
Η μορφολογική έκφραση της χολό-
στασης στον ηπατικό ιστό σχετίζε-
ται στενά με την παθογένεια, την 

εντόπιση της χολοστατικής βλάβης και 
τη διάρκεια του υποκείμενου νοσήματος. 
Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε με ιστολογικά 
κριτήρια τη «χολερυθρινική στάση» και τη 
«χολική στάση». Η χολερυθρινική στάση 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία χολο-
χρωστικής σε ηπατοκύτταρα και βυσμάτων 
χολής σε χοληφόρα τριχοειδή και κύτταρα 
Kupffer. Ο όρος «χολική στάση» αναφέ-
ρεται στις περιπυλαίες ηπατοκυτταρικές 
αλλοιώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από κυτταρική εξοίδηση, περιπυρηνική 
συμπύκνωση του κυτταροπλάσματος, σχη-
ματισμό σωματίων Mallory και εναπόθεση 
χαλκού.

Η χολερυθρινική στάση είναι σταθερό και 
πρώιμο εύρημα σε πλήρη αναστολή της 
έκκρισης της χολής, είτε λόγω παρεγχυματι-
κής βλάβης είτε λόγω απόφραξης μεγάλων 
χολαγγείων. Παρατηρείται κυρίως στη ζώνη 
3,  αλλά σε βαριές και παρατεινόμενες χο-
λοστάσεις επεκτείνεται και στις υπόλοιπες 
ζώνες. Παράγοντες που ευθύνονται για τις 
τοπογραφικές διαφορές, εκτός από την 
ελαττωμένη ροή της χολής στα χοληφόρα 
τριχοειδή στη ζώνη 3, είναι η χαμηλή πίεση 
οξυγόνου και η αυξημένη ευαισθησία των 
ηπατοκυττάρων σε τοξικούς μεταβολίτες, η 
οποία αποδίδεται στην εκλεκτική εντόπιση 
στη ζώνη 3 των ενζύμων που είναι υπεύ-
θυνα για το μεταβολισμό φαρμακευτικών 
ουσιών.

Η περιπυλαία χολική στάση είναι αποτέ-
λεσμα της συσσώρευσης χολικών αλάτων, 
λόγω της εξαρτώμενης από τα χολικά οξέα 
έκκρισης χολής στη ζώνη 1. Η χολική στάση 
εμφανίζεται σε χρόνιες χολοστατικές πα-
θήσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που σχετίζονται 
με ατελή εξω- ή ενδοηπατική απόφραξη ή 
καταστροφή χολαγγείων (π.χ. πρωτοπαθής 
χολική κίρρωση, πρωτοπαθής σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στις παθήσεις αυτές η χολερυθρινική στάση 
απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
ότι η εμφάνισή της σε αρχικά στάδια απο-
τελεί ένδειξη επιπλοκής, η οποία συνήθως 
σχετίζεται με τη λήψη φαρμάκου. Στα τελικά 
στάδια, η εμφάνιση χολερυθρινικής στάσης 
είναι δυσμενής προγνωστικός δείκτης και 
σχετίζεται με την πλήρη καταστροφή του 
συστήματος παροχέτευσης της χολής ή με 
ηπατική ανεπάρκεια. 

Παρεγχυματικές βλάβες
Τα κύρια ιστολογικά χαρακτηριστικά της 

χολόστασης στο παρέγχυμα είναι: χολερυ-
θρινική στάση, χολική στάση, πτυλοειδής 
(feathery) εκφύλιση, ψευδοξανθωματώδη 
και ξανθωματώδη κύτταρα, ηπατοκυττα-
ρικές ροζέτες και χολικά έμφρακτα. Εκτός 
από τη χολερυθρινική στάση, η οποία στην 
οξεία χολόσταση είναι το μόνο εύρημα, όλες 
οι άλλες αλλοιώσεις παρατηρούνται στην 
παρατεταμένη χολόσταση και αποτελούν 
τα διαγνωστικά κριτήρια της χρόνιας χολό-
στασης.

