απόφραξη πυλαίας, διήθηση μεγάλων αγγείων, πυλαιοσυστηματική αναστόμωση, μη διορθώσιμη διαταραχή πηκτικότητας.
Η τεχνική συνίσταται σε υπερεκλεκτικό καθετηριασμό
των τροφοφόρων κλάδων της ηπατικής αρτηρίας και εμβολισμό με ειδικά εμβολικά υλικά με πρόσμιξη του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, συνήθως doxorubicin. Το
αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό όταν εξαλειφθούν
αγγειογραφικά οι τροφοφόροι κλάδοι.
Η θερμική νέκρωση (RF ablation) συνίσταται στη νέκρωση του όγκου (coagulation necrosis) με την εισαγωγή ειδικής βελόνας εντός του όγκου και τη διοχέτευση
είτε ραδιοκυμάτων (RF) είτε μικροκυμάτων (microwave
ablation). Tα κύματα αυτά προκαλούν παλμικές κινήσεις

n
n
n

4α.

4β.

των μορίων του ύδατος και θερμότητα τριβής. Αν και η
κυτταρική νέκρωση συντελείται στους 60ο C, και οι δύο
μέθοδοι επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 90 - 95ο C.
Η ένδειξη της μεθόδου είναι κυρίως όγκοι 1 - 5 τον αριθμό και διαμέτρου 2 - 4 cm. Μελέτες έχουν καταδείξει
ότι για μονήρεις εστίες 2 - 3 cm η συνολική αλλά και η
ελεύθερη όγκου επιβίωση έπειτα από θερμική νέκρωση
είναι παρόμοιες με εκείνη της ηπατεκτομής. Για το λόγο
αυτόν ήδη από το 2000 (Barcelona EASL conference)
η θερμική νέκρωση περιλαμβάνεται στις θεραπευτικές
μεθόδους, στην ίδια κατηγορία με την ηπατεκτομή και
τη μεταμόσχευση ήπατος.
Τελευταία επιχειρείται με επιτυχία ο συνδυασμός
των επεμβατικών μεθόδων με συστηματική θεραπεία
με αναστολείς της πολυκινάσης (multikinase inhibitor,
Sorafenib). Παρότι πρόδρομα τα αποτελέσματα κρίνονται
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Συστηματική στοχευμένη θεραπεία
Εξέλιξη στην αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου είναι η έγκριση του αναστολέα των Raf κινασών,
Sorafenib, για τη θεραπεία του ανεγχείρητου προχωρη-

4γ.

4δ.

Εικ. 4. Εμβολισμός ΗΚΚ. α. Αγγειογραφία ήπατος αναδεικνύει μεγάλη αγγειοβριθή εστία στο δεξιό λοβό. β. Μετά τον εμβολισμό, παρατηρείται καθήλωση
(stagnation) του σκιαγραφικού. γ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η εστία δε σκιαγραφείται κατά την αγγειογραφία. δ. Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει τη σημαντική
συρρίκνωση της εστίας.
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μένου ΗΚΚ.
Το Sorafenib είναι ένας από το στόμα χορηγούμενος
αναστολέας πολλαπλών κινασών που εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και προάγει την
απόπτωση αυτών, έχοντας παράλληλα και αντιαγγειογεννετική δράση. Οι στόχοι του είναι: κινάσες σερίνης - θρεονίνης, Raf-1 και B-Raf, τυροσινική κινάση των υποδοχέων
του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου των αγγείων
(VEFGRs) και του υποδοχέα-β, του αυξητικού παράγοντα
που προέρχεται από τα αιμοπετάλια (PDGFR-β). Όλα αυτά οδηγούν στο να διακόπτεται το κυτταρικό σήμα που
προάγεται από τους υποδοχείς αυτούς.
Διάφορες τυχαιοποιημένες μελέτες που συγκρίνουν το
Sorafenib με εικονικό φάρμακο στη θεραπεία του προχωρημένου ΗΚΚ είναι σε εξέλιξη και τρεις από αυτές έχουν
δώσει αποτελέσματα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, έχει
δημοσιευτεί η πρώτη μεταανάλυση, η οποία εκτιμά την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Sorafenib σε
ασθενείς με προχωρημένο ΗΚΚ.
Συνολικά, 924 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν
μόνο Sorafenib ή δύο φάρμακα με βάση το Sorafenib
(496 ασθενείς) ή μία θεραπεία με placebo (428 ασθενείς). Με βάση την intention to treat ανάλυση, που συμπεριελάμβανε όλους τους τυχαιοποιημένους ασθενείς,
η συνολική απόκριση (ORR) στη θεραπεία με Sorafenib
μόνο ή σε δύο φάρμακα με βάση το Sorafenib ήταν μεγαλύτερη από διπλάσια έναντι της θεραπείας με placebo
μόνο ή με δύο φάρμακα με βάση το placebo, όμως δεν
υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (OR=2,20, 95%
CI=0,77 - 6,31, p=0,14).

Επίσης, υπήρξε βελτίωση κατά 79% του χρόνου μέχρι
την επιδείνωση της νόσου (TTP) (HR=0,58, 95% CI=0,49
- 0,69, p<0,001) και ομοίως η συνολική επιβίωση (OS)
βελτιώθηκε κατά 37,3% (HR=0,66, 95% CI=0,55 - 0,78,
p<0,001).
Όσον αφορά στην τοξικότητα, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, εκτός της παλαμοπελματιαίας ερυθροδυσαισθησίας
(hand-foot syndrome) (OR=13,43, 95% CI=7,53 - 71,47,
p=0,002) και της διάρροιας (OR=2,41, 95% CI=0,99 5,86, p=0,05), που ήταν υψηλότερα στην ομάδα των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με βάση το Sorafenib.
Συμπέρασμα: αν και υπάρχουν μερικοί περιορισμοί, η
βελτίωση της επιβίωσης που επιτεύχτηκε με θεραπεία με
βάση το Sorafenib, εν συγκρίσει με θεραπεία με βάση το
εικονικό φάρμακο, δείχνει ότι το Sorafenib μπορεί να είναι
μία νέα, αποτελεσματική θεραπεία στον προχωρημένο ΗΚΚ.

Πρόληψη
Πέραν της προσπάθειας για πρώιμη διάγνωση, θα πρέπει να τονιστεί και η μεγάλη σημασία της πρόληψης της
νόσου με εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β, όπου καλύτερο παράδειγμα είναι αυτό της Ταϊβάν. Εκεί μειώθηκε η
επίπτωση του ΗΚΚ στην παιδική ηλικία κατόπιν εμβολιασμού από 15% σε 1% και ο επιπολασμός ΗΚΚ κατά 60%,
σε σύγκριση με τους εμβολιασθέντες.
Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί η ευνοϊκή επίδραση στη
μη ανάπτυξη ΗΚΚ της θεραπείας με ιντερφερόνη, και
πιθανότατα με νουκλεοσιδικά ανάλογα, σε ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα Β.
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Στεατοηπατίτιδα
Ευάγγελος Ακριβιάδης, Γαστρεντερολόγος,
Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γεωργία Κουστιάνη, Επιστημονική Συνεργάτιδα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ελεάννα Στασινού, Επιστημονική Συνεργάτιδα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αρχική περιγραφή της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας
(Non-Alcoholic Steatohepatitis, NASH) έγινε στη Mayo
Clinic από τους Ludwig και συν. πριν από 30 περίπου χρόνια1 και αφορούσε σε 20 ασθενείς (12 γυναίκες) μέσης
ηλικίας 54 ετών, στην πλειονότητά τους (90%) με παχυσαρκία. Η βιοψία ήπατος έδειξε τυπικά ιστολογικά ευρήματα
αλκοολικής ηπατίτιδας, οι ασθενείς ωστόσο είχαν αρνητικό ιστορικό χρήσεως αλκοόλης. Από τον υπόλοιπο έλεγχο
δε διαπιστώθηκε άλλη αιτία ηπατικής νόσου. Σημαντικός
όγκος δεδομένων έχει συγκεντρωθεί μετά την αρχική περιγραφή της NASH όσον αφορά στα κλινικά και ιστολογικά
της χαρακτηριστικά, στη φυσική της ιστορία και στις κλινικές της επιπτώσεις. Έχει πλέον γίνει κατανοητό ότι η NASH
εντάσσεται σε ένα κλινικοπαθολογοανατομικό φάσμα ηπατικών παθήσεων, οι οποίες δε σχετίζονται με σημαντική
χρήση αλκοόλης και χαρακτηρίζονται από αυξημένη ηπατική εναπόθεση λίπους (Νon-Alcoholic Fatty Liver Disease,
NAFLD). Ως NAFLD ορίζεται ένα κλινικοπαθολογικό φάσμα
ηπατικών διαταραχών που περιλαμβάνει στο ένα άκρο του
την απλή στεάτωση, ενώ στην πιο σοβαρή μορφή του τη μη
αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH). Η NAFLD πιθανώς είναι η συχνότερη μορφή χρόνιας ηπατικής νόσου στο δυτικό
κόσμο. Εκτιμάται ότι οι ασθενείς με NAFLD αναπτύσσουν
σημαντική ίνωση και κίρρωση σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 15%2. Η NAFLD δεν περιορίζεται μόνο
στους ενηλίκους, καθώς πρόσφατες μελέτες διαπιστώνουν
ότι εμφανίζεται ως σημαντικό πρόβλημα και σε παιδιά. Η
παρουσία της NAFLD γενικώς σχετίζεται με τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στις εύπορες κοινωνίες, όπως δίαιτες πλούσιες σε λίπος και υδατάνθρακες και
ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας.
Η επιδημιολογία του συνδρόμου έχει αρχίσει να αποσαφηνίζεται, η διάγνωσή του γίνεται πλέον με ευκολία και τα
ιστοπαθολογικά του χαρακτηριστικά έχουν τύχει γενικής
αποδοχής. Πεδία εντατικής έρευνας είναι η παθογένεια
της NASH (όπου υπάρχουν ακόμη αρκετά αναπάντητα
ερωτήματα) καθώς και η θεραπευτική της αντιμετώπιση,
δεδομένου ότι η νόσος εξακολουθεί να είναι ηπατοπάθεια
με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα.