• Πτυλοειδής (feathery) εκφύλιση: χαρα-
κτηρίζεται από εξοιδημένα ηπατοκύτταρα 
(μεμονωμένα ή κατά ομάδες) με δικτυωτή 
εμφάνιση του ενίοτε χολοβαφούς κυττα-
ροπλάσματος.

• Ψευδοξανθωματώδη κύτταρα: αφορούν 
σε ομάδες ηπατοκυττάρων με αφρώδες ή 
δικτυωτό κυτταρόπλασμα και πιθανότατα 
αντιπροσωπεύουν προχωρημένο στάδιο 
πτυλοειδούς εκφύλισης.

• Ξανθωματώδη κύτταρα: πρόκειται για 
αφρώδη ιστιοκύτταρα, τα οποία περιέχουν 
λιποειδή. Απαντώνται κατά ομάδες στο πα-
ρέγχυμα ή στα πυλαία διαστήματα.

• Χολοστατικές ηπατοκυτταρικές ροζέ-
τες: είναι ψευδοσωληνώδεις σχηματισμοί, 

οι οποίοι δημιουργούνται από διατεταμέ-
να χοληφόρα τριχοειδή που επενδύονται 
από περισσότερα από δύο ηπατοκύτταρα. 
Η ανατομική συνάφεια με τα χολαγγειόλια, 
όπως αποδεικνύεται μετά από τρισδιάστατη 
αναδόμηση και η ανοσοϊστοχημική έκφραση 
κερατινών «χολαγγειακού» τύπου αντιπρο-
σωπεύουν προοδευτική μετατροπή των ηπα-
τοκυτταρικών δοκίδων σε χολαγγειολιακούς 
σχηματισμούς.

• Χολικά έμφρακτα: αντιστοιχούν σε συρ-
ρέουσες λυτικές νεκρώσεις ψευδοξανθω-
ματωδών κυττάρων και χαρακτηρίζονται 
από κενούς χώρους που πληρούνται από 
κατακρατημένο υλικό χολής. Συνήθως εμφα-

νίζονται σε περιπυλαίες περιοχές ως επιπλοκή 
βαριάς χρόνιας χολόστασης. Μεγάλα χολικά 
έμφρακτα είναι διαγνωστικά εξωηπατικής 
απόφραξης, ενώ μικρού μεγέθους έμφρακτα 
μπορεί σπάνια να παρατηρηθούν στα πλαίσια 
ενδοηπατικής χολόστασης.

Οι ηπατοκυτταρικές νεκρώσεις δεν είναι 
προεξάρχον στοιχείο της χολόστασης. Σε 
αντίθεση με την οξεία ηπατίτιδα, οι νεκρώ-
σεις στη χολόσταση περιορίζονται στις 
χολοστατικές περιοχές και είναι συνήθως 
αποπτωτικού τύπου. Διογκωμένα μακροφάγα 
παρατηρούνται στη χολόσταση κάποιας δι-
άρκειας και βαρύτητας, περιέχουν χολοχρω-

στική και κηροειδές, που προέρχονται από 
φαγοκυτταρωμένα κυτταρικά υπολείμματα 
και απελευθερωμένα βύσματα χολής. Οι 
νεκροφλεγμονώδεις αλλοιώσεις που συν-
δέονται με τη χολόσταση οφείλονται στην 
κυτταροτοξική και προ-αποπτωτική δράση 
των συσσωρευμένων χολικών αλάτων και 
πιθανότατα επηρεάζονται από την ηπατοκυτ-
ταρική έκφραση των HLA αντιγόνων τάξης Ι, 
η οποία επάγεται από τη χολόσταση.

Αλλοιώσεις πυλαίων διαστημάτων
Αλλοιώσεις στα πυλαία διαστήματα εμφα-

νίζονται τόσο στην οξεία όσο και στη χρό-
νια χολόσταση, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει 

πλήρης ή ατελής απόφραξη χολαγγείων. 
Ένα διαγνωστικά χρήσιμο εύρημα είναι η 
χολαγγειολιακή αντίδραση, που χαρακτηρί-
ζεται από αυξημένο αριθμό χολαγγειολίων 
στη περιφέρεια των πυλαίων διαστημάτων 
και συνοδεύεται από οίδημα και φλεγμονώ-
δη διήθηση από ουδετερόφιλα πολυμορ-
φοπύρηνα. Προϊούσης της απόφραξης, η 
χολαγγειολιακή αντίδραση επεκτείνεται στο 
παρέγχυμα εξαλείφοντας το όριο πυλαίου 
διαστήματος-ηπατικού παρεγχύματος με 
σχηματισμό «χολικού» τύπου διαβρωτικών 
νεκρώσεων. 

Η φλεγμονή είναι αποτέλεσμα επαναρ-

ρόφησης και διαφυγής των συστατικών 
της χολής στο γύρω ιστό. Πρόκειται για 
χημική χολαγγειoλίτιδα που οδηγεί σε περι-
πυλαία ίνωση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί 
σε χολική πυλαιο-πυλαία γεφυροποιό ίνωση 
και στο τελικό στάδιο σε μη αναστρέψιμη 
χολική κίρρωση. Η χολαγγειολιακή αντί-
δραση διευρύνει το χοληφόρο δένδρο και 
διαμέσου του χολοηπατικού κύκλου βοηθά 
τα ηπατοκύτταρα να απαλλαγούν από την 
υπερφόρτωση χολικών οξέων. Διαφέρει ως 
προς τη μορφολογία και τον υποκείμενο 
παθοφυσιολογικό μηχανισμό, ανάλογα με 
το αίτιο και τη διάρκεια της αποφρακτικής 
χολόστασης. 

Η «τυπική» χολαγγειολιακή αντίδραση προ-
έρχεται από τον πολλαπλασιασμό προϋ-
παρχόντων χολαγγειολίων, τα οποία κατ’ 
αρχήν παρουσιάζουν επιμήκυνση και ακο-
λουθεί πραγματική αύξηση του αριθμού 
τους. Περιορίζεται στα πυλαία διαστήματα 
και παρατηρείται ως πρώιμη μη ειδική αντί-
δραση σε χολαγγειοπάθειες ανεξαρτήτως 
αιτιολογίας και ιδιαίτερα στην πλήρη από-
φραξη μεγάλων χολαγγείων. Παράγοντες 
που σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό 
των χολαγγειοκυττάρων είναι: αυξητικοί 
παράγοντες (HGF, EGF, IGF-1, VEGF), κυτ-
τοκίνες (IL-6), ορμόνες (χολοκυστοκινίνη, 
οιστρογόνα), χολικά άλατα (ταυροχολικό, 
ταυρολιθοχολικό) και η ακετυλοχολίνη. Οι 
υποκείμενοι μηχανισμοί δεν είναι πλήρως 
γνωστοί.

Η «άτυπη» χολλαγγειολιακή αντίδραση 
χαρακτηρίζεται από χολαγγειολιακού τύπου 
σχηματισμούς με υποτυπώδεις αυλούς και 
πιθανόν προέρχεται από χολαγγειολιακή 
μετάπλαση των ηπατοκυττάρων στη ζώ-
νη 1 του ηπατικού βοτρύου. Η συμμετοχή 
προγονικών κυττάρων παραμένει αδιευκρί-
νιστη. Παρατηρείται στην ατελή χολαγγεια-
κή απόφραξη και σε προχωρημένα στάδια 
πλήρους απόφραξης. Χυμικοί παράγοντες, 
παράγοντες της θεμέλιας ουσίας, καθώς 
και η συσσώρευση χολικών αλάτων έχουν 
ενοχοποιηθεί στην παθογένεια. 