364

Επιδημιολογία και κλινικές συσχετίσεις
Η NAFLD διακρίνεται σε πρωτοπαθή, με άγνωστη αιτιοπαθογένεια, όπου εμπλέκονται περισσότεροι από ένας μηχανισμοί, όπως περιγράφεται εκτενώς στη συνέχεια, και σε
δευτεροπαθή, για τις μορφές της οποίας έχουν περιγραφεί
καλώς καθορισμένοι παθογενετικοί μηχανισμοί και αιτιολογικές συσχετίσεις. Διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται
με την αιτιολογία της πρωτοπαθούς και της δευτεροπαθούς
NAFLD περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.
Η NAFLD θεωρείται ότι πιθανώς είναι η συχνότερη ηπατοπάθεια παγκοσμίως και επιπλέον η συχνότερη αιτία αυξημένων ηπατικών ενζύμων3, 4. Αν και οι επιδημιολογικές
μελέτες που υπάρχουν δεν αφορούν σε όλες τις περιοχές
του πλανήτη5, 6, πιστεύεται ότι από NAFLD πάσχει τουλάχιστον το 10% του γενικού πληθυσμού των ανεπτυγμένων
χωρών7. Σε νεκροτομική μελέτη, NAFLD περιγράφηκε σε
70% των ατόμων με παχυσαρκία και σε 35% των ατόμων
με φυσιολογικό σωματικό βάρος8. Η νόσος προσβάλλει
συχνότερα άτομα ηλικίας 40 - 60 ετών1, 9, 10, περιγράφεται ωστόσο και στον παιδικό πληθυσμό11. Η αυξημένη
συχνότητα στις γυναίκες που περιέγραψαν οι Ludwig και
συν.1 αναφέρθηκε και από άλλους συγγραφείς στη συνέχεια10, 12, 13. Γενικά, θεωρείται ότι τα 2/3 περίπου των
περιπτώσεων NAFLD αφορούν σε γυναίκες. Ωστόσο, η αυξημένη συχνότητα του συνδρόμου σε αυτές δεν επιβεβαιώνεται σε όλες τις μελέτες6, 9, 14. Μεγαλύτερη οικογενειακή επίπτωση NAFLD έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατες
μελέτες, οι οποίες ανέδειξαν μια σειρά γονιδίων, τα προϊόντα των οποίων εμπλέκονται τόσο στην παθογένεια όσο
και στην εξέλιξη της νόσου15, 16. Χαρακτηριστικές είναι
οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της αδιπονουτρίνης (PNPLA3),
οι οποίες σχετίζονται με την πρόωρη εκδήλωση της νόσου από την παιδική ηλικία17, 18, καθώς και αυτές του
γονιδίου C3 της απολιποπρωτεΐνης15. Το σύνδρομο παρατηρείται συχνότερα σε ορισμένους πληθυσμούς, όπως
είναι οι ισπανόφωνοι κάτοικοι της κεντρικής Αμερικής19,
υποδηλώνοντας πιθανή γονιδιακή συσχέτιση. Η σταδιακή
αύξηση του σωματικού βάρους, που παρατηρείται συχνά
με την πρόοδο της ηλικίας, έχει συσχετιστεί με αυξημένο
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επιπολασμό NAFLD20.
Ιστολογικές αλλοιώσεις συμβατές με την νόσο παρατηρούνται σε ποικίλες κλινικές οντότητες, όπως φαίνεται
στον πίνακα 1. Συχνότερη μεταξύ των κλινικών αυτών
συσχετίσεων είναι η παχυσαρκία, η οποία φαίνεται πως
συνυπάρχει σε ποσοστά που κυμαίνονται από 40% έως
100%, αναλόγως με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για
την παχυσαρκία στις εκάστοτε μελέτες1, 9, 10, 21. Ο επιπολασμός της NAFLD σε παχύσαρκα άτομα φτάνει μέχρι και
το 76%22, 23 και η βαρύτητα των ιστολογικών αλλοιώσεων
σχετίζεται με τη σοβαρότητα της παχυσαρκίας24. Έτσι, ο
επιπολασμός της νόσου σε παχύσαρκα άτομα κυμαίνεται
από 9% έως 30%22-24 και είναι υψηλότερος σε ασθενείς
με νοσογόνο παχυσαρκία24. Η συσχέτιση της NAFLD με
το δείκτη σωματικής μάζας (Body Mass Index, BMI) δεν
επιβεβαιώνεται σε όλες τις μελέτες13, 21. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί πως μεγαλύτερη πιθανώς σημασία
έχει η σωματική κατανομή του λίπους και όχι μόνο η συνολική μάζα του σωματικού λίπους. Υπάρχουν δεδομένα ότι
η βαρύτητα της ηπατικής στεατώσεως συσχετίζεται με το
λόγο της περιμέτρου κοιλίας - λεκάνης, παρατήρηση που
υποδηλώνει τη σημασία του ενδοπεριτοναϊκού (σπλαγχνικού) λίπους στην παθογένεια της NAFLD25. Η συσχέτιση
της ηπατικής στεατώσεως με την αύξηση του σωματικού
λίπους, σε συνδυασμό με την επιδημική μορφή που προσλαμβάνει η παχυσαρκία στα παιδιά και στους νεαρούς
ενήλικες των ανεπτυγμένων χωρών, υποδηλώνει ότι ο επιπολασμός της NAFLD και των πιο σοβαρών ιστολογικών της
μορφών, όπως είναι η NASH, θα συνεχίσει να αυξάνεται
στις επόμενες δεκαετίες.
Η νόσος συσχετίζεται επίσης με το σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ και τη διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης, ανεξαρτήτως της συνύπαρξης παχυσαρκίας, αν και η συσχέτιση
αυτή φαίνεται πως αυξάνεται περαιτέρω ιδίως σε ασθενείς
με νοσογόνο παχυσαρκία24. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου
ΙΙ και υπεργλυκαιμία ή δυσανεξία στη γλυκόζη παρατηρούνται συχνότατα σε ασθενείς με NASH, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 20% έως 75%1, 10, 13, 21, 26. Ο επιπολασμός
της νόσου είναι αυξημένος κατά 2,6 φορές σε άτομα με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ24. Η παρουσία NAFLD και
NASH συσχετίζεται με αντίσταση στην ινσουλίνη και με
υπερινσουλιναιμία27, 28 ακόμα και σε μη παχύσαρκα άτομα. Η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη φαίνεται ότι είναι
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη βαριών
ιστολογικών αλλοιώσεων σε ασθενείς με NAFLD26 και πι-

θανώς ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εξέλιξη
προς κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο, καταστάσεις
που τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται όλο και συχνότερα ως επιπλοκές της NAFLD. Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη
NAFLD, αλλά και των πλέον σοβαρών ιστολογικών της μορφών (NASH), αυξάνεται παραλλήλως προς την αύξηση του
αριθμού των μεταβολικών διαταραχών που χαρακτηρίζουν
το μεταβολικό σύνδρομο29.
Σε σημαντικό ποσοστό (20% - 81%) ασθενών με NAFLD
συνυπάρχει υπερλιπιδαιμία9, 12, 21, 30, κυρίως υπερτριγλυκεριδαιμία, αλλά και υπερχοληστερολαιμία. Στην πλειονότητα των ατόμων με NAFLD συνυπάρχουν περισσότεροι του
ενός παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, ο τύπου
ΙΙ διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία. Ποικίλοι άλλοι παράγοντες κινδύνου, πολλοί από τους οποίους έχουν ως κοινά
χαρακτηριστικά διαταραχές στο μεταβολισμό του λίπους
και/ή δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, αναφέρονται στον
πίνακα 131.

Παθογένεια
Υπάρχει σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ των οδών μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών.
Κεντρικό ρόλο στους μηχανισμούς αυτούς παίζει η ινσουλίνη. Υπό την επίδραση της ινσουλίνης η γλυκόζη μεταφέρεται ενδοκυτταρίως και είναι δυνατόν να μεταβολιστεί προς
σχηματισμό λιπαρών οξέων, να αποθηκευτεί με τη μορφή
τριγλυκεριδίων και επίσης να παράσχει το υπόστρωμα για
τη σύνθεση χοληστερόλης32. Το ενδοκυττάριο λίπος, από
την άλλη πλευρά, επηρεάζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων εμποδίζοντας την πρόσληψη της γλυκόζης από τα
κύτταρα. Με το μηχανισμό αυτόν τα λιπαρά οξέα εμποδίζουν τη δράση της ινσουλίνης επί των γραμμωτών μυών, με
αποτέλεσμα ελαττωμένη πρόσληψη της γλυκόζης από τα
μυϊκά κύτταρα. Επιπλέον, τα λιπαρά οξέα εμποδίζουν τη
χρησιμοποίηση της γλυκόζης από τα ηπατοκύτταρα, προάγουν τη νεογλυκογένεση και έτσι συμβάλλουν σε αυξημένη
απελευθέρωση γλυκόζης από τα ηπατοκύτταρα. Και οι δύο
αυτοί μηχανισμοί οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων της
γλυκόζης του αίματος, με αποτέλεσμα διέγερση για παραγωγή και έκκριση ινσουλίνης από τα κύτταρα των νησιδίων
του παγκρέατος. Καθώς η διαταραχή αυτή συνεχίζεται, το
πάγκρεας σταδιακά αδυνατεί να συνεχίσει την αυξημένη
παραγωγή ινσουλίνης, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της τελευταίας να ελαττώνονται.
Οι μεταβολικές επιδράσεις της ινσουλίνης ποικίλλουν με-
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ταξύ διαφόρων ιστών. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι σκελετικοί μύες αποτελούν τον ιστό που συμβάλλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ενδοκυττάρια μεταφορά
της γλυκόζης ως αποτέλεσμα της δράσεως της ινσουλίνης
και συνεπώς είναι ο κύριος ρυθμιστής της ευαισθησίας (ή
της αντιστάσεως) σε αυτήν33.
Πίνακας 1

Η ινσουλίνη, επιπλέον, αναστέλλει τη λιποπρωτεϊνική
λιπάση στους ιστούς28. Με το μηχανισμό αυτό αναστέλλει
τη λιπόλυση, οδηγώντας έτσι σε αυξημένη εναπόθεση λίπους στους ιστούς. Βασικός παθογενετικός μηχανισμός του
μεταβολικού συνδρόμου είναι η διαταραχή στην ανασταλτική δράση της ινσουλίνης επί της λιπόλυσης. Αυτό έχει ως

Καταστάσεις που σχετίζονται με NAFLD [τροποποιημένος από Brunt EM (31)]
Πρωτοπαθής NAFLD

Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα και
απλή στεάτωση του
ήπατος

Μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από αντίσταση στην ινσουλίνη (μεταβολικό
σύνδρομο, τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών)
Μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από αντίσταση στην ινσουλίνη (μεταβολικό
σύνδρομο, τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών)
Υπερλιπιδαιμία (κυρίως υπερτριγλυκεριδαιμία), χαμηλή HDL, υψηλή LDL
Έλλειψη ή αντίσταση στη λεπτίνη (λιποδυστροφίες)
Δευτεροπαθής NAFLD

1. Φάρμακα και
τοξίνες

Ταμοξιφένη, κορτικοστεροειδή, μεθοτρεξάτη, αμιοδαρόνη, μπλεομυκίνη, L-ασπαραγινάση,
τετρακυκλίνη, φάρμακα έναντι ρετροϊών
Βιομηχανικές τοξίνες (πετροχημικά, διμεθυλοφορμαμίδη, αντιμόνιο, άλατα του βαρίου,
φωσφόρος)
Κατάχρηση κοκαΐνης
Ολική παρεντερική διατροφή

2. Διαταραχές
θρέψεως εκτός της
παχυσαρκίας

Υποσιτισμός (kwashiorkor)
Χειρουργικές επεμβάσεις για παχυσαρκία (ειλεονηστιδική παράκαμψη, γαστροπλαστική,
ταχεία απώλεια βάρους)
Μετεγχειρητικές καταστάσεις (εντερεκτομές, σύνδρομο βραχέος εντέρου)

3. Ηπατίτιδα C
4. Συγγενείς διαταραχές μεταβολισμού
των λιποπρωτεϊνών

Αβηταλιποπρωτεϊναιμία
Καχεξία, παρατεινόμενα εμπύρετα νοσήματα, θερμοπληξία

5. Συστηματικές
παθήσεις

Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
Νόσος Weber-Christian
Κυστική ίνωση
Υποθυρεοειδισμός