Τα αντιδραστικά χολαγγειολιακά κύτταρα, 
αναφερόμενα από τον Desmet ως «βημα-
τοδότες της πυλαίας ίνωσης», εκφράζουν 
νευροενδοκρινικούς δείκτες και συμμετέ-
χουν ενεργά στη φλεγμονή, καθώς και στην 
ινογένεση μέσω παραγωγής προ-φλεγμο-
νωδών, χημειοτακτικών και προ-ινωτικών 
παραγόντων. Η τελευταία ρυθμίζεται από 
ένα σύνθετο σύστημα αλληλοεξαρτώμε-
νων παραγόντων, στο οποίο συμμετέχουν 
χολαγγειολιακά, φλεγμονώδη και μεσεγχυ-
ματικά κύτταρα, παράγοντες της εξωκυτ-
τάριας θεμέλιας ουσίας, πολυπεπτιδικοί 
αυξητικοί παράγοντες, κυττοκίνες και άλλοι 
μεσολαβητές. Ειδικότερα τα χολαγγειολι-
ακά κύτταρα παράγουν συστατικά βασικής 
μεμβράνης (λαμινίνη, κολλαγόνο τύπου IV) 
και παράγοντες με παρακρινή δράση, όπως 
η ενδοθηλίνη-1, MCP-1, PDGF-β και TGF-β2, 
που διεγείρουν τα περικολποειδικά αστερο-
ειδή κύτταρα, τα οποία είναι τα κατ’ εξοχήν 
υπεύθυνα κύτταρα για την παραγωγή των 
συστατικών του στρώματος. Στο πρώιμο 
στάδιο της χολαγγειολιακής αντίδρασης πα-
ράγεται η γλυκοπρωτεΐνη τενασκίνη και στη 
συνέχεια κολλαγόνο τύπου VI και παράγο-
ντες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και 
ακολουθούν η σύνθεση κολλαγόνου I, III και 
V. Η χολαγειολιακή αντίδραση υποστρέφει 
με το μηχανισμό της απόπτωσης μετά από 
την απομάκρυνση του αιτίου και ακολουθεί 
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• Φάρμακα (π.χ. αντισυλληπτικά)
•  Εγκυμοσύνη (υποτροπιάζουσα ενδοηπατική 

χολόσταση της εγκυμοσύνης)
•  Καλοήθης υποτροπιάζουσα ενδοηπατική χο-

λόσταση
• Σοβαρές λοιμώξεις
•  Μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις (καλοήθης 

μετεγχειρητική ενδοηπατική χολόσταση)

• Καρδιακά νοσήματα / καταπληξία 
• Σήψη
• Βαριά αιμόλυση
• Ολική παρεντερική σίτιση
• Λεμφώματα, ιδιαίτερα νόσος Hodgkin
•  Υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός
• Κίρρωση (ηπατική ανεπάρκεια)

Συγγενή
• Ατρησία χολαγγείων
• Ένδεια ενδοηπατικών χολαγγείων
•  Τμηματική διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων 

με λιθίαση (νόσος Caroli)

Επίκτητα
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
• Αυτοάνοση χολαγγειίτιδα
• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
•  Δευτεροπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
• Φαρμακευτικές βλάβες χοληφόρων

•  Σαρκοείδωση (κοκκιωματώδης χολαγγειίτιδα)
•  Ιδιοπαθής χολαγγειοπενία των ενηλίκων (διά-

γνωση εξ αποκλεισμού, ERCP φυσιολογική)
• Νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή
• Απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος
• Λεμφώματα
• Ιστιοκυττάρωση Langerhans
• Χωροκατακτητικά νεοπλάσματα
•  Παρασιτικές λοιμώξεις ενδοηπατικών χολαγ-

γείων (Ascaris lubricoides, Clonorchis sinensis, 
Fasciola hepatica)

Πίνακας 2. Διαταραχέσ ενδοηπατικών χολαγγείων 
που σχετίζονται με χρόνια χολόσταση -

Νοσήματα εξαφάνισησ χοληφόρων

Πίνακας 1. Αίτια «γνήσιασ χολόστασησ»