6. Μεταβολικές
διαταραχές

Γαλακτοζαιμία
Τυροσιναιμία
Συγγενής δυσανεξία στη φρουκτόζη
Κυστινουρία
Νόσος του Wilson

7. Άλλες καταστάσεις

Ηπατική ισχαιμία
Εκκολπωμάτωση λεπτού εντέρου με υπερανάπτυξη μικροβίων
Γηράσκον ήπαρ
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αποτέλεσμα αυξημένη απελευθέρωση λιπαρών οξέων από
το λιπώδη ιστό και αποθήκευσή τους εντός των κυττάρων.
Σημαντικό ρόλο στην ομοιοστασία του λίπους φαίνεται ότι
ασκούν τα περιφερικά λιποκύτταρα, όχι μόνο επειδή αποτελούν ιστό αποθήκευσης λιπαρών οξέων (ως αποτέλεσμα
της δράσης της ινσουλίνης), αλλά επιπλέον διότι παράγουν
ειδικές ÇλιποκυτταροκίνεςÈ, οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ευαισθησία ή την αντίσταση του λιπώδους
ιστού στην επίδραση της ινσουλίνης32. Οι ÇλιποκυτταροκίνεςÈ αυτές περιλαμβάνουν τα λιπαρά οξέα, τον παράγοντα
νεκρώσεως των όγκων (Tumor Necrosis Factor-α, TNF-α),
τη λεπτίνη, τη λιποκινίνη, τη λιπονεκτίνη, τις ορμόνες του
φύλου, την κορτιζόλη και τη ρεσιστίνη32. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η συμβολή του TNF-α στην περιφερική
αντίσταση των ιστών στην ινσουλίνη, καθώς ενεργοποιεί
τον αναστολέα της κ-κινάσης-β της ινσουλίνης (ΙΚΚ-β) στα
ηπατοκύτταρα και τα λιποκύτταρα, εμποδίζοντας έτσι τη
φωσφορυλίωση του υποδοχέα της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα την αύξηση της λιπόλυσης και την απελευθέρωση
ελεύθερων λιπαρών οξέων στην κυκλοφορία34. Μελέτες
των τελευταίων ετών υπογραμμίζουν επίσης το σημαντικό
ρόλο της λιπονεκτίνης, η οποία φαίνεται ότι αυξάνει την
ευαισθησία στην ινσουλίνη τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και
σε απομακρυσμένους ιστούς.
Μεγάλος όγκος βιβλιογραφικών δεδομένων υποστηρίζει
τον κεντρικό ρόλο που φαίνεται ότι παίζουν η αντίσταση
στην ινσουλίνη και η παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου γενικότερα στην παθογένεια της NAFLD35-37. Στην
πλειονότητα των ασθενών με NASH οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης
διαβήτης, καταστάσεις που σχετίζονται με αντίσταση στην
ινσουλίνη και είναι κύρια χαρακτηριστικά του μεταβολικού
συνδρόμου32. Ακόμη και στους ασθενείς στους οποίους η
νόσος δε συνδυάζεται με την παρουσία παχυσαρκίας ή διαβήτη υπάρχουν βιοχημικά ευρήματα συμβατά με αντίσταση
στην ινσουλίνη32.
Εκτός από την αντίσταση στην ινσουλίνη, σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της NASH φαίνεται ότι παίζουν και τα
αυξημένα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Είναι
σημαντικό, από την άποψη αυτή, να επισημανθεί πως σοβαρής μορφής NASH παρατηρείται σε ασθενείς με λιποδυστροφία, κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αντίσταση
στην περιφερική δράση της ινσουλίνης και παραλλήλως
από σημαντική άνοδο των επιπέδων των ελεύθερων λιπαρών οξέων στον ορό32, 38.

Η σωματική κατανομή του λιπώδους ιστού φαίνεται ότι
είναι επιπλέον σημαντικός παράγοντας στις μεταβολικές επιδράσεις της ινσουλίνης. Είναι πλέον γνωστό ότι το σπλαγχνικό λίπος είναι λιγότερο ευαίσθητο από τον περιφερικό
λιπώδη ιστό στην ανασταλτική δράση της ινσουλίνης επί της
λιπόλυσης. Υπεύθυνη για την αντίσταση αυτή του σπλαγχνικού λίπους στην ανασταλτική δράση της ινσουλίνης επί της
λιπόλυσης θεωρείται η αυξημένη τοπική παραγωγή από το
σπλαγχνικό λίπος κορτιζόλης39. Ο μηχανισμός αυτός οδηγεί σε μεγαλύτερη προσαγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων
από το σπλαγχνικό λιπώδη ιστό προς το ήπαρ διαμέσου
της πυλαίας αιματικής ροής, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τόσο ο ηπατικός μεταβολισμός των λιπών και των
υδατανθράκων όσο και η ευαισθησία των ηπατοκυττάρων
στις μεταβολικές επιδράσεις της ινσουλίνης. Είναι συνεπώς
εμφανές πως η αυξημένη εναπόθεση σπλαγχνικού λίπους
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε συσσώρευση λίπους εντός
των ηπατοκυττάρων και σε επίταση της αντιστάσεως των
ηπατοκυττάρων στη δράση της ινσουλίνης.

Πώς η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί
στην πρόκληση NAFLD
Οι βασικές παθοφυσιολογικές διαταραχές που σχετίζονται
με την αντίσταση στην ινσουλίνη και παίζουν ρόλο στην
πρόκληση ηπατικής στεατώσεως είναι: α) η υπερινσουλιναιμία, β) η αυξημένη προσαγωγή λιπαρών οξέων στο ήπαρ
και γ) η διαταραχή στην απέκκριση τριγλυκεριδίων από τα
ηπατοκύτταρα.
Η υπερινσουλιναιμία, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί, αυξάνει τη λιπογένεση. Έχει παρατηρηθεί ότι η προσθήκη
ινσουλίνης στο υγρό περιτοναϊκών πλύσεων προκαλεί το
σχηματισμό στρώματος λιπώδους ιστού στην επιφάνεια
του ήπατος40. Επιπλέον, έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως η
εμφάνιση εστιακής λιπώδους διηθήσεως του ήπατος προκαλείται από αυξημένες ποσότητες ινσουλίνης που μεταφέρονται, όχι πάντοτε ομοιόμορφα, από το πάγκρεας προς
το ηπατικό παρέγχυμα με κλάδους της πυλαίας φλέβας32.
Τα λιπαρά οξέα που βρίσκονται εντός των ηπατοκυττάρων προέρχονται από: α) τα λιπαρά οξέα που απελευθερώνονται από τον περιφερικό λιπώδη ιστό και εισέρχονται
στη συστηματική κυκλοφορία, β) την τοπική υδρόλυση των
χυλομικρών που φθάνουν στο ήπαρ έπειτα από απορρόφησή τους από το έντερο και γ) τη σύνθεση λιπαρών οξέων
εντός των ηπατοκυττάρων. Τα λιπαρά οξέα ακολούθως είτε
εστεροποιούνται και σχηματίζουν τριγλυκερίδια είτε εισέρ-
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1.
Εικ. 1. Οδοί μεταβολισμού λιπών και υδατανθράκων στο ηπατοκύτταρο.

χονται εντός των μιτοχονδρίων, όπου υφίστανται οξείδωση.
Σε συνθήκες αυξημένης εισροής λιπαρών οξέων εντός των
ηπατοκυττάρων, επέρχεται υπερφόρτωση των οξειδωτικών
μηχανισμών των μιτοχονδρίων (εικόνα 1).
Τα ηπατικά τριγλυκερίδια απεκκρίνονται από το ήπαρ ως
πολύ χαμηλού μοριακού βάρους λιποπρωτεΐνες (Very Low
Density Lipoproteins, VLDL) ή αποθηκεύονται εντός του ηπατοκυττάρου ως σταγονίδια λίπους, προκαλώντας ηπατική
στεάτωση41. Θεωρητικά, αν η ενδοκυττάρια προσαγωγή
των λιπαρών οξέων και η επακόλουθη εστεροποίηση προς
τριγλυκερίδια ξεπεράσει την ικανότητα των ηπατοκυττάρων
να σχηματίζουν και να απομακρύνουν προς το πλάσμα
VLDL, τα τριγλυκερίδια συσσωρεύονται εντός του ηπατικού παρεγχύματος. Σε ασθενείς
με NASH έχει περιγραφεί
»åçáìïæùóáìéäñäè÷
διαταραχή στην ηπατική απέκκριση των VLDL42, καθώς
η υπερινσουλιναιμία ελαττώνει την ηπατική σύνθεση της
απολιποπρωτεΐνης Β-100, με αποτέλεσμα την αδυναμία
απέκκρισης των τριγλυκεριδίων με τη μορφή VLDL από το
ηπατοκύτταρο στη συστηματική κυκλοφορία.

Πώς η στεάτωση του ήπατος μεταπίπτει
σε στεατοηπατίτιδα
Το γεγονός ότι τόσο η απλή στεάτωση του ήπατος όσο και
η NASH σχετίζονται με αντίσταση στην ινσουλίνη οδήγησε στην υπόθεση πως για την ανάπτυξη στεατοηπατίτιδας
απαιτούνται επιπλέον παθοφυσιολογικές διαταραχές. Έτσι
διατυπώθηκε η υπόθεση της Ç2ης κρούσεωςÈ (Çsecond hit
hypothesisÈ), σύμφωνα με την οποία απαραίτητη για την
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πρόκληση NASH είναι η ύπαρξη οξειδωτικού stress εντός
των ηπατοκυττάρων, λόγω της παρουσίας ελεύθερων ριζών
οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS). Θεωρείται ότι
η παρουσία στεατώσεως καθιστά το ήπαρ ιδιαίτερα ευαίσθητο στη βλαπτική επίδραση του οξειδωτικού stress και η
άποψη
αυτή ενισχύεται από την παρατήρηση ότι τα ηπατι¦ùòÜîá÷
κά μοσχεύματα με σημαντική στεάτωση, μετά την έκθεσή
τους στο stress της εξωσωματικής συντηρήσεως και της
ισχαιμίας-επαναιματώσεως, συχνά εκδηλώνουν σύνδρομο
ηπατικής ανεπάρκειας41. Η περίσσεια ROS προκαλείται
από ανισορροπία μεταξύ των μηχανισμών παραγωγής και
καταστολής αυτών του οξειδωτικού stress εντός των ηπατοκυττάρων. Μεταξύ των μεταβολικών οδών ενδοκυττάριας
παραγωγής ROS, υπεύθυνοι για
την πρόκληση NASH έχουν
»éëòïæùóáìéäñäè÷
θεωρηθεί μηχανισμοί που περιλαμβάνουν διαταραχές: α)
των μιτοχονδρίων και β) του συστήματος του κυτοχρώματος
P-45032.
Οι μηχανισμοί που προτείνεται ότι προκαλούν την ανάπτυξη στεατοηπατίτιδας και ίνωσης περιλαμβάνουν29:
1. Υπεροξείδωση των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης.
Η υπεροξείδωση της κυτταρικής και των ενδοκυττάριων
μεμβρανών από το οξειδωτικό stress οδηγεί σε απευθείας
κυτταρική απόπτωση - θάνατο και σχηματισμό μεγαμιτοχονδρίων. Επιπλέον, τα αλδεϋδικά παράγωγα της υπεροξειδάσης των λιπιδίων είναι δυνατόν να προκαλέσουν: α) κυτταρική απόπτωση - θάνατο, β) ενεργοποίηση των ηπατικών
αστεροειδών κυττάρων (με αποτέλεσμα αυξημένη σύνθεση κολλαγόνου και ίνωση), γ) σύνδεση κυτταροσκελετικών
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πρωτεϊνών μεταξύ τους και σχηματισμό σωματίων Mallory
και δ) χημειοταξία για τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα,
με αποτέλεσμα τη φλεγμονώδη διήθηση των ιστών.
2. Απελευθέρωση κυτταροκινών που επάγονται από το
οξειδωτικό stress. Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει ο
TNF-α, ο οποίος επηρεάζει τη φυσιολογική ροή των ηλεκτρονίων κατά μήκος της αναπνευστικής αλύσου (στη μιτοχονδριακή β-οξείδωση των λιπαρών οξέων), εκτρέποντάς
τα προς το μοριακό O2, με αποτέλεσμα περαιτέρω ενδοηπατική παραγωγή ROS. ΟΙ ROS ακολούθως επάγουν την
ηπατική έκφραση του TNF-α οδηγώντας έτσι σε μια αυτοσυντηρούμενη κατάσταση ολοένα αυξανόμενης ηπατικής
αντίστασης στην ινσουλίνη και αυξημένης ενδοηπατικής
παραγωγής ROS. Τα μεγαλύτερα ηπατικά επίπεδα TNF-α,
ROS και ελεύθερων λιπαρών οξέων επάγουν τη σύνθεση
της μιτοχονδριακής πρωτεΐνης UCP-2 (uncoupling protein-2),
η οποία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση
των κυττάρων στο οξειδωτικό stress σε ασθενείς με NASH,
καθώς αυξάνει τη διαπερατότητα της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης στα πρωτόνια.