• Σήψη
• Βαριά ηπατίτιδα
• Παρεντερική διατροφή
• Απόφραξη μεγάλων χολαγγείων
• Κίρρωση (ηπατική ανεπάρκεια)
• Νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή

Πίνακας 3. Αίτια 
χολαγγειολιακήσ χολόστασησ

Πίνακας 4. Αίτια απόφραξησ 
μεγάλων χολαγγείων

• Λιθίαση
• Νεοπλάσματα
•  Στενώσεις (χολαγγειίτιδα, έλκος δωδεκαδα-

κτύλου, χρόνια παγκρεατίτιδα, τραύμα)
•  Ανωμαλίες διάπλασης (ατρησία, κύστη χο-

ληδόχου πόρου)
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υποχώρηση της ίνωσης, η οποία είναι πλή-
ρως υποστρέψιμη στα αρχικά στάδια. 

Με βάση την εντόπιση της χολοστατικής 
βλάβης και σε σχέση με το ιστολογικό πρότυ-
πο, η χολόσταση ταξινομείται σε εξωηπατική 
χολόσταση και ενδοηπατική χολόσταση. Η 
τελευταία διακρίνεται περαιτέρω σε ενδο-
βοτρυακή ηπατοκυτταρική χολόσταση και 
σε εξωβοτρυακή χολόσταση και αποδίδεται 
αντίστοιχα σε βλάβες των ηπατοκυττάρων 
και των ενδοηπατικών χολαγγείων. Ένας 
τρίτος διακριτός τύπος ενδοηπατικής χο-
λόστασης είναι η λεγόμενη χολαγειολιακή 
χολόσταση, η οποία κατά κανόνα συνδυά-
ζεται με παρεγχυματική ή χολαγγειολιακή 
βλάβη.

Ι. Ενδοηπατική xολόσταση

Α. Ενδοβοτρυακή ηπατοκυτταρική 
χολόσταση

Αυτός ο τύπος χολόστασης περιλαμβάνει 
μια μεγάλη ομάδα χολοστατικών παθήσεων, 
στις οποίες η βλάβη είναι ηπατοκυτταρική 
και οι ιστολογικές αλλοιώσεις της χολό-
στασης περιορίζονται στο παρέγχυμα. Η 
απουσία νεκροφλεγμονωδών αλλοιώσεων, 
με εξαίρεση αυτές που σχετίζονται άμεσα 
με τη χολόσταση, καθορίζει την ομάδα της 
«γνήσιας» χολόστασης.

Η γνήσια χολόσταση οφείλεται σε διά-

φορα αίτια, τα οποία αναγράφονται στον 
Πίνακα 1.

Η ενδοβοτρυακή χολόσταση αποτελεί κύριο 
εύρημα των συγγενών/οικογενών χολο-
στατικών συνδρόμων των νεογνών και της 
παιδικής ηλικίας. Παρατηρείται σε πολλά 
μεταβολικά νοσήματα, όπως στην ανεπάρκεια 
της α1-αντιθρυψίνης, στην ερυθροποιητική 
πρωτοπορφυρία, τυροσιναιμία, γαλακτοζαι-
μία, στη δυσανεξία στη φρουκτόζη και στην 
κυστική ίνωση. Επιπλέον, αποτελεί ένα συχνό 
εύρημα στην οξεία ηπατίτιδα ανεξαρτήτως 
αιτιολογίας και μπορεί επίσης να παρατηρηθεί 
στην αλκοολική νόσο του ήπατος.

Β. Εξωβοτρυακή χολόσταση
Οι κύριες βλάβες αφορούν τα ενδοηπατικά 

χολαγγεία. Το ιστολογικό χολοστατικό πρό-
τυπο είναι ανάλογο με αυτό της χρόνιας χο-
λόστασης. Οφείλεται σε ατελή απόφραξη και 
συνδυάζεται με συγκεκριμένες χολαγγειακές 
αλλοιώσεις. Τα αίτια μπορεί να είναι συγγενή 
ή επίκτητα και παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον Πίνακα 2.