Ίνωση και NASΗ
Η ίνωση προκαλείται από τη διέγερση των αστεροειδών
κυττάρων από τις κυτταροκίνες και τα προϊόντα της υπεροξείδωσης των λιπιδίων. Οι παράγοντες που εμπλέκονται
στην ανάπτυξη της ίνωσης είναι:
1. Η υπεργλυκαιμία και η υπερινσουλιναιμία, που επάγουν τη σύνθεση του CTGF (connective tissue growth
factor) από τα αστεροειδή κύτταρα30.
2. Η λεπτίνη, η οποία εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό,
διεγείρει τα αστεροειδή κύτταρα και επάγει την παραγωγή
του TGF-β (transforming growth factor-β). Η λεπτίνη είναι
κυτταροκίνη που παράγεται κυρίως από τα λιποκύτταρα και
ρυθμίζει την όρεξη και την κατανάλωση ενέργειας. Η λεπτίνη επιτείνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και συμβάλλει
τόσο στην πρόκληση οξειδωτικού στρες όσο και στην επίταση της περαιτέρω παραγωγής κυτταροκινών που επάγουν
τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Η λεπτίνη είναι δυνατόν να
παίζει ρόλο στην ανάπτυξη ίνωσης σε ασθενείς με NASH
και ενδεχομένως αποτελεί την Ç3η κρούσηÈ στο παθογενετικό μοντέλο της NASH, εξηγώντας έτσι γιατί ορισμένοι
ασθενείς με NASH αναπτύσσουν ταχέως ίνωση και τελικώς
κίρρωση. Αύξηση των επιπέδων της λεπτίνης έχει αναφερθεί σε ασθενείς με NASH, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής
συσχέτιση με τη βαρύτητα της ηπατικής ίνωσης43, 44.

Καθώς μικρό ποσοστό των ασθενών με NAFLD αναπτύσσει τελικά τη νόσο, το ενδιαφέρον των μελετητών στρέφεται στην αναζήτηση των γενετικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία εξέλιξης από
την απλή ηπατική στεάτωση προς τη στεατοηπατίτιδα. Γενετικοί παράγοντες που ίσως υπεισέρχονται περιλαμβάνουν
μεταλλάξεις σε γονίδια (π.χ. για την κωδικοποίηση της
UCP-2, του TNF-α, του κυτοχρώματος CYP2E1). Αντιστοίχως, περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί
περιλαμβάνουν τις διαιτητικές συνήθειες, τη μειωμένη σωματική άσκηση και πιθανώς τη μικρού βαθμού συστηματική ενδοτοξιναιμία λόγω υπερανάπτυξης μικροβίων στον
εντερικό σωλήνα.

Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα ακτινομορφολογικά χαρακτηριστικά
Η παχυσαρκία, η αυξημένη κεντρική κατανομή λίπους
ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος, ο
σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ και η υπερλιπιδαιμία καθώς
και η ύπαρξη ηπατοπάθειας στο οικογενειακό ιστορικό αποτελούν προδιαθεσικούς δείκτες που καθιστούν πιθανή
τη διάγνωση της NAFLD. Απαιτείται λεπτομερές ιστορικό
για τον αποκλεισμό της κατάχρησης αλκοόλης. Άλλες ηπατοπάθειες, που οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις, τοξική
δράση φαρμάκων, αυτοάνοσα νοσήματα και σε μεταβολικά
ή κληρονομικά νοσήματα, πρέπει επίσης να αποκλείονται.
Οι περισσότεροι ασθενείς με NAFLD δεν εμφανίζουν
συμπτώματα ή κλινικά ευρήματα. Μερικοί μόνο παραπονούνται για ήπιο αίσθημα πόνου ή βάρους στο δεξιό
υποχόνδριο και κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται
ηπατομεγαλία. Φυσικά σε ασθενείς που αναπτύσσουν κίρρωση συχνά διαπιστώνονται σπληνομεγαλία και τα υπόλοιπα κλινικά ευρήματα της κιρρώσεως. Ασθενείς με NASH και
ÇκρυψιγενήÈ κίρρωση είναι δυνατόν να εμφανίσουν δυσλειτουργία των οφθαλμικών μυών που οδηγεί στην εκδήλωση
διαλείποντος στραβισμού. Η διαταραχή αυτή αποδόθηκε σε
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, η οποία συχνά συνυπάρχει
ως παθογενετικός μηχανισμός σε ασθενείς με NASH45.
Δεν υπάρχει διαγνωστικός ορολογικός δείκτης με ικανοποιητική ειδικότητα και ευαισθησία που να θέτει τη διάγνωση της NAFLD/NASH. Οι πιο συχνές και πολλές φορές
οι μόνες βιοχημικές διαταραχές είναι η ήπια αύξηση της
τιμής της AST, της ALT ή και των δύο τρανσαμινασών. Η
αύξηση των τρανσαμινασών δεν ξεπερνά τιμές διπλάσιες
ή τριπλάσιες του φυσιολογικού. Ο λόγος AST προς ALT εί-
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ναι συνήθως μικρότερος του 1, ωστόσο καθώς η ίνωση
επιδεινώνεται, ο λόγος αυτός μπορεί να αναστραφεί και η
διαγνωστική του αξία για την εργαστηριακή εκτίμηση των
ασθενών με NASΗ παύει να υφίσταται (αφού υπερέχουσα
αύξηση της AST έναντι της ALT συχνότατα παρατηρείται
σε αλκοολική στεατοηπατίτιδα). Σε ορισμένες περιπτώσεις
συνυπάρχει αύξηση της γ-γλουταμυλ-τρανσφεράσης (γ-GT)
και σπανιότερα της αλκαλικής φωσφατάσης. Η υπερχολερυθριναιμία, η παράταση του χρόνου προθρομβίνης και
η υπολευκωματιναιμία είναι ασυνήθεις διαταραχές και η
διαπίστωσή τους τεκμηριώνει προχωρημένη ηπατική νόσο.
Άλλες εργαστηριακές διαταραχές είναι οι παθολογικές τιμές των λιπιδίων, η υπεργλυκαιμία (ιδίως αν συνδυάζεται
με αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στον ορό) και τα υψηλά
επίπεδα φερριτίνης. Σε πρόσφατες μελέτες αναφέρεται
μεγάλη συσχέτιση NAFLD/NASH με παθολογικά επίπεδα
των επιμέρους κλασμάτων των απολιποπρωτεϊνών α και β.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανίχνευση αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA) και σπανιότερα αντισωμάτων έναντι των
λείων μυϊκών ινών (ASMA) δημιουργεί διαφοροδιαγνωστικά
προβλήματα.
Αν και τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα σπανίως
βοηθούν στον καθορισμό του σταδίου της νόσου, ορισμένες κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι, όπως η μεγάλη
ηλικία, η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη και ο λόγος AST/
ALT πάνω από 1, φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου για παρουσία σημαντικού βαθμού ίνωσης46. Ανεξάρτητοι παράγοντες για την παρουσία
ίνωσης είναι επίσης ο υψηλός BMI, η αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων και τα υψηλά επίπεδα της ALT47.
Η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη, τα υψηλά επίπεδα της
AST και η αύξηση του λόγου AST/ALT σχετίζονται με την
παρουσία κιρρώσεως ή με τον κίνδυνο θανάτου από ηπατική νόσο48. Σε άλλη μελέτη αναφέρθηκε ότι ο κίνδυνος
ανάπτυξης NASH σχετίζεται με υψηλό δείκτη αντιστάσεως
στην ινσουλίνη, με παρουσία υπερτάσεως και αυξημένων
επιπέδων ALT και επιπλέον ότι η παρουσία υπερτάσεως,
αυξημένων επιπέδων ALT και C-πεπτιδίου υποδηλώνει την
ύπαρξη σημαντικού βαθμού ίνωσης49.
Όσον αφορά στις απεικονιστικές μεθόδους, το υπερηχογράφημα φαίνεται ότι έχει πολύ καλή ευαισθησία και
ειδικότητα για την ανίχνευση στεατώσεως του ήπατος. Ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια διαθέτουν επίσης η
αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία του ήπατος. Ωστόσο, οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι είναι
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αδύνατον να ανιχνεύσουν την ηπατική στεάτωση όταν αυτή
καταλαμβάνει ποσοστό μικρότερο από 33% του ηπατικού
παρεγχύματος50. Επιπλέον, οι κλασικές απεικονιστικές
μέθοδοι δεν μπορούν να διακρίνουν την απλή στεάτωση
από τη στεατοηπατίτιδα50 και επιπλέον να εκτιμήσουν τη
βαρύτητα της ηπατικής ίνωσης. Συνεπώς, η μικροσκοπική
εξέταση ιστοτεμαχίων ήπατος εξακολουθεί να αποτελεί
την πιο αξιόπιστη μέθοδο τόσο στην κλινική πράξη για
την εκτίμηση ασθενών με NAFLD και την επιβεβαίωση ή
τον αποκλεισμό της παρουσίας NASH51, όσο και σε ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί
πως σε σημαντικό αριθμό ασθενών με δυσεξήγητη αύξηση
των ηπατικών ενζύμων, στους οποίους η κλινική διάγνωση
συνηγορεί υπέρ της παρουσίας NAFLD, τελικά διαπιστώνονται άλλες μορφές ηπατικής νόσου, εύρημα που αλλάζει
τελείως την αντιμετώπισή τους52.
Η ελαστογραφία (Fibroscan) είναι μία φθηνή, ανώδυνη,
μη επεμβατική μέθοδος και εξετάζει μεγάλο τμήμα ηπατικού ιστού για την ανίχνευση ηπατικής ίνωσης. Η αρχή της
μεθόδου είναι απλή και στηρίζεται στην ανάκλαση του σήματος των υπερήχων όταν προσκρούει σε σκληρό (ινώδη)
ηπατικό ιστό. Ο κύριος όγκος των δημοσιεύσεων αφορά
σε άλλου τύπου ηπατοπάθειες, αν και σε πρόσφατες αναφορές περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες
της μεθόδου στην αξιολόγηση ασθενών με NAFLD53. Με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των
μελετών που διεξάγονται σε επιλεγμένα κέντρα από την
εφαρμογή της MR ελαστογραφίας. Μέθοδος υποσχόμενη,
αλλά σε πειραματικό στάδιο ακόμη, είναι η μαγνητική φασματοσκόπηση (MRS - Magnetic Resonance Spectroscopy),
η οποία μετρά την ηπατική συγκέντρωση τριγλυκεριδίων
στο ηπατικό παρέγχυμα54.

Ιστολογικά χαρακτηριστικά
Ποσοστό περίπου 5% της μάζας του ανθρώπινου ήπατος αποτελείται από λίπος. Συνεπώς, μικρές ποσότητες από αυτό
συχνά διαπιστώνονται στη μικροσκοπική εξέταση ιστοτεμαχίων ήπατος και η κλινική τους σημασία είναι ασαφής. Πιο
σημαντική στεάτωση (πάνω από 10%) είναι δυνατόν να διαπιστωθεί στο ηπατικό παρέγχυμα ασθενών με σημαντική
αύξηση του BMI, με παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο.
Στεάτωση μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με υποσιτισμό και ανεπάρκεια προσλήψεως πρωτεϊνών (σύνδρομο
kwashiorkor). Στεάτωση επίσης εμφανίζεται και σε άλλες
πρωτοπαθείς παθήσεις του ήπατος, όπως είναι η ηπατίτιδα
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Εικ. 2. Μορφές ηπατικής στεάτωσης σε κυτταρικό επίπεδο.

C, καθώς και σε ποικιλία ιατρογενών και τοξικών βλαβών
του ήπατος που αναφέρονται στον πίνακα 1, όπως και στο
γηράσκον ήπαρ31.
Η παραδοσιακή διάκριση της στεατώσεως καθορίζεται από το μέγεθος των σταγονιδίων λίπους που παρατηρούνται
εντός του κυτταροπλάσματος, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η διάκριση μεταξύ των δύο κύριων μορφών δεν είναι
εύκολη. Η NAFLD σε μικροσκοπικό επίπεδο διακρίνεται σε
δύο μορφολογικές οντότητες, στη μεγαλοφυσαλιδώδη και
στη μικροφυσαλιδώδη, οι οποίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή (εικόνα 2).
Η μακροκενοτοπιώδης στεάτωση προκαλείται κυρίως
από ενδοκυττάρια αποθήκευση τριγλυκεριδίων και χαρακτηρίζεται από την παρουσία σαφώς καθορισμένων κοκκίων ποικίλου και σχετικώς μεγάλου μεγέθους εντός του
κυτταροπλάσματος. Όταν αυτά τα κοκκία ενώνονται σε ένα
κυστίδιο, η στεάτωση οδηγεί σε έκκεντρη μετατόπιση του
πυρήνα και του κυτταροπλάσματος, με αποτέλεσμα χαρακτηριστική εμφάνιση του κυττάρου. Στις περισσότερες
ωστόσο περιπτώσεις παρατηρείται μικτή διαταραχή, με παΠίνακας 2

ρουσία τόσο μικρών όσο και μεγάλων σταγονιδίων λίπους
εντός του κυτταροπλάσματος. Η μικροκενοτοπιώδης στεάτωση προκαλεί αφρώδη εμφάνιση του ηπατοκυττάρου, με
διατήρηση του πυρήνα στο κέντρο του κυτταροπλάσματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρώσεις ρουτίνας αδυνατούν
να αναδείξουν επαρκώς τα σταγονίδια λίπους εντός του
κυτταροπλάσματος και απαιτούνται ειδικές χρώσεις για την
ανάδειξη του ενδοκυττάριου λίπους. Η αμιγής μικροκενοτοπιώδης στεάτωση σχετίζεται με σοβαρή δυσλειτουργία των
μιτοχονδρίων και παρατηρείται σε νοσήματα που χαρακτηρίζονται από οξεία ηπατική δυσλειτουργία και ανεπάρκεια
(όπως, για παράδειγμα, οξύ λιπώδες ήπαρ της κυήσεως,
σύνδρομο Reye και τοξική επίδραση βαλπροϊκού οξέος ή
νουκλεοσιδικών αναλόγων).
Η στεατοηπατίτιδα (NASH) χαρακτηρίζεται από ιστολογικές αλλοιώσεις που περιλαμβάνουν: α) στεάτωση, β) λοβιακή (+/- πυλαία) φλεγμονώδη δραστηριότητα, γ) ηπατική
νέκρωση και δ) ενδεχομένως ίνωση (εικόνα 3). Οι τρεις
πρώτες συνιστώσες συνολικώς καθορίζουν τη δραστηριότητα (grade) της νόσου, ενώ η τέταρτη (ίνωση), σε συν-

Ιστοπαθολογικά ευρήματα σε ασθενείς με NASH (τροποποιημένο από παραπομπή Νο 31)

- Στεάτωση (συνηθέστερα μεγαλοκενοτοπιώδης)
Απαραίτητα
ευρήματα

Συνήθως παρόντα,
αλλά όχι απαραίτητα
Είναι δυνατόν να συνυπάρχουν, αλλά δεν
είναι απαραίτητα για
τη διάγνωση

- Αεροσφαιροειδής εκφύλιση (ballooning) των ηπατοκυττάρων
- Ήπια λοβιακή φλεγμονή, συνήθως με παρουσία πολυμορφοπυρήνων, αλλά και
μονοκυττάρων
- Περικολποειδική - περικυτταρική ίνωση στη ζώνη 3
- Πυρήνες γλυκογόνου στη ζώνη 1
- Λιποκοκκιώματα στο ηπατικό λόβιο
- Υαλίνη του Mallory εντός των ηπατοκυττάρων με την αεροσφαιροειδή εκφύλιση (συνήθως
στη ζώνη 3 στη NASH, στη ζώνη 1 στο διαβήτη ή στην τοξικότητα από αμιοδαρόνη)
- Αυξημένη εναπόθεση σιδήρου στα ηπατοκύτταρα ή τα κύτταρα των κολποειδών
- Μεγαμιτοχόνδρια
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3α.

3β.

δυασμό με διαταραχές της αρχιτεκτονικής του ηπατικού
λοβίου, είναι το κύριο στοιχείο που καθορίζει το στάδιο
της νόσου55. Κανένα από τα μορφολογικά αυτά χαρακτηριστικά δεν μπορεί να θεωρηθεί παθογνωμονικό για την
παρουσία NASH31. Οι περισσότερες ιστολογικές αλλοιώσεις της, και μεταξύ αυτών η εναπόθεση των σταγονιδίων
λίπους, παρατηρούνται κυρίως στη ζώνη 3 του ηπατικού
λοβίου. Άλλα ευρήματα, που συχνά συσχετίζονται με την
παρουσία NASH, είναι οι πυρήνες γλυκογόνου, η παρουσία
σιδήρου εντός των ηπατοκυττάρων και των κυττάρων του
Kupffer και η ύπαρξη υαλίνης του Μallory (πίνακας 2). H
ανεύρεση μικροκοκκιωμάτων στη βιοψία ήπατος έχει προταθεί ως συμπληρωματικός δείκτης νεκροφλεγμονώδους
δραστηριότητας55α (εικόνα 4).
Η ελάχιστη ποσότητα ηπατικής στεάτωσης που καθορίζει
την παρουσία της NAFLD δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Σε ασθενείς με NASH η στεάτωση είναι δυνατόν να υποστραφεί υπό την επίδραση θεραπευτικών παρεμβάσεων. Σε
ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι άτομα με διαπιστωμένη (μέσω βιοψίας ήπατος) NASH μπορεί, εφόσον
αναπτύξουν κίρρωση, να μην εμφανίζουν καθόλου στεάτωση. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι η NASH ευθύνεται
σε αρκετές περιπτώσεις για την ανάπτυξη ÇκρυψιγενούςÈ
κίρρωσης.

4.
Εικ. 4. Συσσωρεύσεις κυττάρων του Kupffer (μικροκοκκιώματα) σε
NASH (ανοσοϊστοχημική χρώση) για το CD68 αντιγόνο (από Fotiadu
et al).
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Εικ. 3. Κεντρολοβιακές περιοχές από
βιοψία ήπατος με χαρακτηριστικές ιστολογικές αλλοιώσεις NASH. Παρατηρούνται στεάτωση, ίνωση, αεροσφαιροειδής εκφύλιση των ηπατοκυττάρων,
υαλίνη Mallory και φλεγμονώδεις διηθήσεις από πολυμορφοπύρηνα. α)
χρώση ηωσίνης. β) Χρώση Masson.

Η λοβιακή φλεγμονώδης διήθηση είναι συνήθως ήπια. Τα
φλεγμονώδη κύτταρα είναι συνήθως μικτού πληθυσμού και
περιλαμβάνουν πολυμορφοπύρηνα εντός των κολποειδών,
σε ανατομική γειτνίαση ή εντός των νεκρωμένων ηπατοκυττάρων καθώς και πέριξ των ηπατοκυττάρων που περιέχουν
την υαλίνη του Mallory (το εύρημα αυτό χαρακτηρίζεται
και ÇδορυφόροςÈ φλεγμονή). Η διήθηση από μονοκύτταρα συνήθως δεν είναι σημαντική. Πυλαία και περιπυλαία
φλεγμονή σπανίως παρατηρείται σε ασθενείς με NASH. Η
παρουσία της θα πρέπει να θέτει την υπόνοια αλκοολικής
στεατοηπατίτιδας ή εξωηπατικού αιτίου χολοστάσεως. Η
παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων, σε συνδυασμό με στεάτωση, δεν αρκεί για να τεθεί η διάγνωση NASH. Είναι
σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στεάτωση και διήθηση του
ηπατικού παρεγχύματος από φλεγμονώδη κύτταρα μπορεί
να παρατηρηθούν και σε άλλες καταστάσεις. Συνεπώς, η
παρουσία NASH καθορίζεται, επιπλέον της στεατώσεως και
της φλεγμονώδους δραστηριότητας, από την ταυτόχρονη
παρουσία νεκρωμένων ηπατοκυττάρων56.
Η νέκρωση των ηπατοκυττάρων θεωρείται απαραίτητο
ιστοπαθολογικό κριτήριο για τη διάγνωση της (ενεργού)
στεατοηπατίτιδας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας31. Η παρουσία
ηπατοκυττάρων με αεροσφαιροειδή (ballooning) εκφύλιση
συχνά είναι πιο έκδηλη σε περιοχές με αυξημένη περικολποειδική ίνωση.
Η ύπαρξη υαλίνης του Mallory εντός των ηπατοκυττάρων χαρακτηρίζει κυρίως την αλκοολική στεατοηπατίτιδα,
σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ωστόσο και στη
NAFLD/NASH. Πρέπει να υπογραμμιστεί πως η παρουσία
της υαλίνης του Mallory δεν είναι παθογνωμονική για την
παρουσία αλκοολικής ή μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας,
καθώς συχνά παρατηρείται επίσης και σε χρόνια χολοστατικά σύνδρομα, σε εστιακή οζώδη υπερπλασία, στη νόσο του
Wilson, σε τοξική δράση φαρμάκων επί του ήπατος καθώς
και σε ασθενείς με ηπατικό καρκίνωμα31.
Ίνωση παρατηρείται κυρίως πέριξ των κολποειδών ή
των κυττάρων της ζώνης 3 του ηπατικού λοβίου. Η ειδική
αυτή κατανομή διακρίνει συνήθως ασθενείς με κιρρωτική
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αλκοολική και μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα από άλλες
αιτίες χρόνιας ηπατικής νόσου. Με την εξέλιξη της νόσου
διαπιστώνεται σχηματισμός διαφραγμάτων που συνδέουν
κεντρικά φλεβίδια με πυλαία διαστήματα, με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη κιρρώσεως. Η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του λοβίου, που οδηγεί σε κίρρωση, μπορεί να
προκαλεί μικροοζώδη, μακροοζώδη ή μικτού τύπου διαμόρφωση. Σε ασθενείς που αναπτύσσουν κίρρωση η περικολποειδική ίνωση μπορεί να μην είναι πλέον ανιχνεύσιμη.

Πρόγνωση και εξέλιξη της NAFLD
Η πρόγνωση και εξέλιξη της NAFLD καθορίζεται από το
ιστολογικό της στάδιο. Η παρουσία μόνο στεατώσεως, χωρίς τα άλλα ιστολογικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται
ανωτέρω, υποδηλώνει ότι η νόσος έχει μικρή πιθανότητα να
εξελιχθεί προς ίνωση και κίρρωση57. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ίνωσης χαρακτηρίζει τους ασθενείς που
τελικά θα αναπτύξουν βαρύτερες ιστολογικές αλλοιώσεις
και πιθανώς κίρρωση. Σε μεγάλη μελέτη, που περιέλαβε
98 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βιοψία ήπατος και
παρακολουθήθηκαν για 10 χρόνια, διαπιστώθηκε εξέλιξη
προς κίρρωση σε ποσοστό 4% σε αυτούς που εμφάνιζαν
μόνο στεάτωση, σε ποσοστό 21% σε ασθενείς που παρουσίαζαν στεάτωση και αεροσφαιροειδή εκφύλιση των ηπατοκυττάρων και σε ποσοστό 28% σε εκείνους που εμφάνιζαν
στεάτωση και είτε ίνωση είτε υαλίνη του Mallory58. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στις μεταβολές
των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων, αφού η NASH εξελίσσεται προς κίρρωση. Ήδη αναφέρθηκε πως σε ασθενείς με
κίρρωση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά που αρχικά χαρακτήριζαν τη NASH μπορεί να μην υφίστανται με την εξέλιξη
της νόσου60, 61. Επιπλέον, δεν έχουν επαρκώς καθοριστεί
τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά της NASH που οδηγούν
σε κίρρωση και στη συνέχεια σε ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου.

Θεραπεία
Σε περιπτώσεις όπου η NAFLD είναι δευτεροπαθής, η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς αιτίας οδηγεί σε βελτίωση και
της ηπατικής λειτουργίας. Λιγότερο αποτελεσματική είναι
η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς NAFLD, πιθανώς λόγω
των δυσχερειών που υπάρχουν στη θεραπεία των σύνθετων και αλληλοεξαρτώμενων μεταβολικών διαταραχών
που εμπλέκονται στην παθογένειά της, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η ορθολογική θεραπευτική προσέγγιση της

NASH καθορίζεται από την κατανόηση των παθογενετικών
αυτών μηχανισμών και εστιάζεται: α) στην αντιμετώπιση
της αντιστάσεως έναντι της ινσουλίνης, β) στο οξειδωτικό
stress, γ) στην ηπατική νέκρωση και δ) στην πρόληψη ή
στην αναστροφή της ίνωσης.
Γενικώς, χορήγηση θεραπείας προτείνεται μόνο για ασθενείς με NASH, δεδομένου ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε,
η απλή στεάτωση συνήθως δεν εξελίσσεται σε ίνωση ή
σε κίρρωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών
με NAFLD και απλή στεάτωση ίσως να έχει θέση κάποιας
μορφής θεραπευτική παρέμβαση, ιδιαίτερα σε ασθενείς
με σαφές μεταβολικό σύνδρομο. Τα άτομα αυτά είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της Ç2ης κρούσεωςÈ, η οποία
ενδεχομένως να οδηγήσει σε ταχεία επιδείνωση των ιστολογικών αλλοιώσεων και τελικά σε ανάπτυξη NASH. Σε
τέτοιους ασθενείς προτείνεται από μερικούς συγγραφείς
η χορήγηση αντιοξειδωτικών παραγόντων όπως είναι η
βιταμίνη Ε51.
Αν και δεν υπάρχει επί του παρόντος γενικώς αποδεκτή
αποτελεσματική θεραπεία, σε ασθενείς με NASH οι θεραπευτικές προσπάθειες στοχεύουν αφενός στη διόρθωση
των υποκείμενων διαταραχών, όπως η παχυσαρκία, η υπερτριγλυκεριδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης, και αφετέρου στις κύριες παθογενετικές συνιστώσες της NASH, όπως
είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη και το οξειδωτικό stress.

Αντιμετώπιση των συνυπαρχουσών παθολογικών
καταστάσεων
Παχυσαρκία συνυπάρχει στην πλειονότητα των ασθενών
με NAFLD. Η ελάττωση του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα
η απώλεια τουλάχιστον 10% του σωματικού βάρους, αποδείχτηκε αποτελεσματική προσέγγιση στη διόρθωση των
βιοχημικών διαταραχών του συνδρόμου. Επιπλέον, σε μελέτες με διαδοχική υπερηχογραφική εκτίμηση, διαπιστώθηκε
ότι η απώλεια βάρους οδηγεί σε βελτίωση της ηπατικής
στεατώσεως, χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα με επαναληπτικές βιοψίες ήπατος. Σε σποραδικές περιπτώσεις
αναφέρεται σημαντική ιστολογική βελτίωση σε ασθενείς
με NASH που έχασαν σημαντικό μέρος της περίσσειας του
σωματικού τους βάρους. Από την άλλη πλευρά, η ταχεία
απώλεια βάρους μπορεί να προκαλέσει αύξηση της πυλαίας φλεγμονής και της ίνωσης. Παρά το γεγονός ότι σε
συστηματική ανασκόπηση το θεραπευτικό όφελος από την
απώλεια σωματικού βάρους σε ασθενείς με NAFLD δεν επιβεβαιώθηκε61, στην κλινική πράξη οι περισσότεροι ηπα-
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τολόγοι εξακολουθούν να συνιστούν τη σταδιακή απώλεια
βάρους ως αρχική θεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς
με NASH51.

Φαρμακευτική θεραπεία
Φαρμακευτικοί παράγοντες που οδηγούν σε ελάττωση των
λιπιδίων του πλάσματος θεωρείται ότι προσφέρουν όφελος
σε ασθενείς με NAFLD και υπερλιπιδαιμία. Μεταξύ αυτών
ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά στις βιοχημικές διαταραχές, αναφέρθηκαν από τη χρήση της γκεμφιμπροζίλης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επαρκή ιστολογικά
δεδομένα62.
Βελτίωση των βιοχημικών διαταραχών διαπιστώθηκε επίσης και με τη χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος στις
αρχικές πιλοτικές μελέτες. Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα
δεν επιβεβαιώθηκαν σε διπλή τυφλή μελέτη, που κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το ουρσοδεοξυχολικό οξύ δεν υπερτερεί του εικονικού φαρμάκου στη βελτίωση των βιοχημικών
διαταραχών ή των ιστολογικών αλλοιώσεων. Αξίζει ωστόσο
να αναφερθεί πως σε ασθενείς με NASH γίνονται μελέτες
με υψηλές δόσεις ουρσοδεοξυχολικού οξέος, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται63-65.
Μεταξύ των αντιοξειδωτικών παραγόντων η βιταμίνη Ε
έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με NASH. Αυτή δίνει το
πλεονέκτημα ότι διαθέτει την ικανότητα να προστατεύει
κυτταρικές δομές από τη βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Σε πιλοτική μελέτη η βιταμίνη Ε, σε
δόσεις 400 - 1.200 IU ημερησίως, βελτίωσε τις βιοχημικές
διαταραχές σε παιδιατρικούς ασθενείς με NAFLD66, 67. Σε
πρόσφατη μελέτη που περιελάμβανε χορήγηση υψηλών
δόσεων βιταμίνης Ε (800 IU ημερησίως για 96 εβδομάδες) αναφέρθηκαν ανάλογες ευνοϊκές επιδράσεις και σε
ενήλικες ασθενείς, στους οποίους εκτός από τη βιοχημική
βελτίωση διαπιστώθηκε και βελτίωση της ηπατικής φλεγμονής και της ίνωσης68.
Όσον αφορά στην αντίσταση στην ινσουλίνη, που θε-

ωρείται κεντρική παθογενετική διαταραχή για την πρόκληση NASH, τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί
αρκετοί παράγοντες που βελτιώνουν την ευαισθησία στην
ινσουλίνη. Σε πιλοτική μελέτη ασθενείς με NAFLD έλαβαν
μετφορμίνη 500 mg 3 φορές ημερησίως για 4 μήνες. Η
χορήγηση του φαρμάκου οδήγησε σε σημαντική βελτίωση
των βιοχημικών διαταραχών, δεν υπάρχουν ωστόσο ιστολογικά δεδομένα από τη μελέτη αυτή. Μια άλλη ομάδα
φαρμάκων, που ελαττώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη,
είναι οι θειαζολιδινεδιόνες. Το πρώτο σκεύασμα αυτής της
ομάδας, η τρογλιταζόνη, χορηγήθηκε σε ασθενείς με NASH
επί 6 μήνες και πέτυχε βελτίωση των τρανσαμινασών, χωρίς
ωστόσο εντυπωσιακή βελτίωση των ιστολογικών αλλοιώσεων. Η τρογλιταζόνη έχει πλέον αποσυρθεί λόγω του κινδύνου ηπατοτοξικότητας και δεν έχει θέση στη θεραπεία
της NASH. Οι νεότεροι φαρμακευτικοί παράγοντες αυτής
της ομάδας, η ροσιγλιταζόνη και η πιογλιταζόνη, χρησιμοποιήθηκαν σε πιλοτικές μελέτες σε ασθενείς με NASH, με
υποσχόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στις βιοχημικές
διαταραχές και στις ιστολογικές αλλοιώσεις καθώς και στην
αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι μελέτες ωστόσο αυτές δεν
έχουν ακόμη περιλάβει σημαντικό αριθμό ασθενών και θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό68-71. Επιπλέον,
οι φαρμακευτικοί αυτοί παράγοντες αυξάνουν την κατακράτηση νατρίου και ύδατος και από τη χρήση τους έχουν
αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις προκλήσεως ή επιδεινώσεως προϋπάρχουσας συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.
Αξίζει να επισημανθεί ότι προσφάτως προέκυψαν ανησυχητικά δεδομένα σχετικά με τις παρενέργειες από τη χρόνια
χρήση των φαρμάκων και ήδη η ροσιγλιταζόνη αποσύρθηκε
στην Ευρώπη.
Σε ασθενείς με NASH και λιποδυστροφία λόγω ελάττωσης των επιπέδων της λεπτίνης στον ορό, η εξωγενής
χορήγηση ανασυνδυασμένης λεπτίνης οδήγησε σε βιοχημική και ιστολογική βελτίωση της ηπατικής συνιστώσας του
μεταβολικού αυτού συνδρόμου38.
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Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) και ήπαρ
Ιωάννης Δανιηλίδης, FACP, Γαστρεντερολόγος,
Διευθυντής Α΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

Παθήσεις του ήπατος - χοληφόρων στη φλεγμονώδη νόσο
του εντέρου μπορεί να είναι: α) παθήσεις σχετικά ειδικές
για την ΙΦΝΕ ή β) παθήσεις ήπατος μη ειδικές για την
ΙΦΝΕ, που απλώς συνυπάρχουν, ενίοτε όμως επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να θεραπεύσουμε
την ΙΦΝΕ.

Παθήσεις ειδικές για την ΙΦΝΕ
Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτις (ΠΣΧ)
Διάγνωση: Η σκληρυντική χολαγγειίτις συνήθως διαγιγνώσκεται ως εργαστηριακό σύνδρομο με βιοχημική
εικόνα χολοστάσεως, δηλαδή αυξημένη γgt και αλκαλική φωσφατάση, ενώ η χολερυθρίνη στα αρχικά στάδια
είναι κατά κανόνα φυσιολογική. Υπάρχει συνήθως ήπια
αύξηση των τρανσαμινασών (2 - 3 φορές το φυσιολογικό).
Κλινικό σύνδρομο με κνησμό, ίκτερο, πυλαία υπέρταση
- σπληνομεγαλία - κιρσούς συνήθως έρχεται αργότερα.
Η διάγνωση βασίζεται στην απεικονιστική ανάδειξη
της ίνωσης στα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφόρα.
Η ίνωση -αποτέλεσμα φλεγμονής- δημιουργεί πολλαπλά
στενώματα των χοληφόρων με ενδιάμεσες διατάσεις. Η
μαγνητική χολαγγειογραφία (εικόνες 1 και 2) είναι πολύτιμη στην ανάδειξη των στενωμάτων-διατάσεων και
έχει επιτρέψει την αποφυγή της επεμβατικής ενδοσκο-

1.

πικής παλίνδρομης χολαγγειογραφίας (ERCP), που καλό
είναι να αποφεύγεται εφόσον η εκτέλεσή της δεν είναι
αναγκαία για θεραπευτικούς σκοπούς, κυρίως διαστολή
μεγαλόβαθμου και συμπτωματικού στενώματος ή στενωμάτων. Όταν η μαγνητική χολαγγειογραφία αναδεικνύει
τυπική εικόνα ΠΣΧ, δεν απαιτείται η εκτέλεση βιοψίας
ήπατος για τη διάγνωσή της.
Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κλινικοεργαστηριακό σύνδρομο της ΠΣΧ δε συνοδεύεται από την παραπάνω τυπική ακτινολογική εικόνα και τα χοληφόρα στη
μαγνητική χολαγγειογραφία είναι φυσιολογικά. Τότε η
διάγνωση, εφόσον αποκλειστούν άλλα αίτια χολόστασης,
είναι η ÇΠΣΧ μικρών πόρωνÈ, με καλύτερη συνολική πρόγνωση, αλλά με ανάγκη βιοψίας ήπατος για τη διάγνωση.
Με ποιον τύπο ΙΦΝΕ συνδέεται η ΠΣΧ;
Κυρίως με ελκώδη κολίτιδα (Ε.Κ.). Η ελκώδης κολίτις
υπάρχει στο 86% των ασθενών με ΙΦΝΕ/ΠΣΧ, ενώ η απροσδιόριστη κολίτις στο 7% και η νόσος Crohn στο 7%.
Αντίστροφα, εάν μελετήσουμε το συνολικό πληθυσμό των
ασθενών με ΙΦΝΕ, η ΠΣΧ δε συμβαίνει σχεδόν ποτέ επί
Crohn ειλεΐτιδος, συμβαίνει στο 5% των ελκωδών κολιτίδων, ενώ σπάνια τη συναντάμε στην εκτεταμένη κολίτιδα
Crohn (3%).

2.

Εικ. 1. Μαγνητική χολαγγειογραφία στην ΠΣΧ σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα.

Εικ. 2. Μαγνητική χολαγγειογραφία στην ΠΣΧ σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα.
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Έχει η ελκώδης κολίτις που συνοδεύεται από ΠΣΧ
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά;
Είναι κατά κανόνα παγκολίτις, αλλά εντυπωσιάζει πόσο
εύκολα ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Η διαδρομή της
είναι ήπια ή και υποκλινική. Είναι ενδιαφέρον ότι συχνά
παρατηρείται περισσότερη φλεγμονή στο δεξιό παχύ.
Μπορεί να υπάρχει ειλεΐτις εκ παλινδρομήσεως που δεν
πρέπει να εκληφθεί ως νόσος Crohn. Συχνά το ορθό είναι
φυσιολογικό. Η ιδιαίτερη σημασία αυτής της ήπιας πορείας είναι το αντιστρόφως ανάλογό της προς τον αυξημένο
κίνδυνο του καρκίνου του παχέος εντέρου. Συχνά η απουσία κλινικά ενεργού νόσου οδηγεί σε παραμέληση της διαδικασίας πρόληψης του καρκίνου. Το ήπιο της διαδρομής
της ελκώδους κολίτιδος με ΠΣΧ οδηγεί και στην πρακτική
εκτέλεσης κολονοσκόπησης με λήψη πολλών βιοψιών για
αναζήτηση φλεγμονής παχέος επί ιδιοπαθούς ΠΣΧ και
μακροσκοπικά φυσιολογικού παχέος.

Πόσο αυξημένος είναι ο κίνδυνος καρκίνου παχέος στην ελκώδη κολίτιδα με ΠΣΧ και πόσο αυτό
αλλάζει την προσέγγισή μας στην πρόληψη;
Πολλές μελέτες και μία τουλάχιστον μεταανάλυση δείχνουν πολύ αυξημένο τον κίνδυνο αυτό σε σχέση με τη
συνήθη ελκώδη κολίτιδα (στη μεταανάλυση, OR 4.79). Οι
καρκίνοι αυτοί αναπτύσσονται κυρίως στο δεξιό παχύ και
η έκθεση του τμήματος αυτού σε υψηλότερες συγκεντρώσεις χολικών αλάτων μπορεί να είναι παθογεννετική. Ο
αυξημένος αυτός κίνδυνος οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου
επιτήρησης, με έναρξή της από το χρόνο διαγνώσεως
της ελκώδους κολίτιδος-ΠΣΧ, ενώ στη συνήθη ελκώδη
η επιτήρηση αρχίζει έναν αριθμό ετών μετά την έναρξη

3.

Πώς γίνεται η κολονοσκόπηση πρόληψης στην
ελκώδη κολίτιδα ιδιαίτερα όταν υπάρχει σκληρυντική χολαγγειίτιδα;
Η επιτήρηση πρόληψης στην ελκώδη κολίτιδα περιλαμβάνει περιοδική κολονοσκόπηση με λήψη βιοψιών από ορατές βλάβες, αλλά και από φυσιολογικό βλεννογόνο. Βιοψίες λαμβάνονται ανά 10 εκ. παχέος από μακροσκοπικά
υγιή ιστό για τυχόν ανεύρεση μικροσκοπικής, μη ορατής
δυσπλασίας. Η μέθοδος αυτή έχει χαμηλή αποδοτικότητα
και τελευταία η έμφαση έχει εστιαστεί στη χρήση οργάνων υψηλής ευκρίνειας, αλλά και τεχνικών χρωμοσκοπήσεως (εικόνα 3, με συνολική χρώση του βλεννογόνου του
παχέος εντέρου, με χαμηλή συγκέντρωση κυανού του
μεθυλενίου, σε ασθενή με Ε.Κ./ΠΣΧ), οι οποίες μπορούν
να δείξουν περισσότερες βλάβες, μη ορατές με την προγενέστερη τεχνολογία. Στη φάση αυτή πάντως, παρά τη
χρήση νεότερων τεχνικών, δεν έχει εγκαταλειφθεί η ανά
10 εκ. λήψη βιοψιών.
Στόχοι λοιπόν είναι η ανεύρεση τόσο ιστολογικής δυσπλασίας, όσο και βλαβών του τύπου DALM (Disease
Associated Lesion or Mass). Εικόνα 4 σε ασθενή με Ε.Κ./
ΠΣΧ και DALM, καλύτερη παρουσίαση της βλάβης DALM
στην εικόνα 5, με χρωμοσκόπηση.
Η ανάδειξη DALM με δυσπλασία καθιστά πολύ πιθανή

4.

Εικ. 3. Χρωμοενδοσκόπηση με κυανό του μεθυλενίου και συνολική
χρώση του βλεννογόνου.
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της νόσου, ανάλογα και με την έκτασή της. Η διάγνωση
καρκίνου ή και αξιόπιστης δυσπλασίας οδηγεί σε ΟΛΙΚΗ
ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ με κατασκευή νεοληκύθου, κατά στάδια. Η
νεολήκυθος αυτή (από λεπτό έντερο) ίσως έχει αυξημένο
κίνδυνο ληκυθίτιδος και πρέπει να επιτηρείται για το (σπάνιο) ενδεχόμενο ανάπτυξης δυσπλασίας.

Εικ. 4. Η βλάβη DALM ορατή με το υψηλής ευκρίνειας κολονοσκόπιο.
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5.

6.

7.

8.

Εικ. 5. Η βλάβη DALM μετά χρωμοενδοσκόπησης με κυανούν του μεθυλενίου. | Εικ. 6. Πρώτη εστία αδενοCa 2,3 εκ., 26 εκ. από την ειλεοτυφλική βαλβίδα. | Εικ. 7. Η μικροσκοπική εικόνα του αδενοκαρκινώματος. | Εικ. 8. Εστία DALM 2,8 εκ., 21 εκ. από την ειλεοτυφλική βαλβίδα.

την παρουσία καρκίνου στο παρασκεύασμα της κολεκτομής (εικόνες 6 και 7 το αδενοκαρκίνωμα και εικόνα 8 το
μικροσκοπικό της βλάβης DALM).

Χημειοπροφύλαξη στην ΕΚ/ΠΣΧ
Τα αμινοσαλικυλικά (θεραπευτικά της ελκώδους κολίτιδος)
μπορεί να έχουν προφυλακτική δράση και ίσως και το
ουρσοδεσοξυχολικό οξύ (χορηγείται ως θεραπεία της ΠΣΧ,
με βελτίωση των βιοχημικών δεικτών, αλλά με αμφίβολη
συνολική επίδραση στην πορεία της νόσου).

Χολαγγειοκαρκίνωμα ως επιπλοκή της ΠΣΧ
στην ΙΦΝΕ
Η διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος ως επιπλοκής
της ΠΣΧ έχει προφανείς δυσκολίες, εφόσον πρακτικά
καλούμαστε να διαφοροδιαγνώσουμε το κακόηθες στένωμα των χοληφόρων πόρων από τα πιο συχνά καλοήθη,
ουλώδη στενώματα. Η λήψη κυτταρολογικής με ÇβούρτσισμαÈ μέσω της ERCP όταν είναι θετική έχει υψηλή

ειδικότητα, με πολύ χαμηλή όμως ευαισθησία. Η αυξανόμενη πρόσφατα χρήση της χοληδοχοσκόπησης πιθανώς θα βοηθήσει. Πάντως, σήμερα η ÇεπιτήρησηÈ για το
νεόπλασμα αυτό είναι πολύ δυσχερής. Είναι ενδιαφέρον
πως το χολαγγειοκαρκίνωμα συχνά διαγιγνώσκεται κατά
την αρχική διάγνωση της ΠΣΧ και δεν υπάρχει συσχέτιση
με τη διάρκεια της νόσου, όπως συμβαίνει στην ΙΦΝΕ και
στον καρκίνο του παχέος.

Παθήσεις χοληδόχου κύστεως και ΠΣΧ/ΙΦΝΕ
Σε σειρά 102 ασθενών, 14 είχαν ÇμάζαÈ εντός της χοληδόχου κύστεως, εξ αυτών 8 ασθενείς είχαν αδενοκαρκίνωμα χοληδόχου κύστεως. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν
ότι επί πολύποδος χοληδόχου κύστεως θα πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και να μη χρησιμοποιούμε τα
συνήθη κριτήρια μεγέθους του πολύποδος για παραπομπή
σε χολοκυστεκτομή. Υπερηχογράφημα χοληδόχου κύστεως πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, η χολολιθίαση
είναι συχνή, παρατηρούμενη στο 25%, και αντιμετωπίζε-
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ται, όπως και οι επιπλοκές της, κατά τα καθιερωμένα. Στο
15% η χοληδόχος κύστη προσβάλλεται από τη σκληρυντική χολαγγειίτιδα.

Ηπατοτοξικότης φαρμάκων για την ΙΦΝΕ
Ηπατοτοξικότης θειοπουρινών (αζαθειοπρίνης, μερκαπτοπουρίνης, θειογουανίνης): Οι αντιμεταβολίτες αζαθειοπρίνη και 6-μερκαπτοπουρίνη μπορεί να προκαλέσουν
αυξημένες τρανσαμινάσες . Αυτό συμβαίνει όταν ο μεταβολισμός τους εκτρέπεται προς 6MMP αντί 6TG και σχετίζεται με τη δραστηριότητα του ενζύμου TPMT (μεθυλτρανσφεράση της θειοπουρίνης). Τότε, η ηπατοτοξικότητα
υποδηλώνει έμμεσα και μη επαρκή δραστικότητά τους
στην ΙΦΝΕ (όχι επαρκή επίπεδα 6TG). Η θειογουανίνη έχει ενοχοποιηθεί για οζώδη αναγεννητική υπερπλασία στο
ήπαρ, αλλά νεότερες μελέτες είναι πιο καθησυχαστικές.
Ηπατοτοξικότης μεθοτρεξάτης: Μεθοτρεξάτη χορηγούμε για επίτευξη ύφεσης ή και για χρονία συντήρηση της
νόσου Crohn, λιγότερο τεκμηριωμένα για την ελκώδη
κολίτιδα. Η ηπατοτοξικότητά της φαίνεται πως είναι διαφορετική ανάλογα με τη νόσο που θεραπεύουμε. Υπάρχει

προβληματισμός σχετικά με τη χρήση της στην ψωρίαση,
όχι όμως σημαντικά προβλήματα στην ΙΦΝΕ.
Ηπατοτοξικότης βιολογικών παραγόντων (αντι-TNF κτλ):
Σποραδικές περιπτώσεις, όχι το κύριο των προβλημάτων
με τα φάρμακα αυτά.

Παθήσεις μη ειδικές για την ΙΦΝΕ
Χολολιθίαση (αυξημένη συχνότητα): Παρατηρείται στο
13% - 34% των ασθενών με Crohn. Ειλεΐτις ή εκτομή τελικού ειλεού παρεμβαίνει στην εντεροηπατική κυκλοφορία
των χολικών αλάτων, με αποτέλεσμα λιθογόνο χολή.
Χορήγηση των ανοσοτροποποιητικών, βιολογικών φαρμάκων σε φορείς ηπατίτιδας B: Φάρμακα κατά του ιού
πρέπει να χορηγούνται δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της θεραπείας και μέχρι έξι μήνες μετά το τέλος της,
ανεξάρτητα από τα επίπεδα του ιού στο αίμα. Όχι επίσημη
οδηγία για χρονία ηπατίτιδα C.
Λιπώδες ήπαρ: Πιθανώς συχνότερο όταν η φλεγμονώδης
νόσος συνοδεύεται από διαταραχές διατροφής.
Ηπατικό απόστημα στην Crohn, ηπατική αμυλοείδωση:
Σπάνιες επιπλοκές.
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Acute Liver Failure
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Definition: Acute liver failure (ALF) is defined as a sudden and often rapid loss of hepatocellular synthetic functions in a previously healthy individual, manifested by
coagulopathy, bilirubinemia and encephalopathy. Based
on the time interval between appearance of jaundice and
encephalopathy, fulminant hepatitis may also be defined
as hyperacute (0-7 days), acute (8-28 days) and subacute
(29-84 days). ALF may also develop following decompensation in a patient with previously stable chronic liver
disease as well as in asymptomatic HBV carriers receiving
immune suppression.
Epidemiology and Etiology: Data on incidence of
ALF in previously healthy subjects are inaccurate due to
under-reporting, reaching 3.5-8.4/106 in the Western
hemisphere. Etiologies for ALF include viral infections (i.e.
HAV,HBV,HDV super and co-infection, HCV, HEV during
pregnancy, and other viruses); drug and toxin induced liver
injury-DILI (i.e. acetaminophen, amoxycillin-clavulanate,
valporate, anti-Tb agents, HAART, herbal medicines); vascular diseases (Budd-Chiari, VOD); Metabolic (Wilson's
disease, fatty liver of pregnancy) ;autoimmune hepatitis
and cryptogenic causes.
Clinical course and complications: The clinical manifestations may initially be non-specific with nausea, anorexia, abdominal pain, fatigue and pyrexia progressing
to jaundice and hepatic encephalopathy. Such patients
are prone to a number of complications including brain
edema and herniation, coagulopathy and GI bleeding,
sepsis, renal failure, metabolic acidosis or alkalosis, hypoglycemia, hypophosphatemia and multi-organ failure.
Spontaneous recovery from ALF under supportive care is
low, ranging from 15%-67% depending on etiology as well
as quality of intensive care.
Prediction of outcome of Acute Liver Failure: The probability for spontaneous recovery from ALF depends among
others on etiology, degree of encephalopathy, age and severity of coagulopathy. The clinician treating patients with
ALF has a difficult task in choosing the optimal time for
referral to liver transplantation. Several models have been
developed at the King's College Hospital in UK, at Beaujon, France and in the US (MELD score) to assess severity

of ALF and eligibility for liver transplantation. The King's
College criteria for liver transplantation referral of acetaminophen induced ALF include a prothrombin time (PT)
>100 seconds, a pH <7.3 and serum creatinine >3.4mg/
dl. For all other causes of ALF, referral is recommended
in patients with a PT>100 seconds, irrespective of grade
of encephalopathy or any of three variables including age
<10y or >40y, etiology of DILI or what was once termed
non-A non-B hepatitis and now also includes HCV, duration of jaundice >7 days prior to encephalopathy, PT>50
seconds and bilirubin >18mg/dl.
Management of acute liver failure: In view of the potential for a very rapid clinical deterioration all patients with
ALF should be treated at an intensive care unit, preferably
at a liver transplant center. In view of the bad prognosis
of ALF, liver transplantation remains the most important
modality for saving such patients lives with a 65%-80%
one year survival. A timely referral for liver transplantation is critical to avoid unnecessary surgery and use of
a precious organ in patients with irreversible neurologic
damage or multiorgan failure.
a. Hepatic encephalopathy and prevention of increased intra cranial pressure (ICP): Treatment is directed in reducing production and absorption of nitrogenous products with lactulose and prevention of cerebral
edema. Monitoring of ICP in patients with grade III-IV
encephalopathy is employed in ~50% of centers and may
be done by one of 4 means such as the mostly used epidural catheter (complication rate ~4%); subdural catheter;
catheter in brain parenchyma or intra ventricular cerebral
catheter (complication rates >20%). ICP should be maintained <20mmHg and when required treated by manitol.
Patients should be placed at a ~30 degree elevation in
a dark room. Lactulose should be administered through
a naso-gastric tube with caution avoiding aspiration and
patients often require endo-tracheal intubation. Agitated
patients may require phenobarbitone which may mask
the clinical symptoms of encephalopathy.
b. Coagulopathy: Correction of coagulopathy with fresh
frozen plasma (FFP) may mask the monitoring of PT and
coagulation factors which are the major determinants in
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referral for liver transplantation. Thus administration of
FFP and in some centers-recombinant factor VIIa should
only be used in cases of uncontrolled bleeding or in patients intended to be transplanted within a short period.
c. Renal failure: Acute renal failure occurs in 30%-50%
of ALF patients and in up to 75% of patients with acetaminophen induced liver failure. Preventive and therapeutic
measures include maintenance of blood pressure, treatment of infection, veno-venous hemoperfusion and hemodialysis. Experimental therapies such as artificial liver
support machines and albumin dialysis (MARS) are used
in a number of specialized centers worldwide with variable results.
d. Prevention of infection: Routine management of
ALF requires frequent blood, urine and sputum cultures.
Preventive antibiotic treatment may be considered in
patients with grade IV encephalopathy and in refractory
hypotension.
e. Correction of metabolic abnormalities: Treatment
of hypokalemia, hyponatremia, alkalosis or acidosis, hypoglycemia and hypophosphatemia or administration of
D-penicillamine to patients with suspected fulminant Wilson disease. Plasmapheresis may also be considered in
special situations. Early delivery in pregnant women with
fatty liver induced ALF may save the patient's liver.
f. General measures: These include administration of

N-acetylcystein (irrespective of acetaminophen intoxication), H-2 blockers, mechanical ventilation and anti-viral
treatment when applicable (HBV, HSV). Induction of hypothermia and hypernatremia may also be considered.
g. Artificial liver support and extracorporeal assist
devices: A number of experimental devices have been
developed in Europe and the US employing non-human
cells such as porcine hepatocytes or human hepatocytes
perfused with patients plasma or whole blood. The use
of these experimental devices is intended as a bridge
to liver transplantation or as a temporary measure until
the occurrence of spontaneous regeneration and recovery from liver failure. Despite the enormous and ongoing
efforts in developing such devices, it is not clear yet if
such artificial support system(s) improve the prognosis
of patients with ALF.
In conclusion: Acute liver failure is a complex clinical
entity with potential devastating consequences. Optimal
management requires a multidisciplinary approach and a
continuous interaction between hepatologists, intensive
care specialists and transplant surgeons. Liver transplantation is the most effective mean for saving such patients lives.
Timing of liver transplantation is a critical factor in survival.
Yet, between 20%-60% of ALF patients may recover with
state of the art intensive care treatment including patients
who are not candidates for liver transplantation.
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