Σχετικά με την πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα και την ατρησία των εξωηπα-
τικών χολαγγείων θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι μια σαφής διάκριση σε εξωηπατική και 
ενδοηπατική χολόσταση δεν είναι πάντοτε 
εφικτή. Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα μπορεί να προσβάλει τα εξωηπατικά 

ή ενδοηπατικά χολαγγεία, ενώ η «εξωη-
πατική» ατρησία των χολαγγείων είναι μια 
πανχολαγγειακή νόσος.

Γ. Χολαγγειολιακή χολόσταση
Η χολαγγειολιακή χολόσταση χαρακτηρί-

ζεται από την παρουσία στην παρυφή των 
πυλαίων διαστημάτων αυξημένου αριθμού 
διατεταμένων χολαγγειολίων και πόρων 
του Hering, που περιέχουν στον αυλό συ-
μπυκνωμένη χολή. Τα προϋπάρχοντα με-
σολόβια χοληφόρα εμφανίζονται κενά. Ο 
τύπος αυτός της χολόστασης συνδυάζεται 
σταθερά με ηπατοκυτταρική χολόσταση 
και εγείρει υπόνοια σηψαιμίας, κυρίως από 
Gram αρνητικά βακτηρίδια.

Καταστάσεις που σχετίζονται με χολαγ-
γειολιακή χολόσταση παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 3.

ΙΙ. Εξωηπατική χολόσταση
Ο όρος εξωηπατική χολόσταση είναι ταυτό-

σημος με την απόφραξη των εξωηπατικών 
χολαγγείων ή των μεγάλων χολαγγείων 
στην πύλη του ήπατος. Τα κύρια αίτια συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 4.

Η πρωιμότερη βλάβη στην απόφραξη των 
μεγάλων χολαγγείων είναι η χολερυθρινι-
κή στάση, η οποία εκδηλώνεται μέσα στις 
πρώτες ημέρες και πρέπει να διαφοροδια-
γνωστεί από τη γνήσια χολόσταση. Η τυπική 

χολαγγειολιακή αντίδραση με το οίδημα 
εμφανίζεται μετά την πρώτη εβδομάδα της 
απόφραξης και είναι υψηλής διαγνωστικής 
σημασίας. 

Μεταγενέστερες αλλοιώσεις, οι οποίες πα-
ρατηρούνται μετά από μερικές εβδομάδες, 
είναι η χρόνια παρεγχυματική χολόσταση, 
η άτυπη χολαγγειολιακή υπερπλασία και 
η χολική ίνωση. Στις όψιμες αλλοιώσεις 
ανήκουν η οφιοειδής πορεία των χολαγγεί-
ων, η εμφάνιση διακλαδούμενων μεγάλων 
μεσολόβιων χολαγγείων με χολικά ενδο-
αυλικά συγκρίμματα, η αποπλάτυνση του 
χολαγγειακού επιθηλίου και η συγκεντρική 
περιπορική ίνωση.

Διαγνωστικά κριτήρια βαριάς παρατετα-
μένης αποφρακτικού τύπου χολόστασης 
είναι τα χολικά έμφρακτα στο παρέγχυμα 
και τα κοκκκιώματα χολής στα πυλαία δι-
αστήματα. Τα τελευταία δημιουργούνται 
λόγω διαφυγής χολής διαμέσου του κατε-
στραμένου χολαγγειακού επιθηλίου.

Η επιπλέκουσα την εξωηπατική χολόσταση 
οξεία χολαγγειίτιδα χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία ουδετεροφίλων πολυμορφοπυ-
ρήνων στα πυλαία διαστήματα, στο επιθήλιο 
και στον αυλό μεσολόβιων χοληφόρων. 
Απώτερη επιπλοκή επανειλημμένων επει-
σοδίων οξείας χολαγγειίτιδας είναι η δευτε-
ροπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα.

ΣΕΛΙΔΑ �


