
Μετάπλαση και χολαγγειολιακή αντί-
δραση

Τα χολαγγειοκύτταρα έχουν κοινή εμβρυολογική 
καταβολή με τα ηπατοκύτταρα, αμφότερα προ-
ερχόμενα από διαφοροποίηση ηπατοβλαστών 
που γειτνιάζουν άμεσα με το μεσέγχυμα των 
εμβρυϊκών πυλαίων διαστημάτων. Οι παράγοντες 
που καθορίζουν τη διαφοροποίηση των ηπατο-
βλαστών παραμένουν αδιευκρίνιστοι, υπάρχουν 
όμως ενδείξεις ως προς το σημαντικό ρόλο που 
παίζει το μικροπεριβάλλον και ειδικότερα το 
μεσέγχυμα στη χολαγγειακή διαφοροποίηση και 
το ενδοθήλιο στην ηπατοκυτταρική.

Η καταγωγή των ηπατικών και χολαγγειακών 
κυττάρων από τον ίδιο τύπο εμβρυϊκών κυττάρων 
ερμηνεύει τη δυνατότητα αμφίδρομων μετα-
πλαστικών διαδικασιών, καθώς και την ύπαρξη 
πολυδύναμων προγονικών κυττάρων στον ώριμο 
ηπατικό ιστό.

Τα ηπατικά προγονικά κύτταρα ή ωοειδή κύτ-
ταρα είναι μικρά κύτταρα, τα οποία μπορεί να 
διαφοροποιηθούν τόσο προς την κατεύθυνση των 
ηπατοκυττάρων, όσο και προς τη χολαγγειακή. 
Εδράζονται στους αγωγούς του Hering και ενερ-
γοποιούνται σε παθήσεις που χαρακτηρίζονται 
από καταστροφή και υπολειπόμενη αναγέννηση 
του ηπατικού παρεγχύματος ή/και του χολαγγεια-
κού επιθηλίου, έχουν δε περιγραφεί σε υπομαζική 
ηπατική νέκρωση, ιογενείς ηπατίτιδες, αλκοολική 
νόσο και χρόνια χολοστατικά νοσήματα.

Η χολαγγειολιακή μετάπλαση ηπατικών κυττά-
ρων είναι σταθερό φαινόμενο σε χρόνιες απο-
φρακτικές χολοστάσεις. Κατά τη διαδικασία της 
χολαγγειολιακής μετατροπής, τα μεταπλασσόμε-
να ηπατοκύτταρα εκφράζουν χολαγγειακό ανο-
σοφαινότυπο, όπως κερατίνες 7 και 19, το ιστικό 
πολυπεπτιδικό αντιγόνο TPA (tissue polypeptide 
antigen) και χολαγγειακές ιντεγκρίνες VLA2, 3 και 
6. Το μεταπλαστικό φαινόμενο επιτείνεται σε 
παρατεταμένες αποφράξεις και ιδιαίτερα όταν 
συνυπάρχει διαταραγμένη λοβιακή αρχιτεκτονική, 
όπως στη μικροοζώδη κίρρωση. 

Η ηπατοκυτταρική μετάπλαση χολαγγειοκυτ-
τάρων εμφανίζεται σπανιότερα, αφορά σε μικρό 
αριθμό επιθηλιακών κυττάρων μεσολοβίων χο-
λαγγείων σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις, η 
δε σημασία τους, όπως και τα αίτια, παραμένουν 
άγνωστα. 

Η υπερπλασία προϋπαρχόντων χολαγγειολίων, 
η χολαγγειολιακή μετάπλαση και η υπερπλασία 
προγονικών κυττάρων έχουν σαν αποτέλεσμα 
το σχηματισμό νεοχολαγγειολίων, που ορίζεται 
ως χολαγγειολιακή αντίδραση. Η χολαγγειολια-
κή αντίδραση μπορεί να είναι εκσεσημασμένη, 
ώστε να δημιουργούνται διαφοροδιαγνωστικά 
προβλήματα από χολαγγειοκαρκίνωμα.

Οι χολαγγειολιακοί σχηματισμοί που παρατηρού-
νται σε πανλοβιακές συρρέουσες νεκρώσεις προ-
έρχονται από ενεργοποίηση προγονικών κυττά-
ρων και πιθανή ταυτόχρονη μετάπλαση υπολειμ-
ματικών ηπατικών δοκίδων. Αντιπροσωπεύουν 
ενδιαμέσες μορφές με διφαινοτυπικά χαρακτηρι-
στικά και ικανότητα διαφοροποίησης σε ηπατικά 
κύτταρα ή χολαγγειόλια.

Η χολαγγειολιακή αντίδραση σε αποφρακτικά 
χολοστατικά νοσήματα χαρακτηρίζεται από αυ-
ξημένο αριθμό χολαγγειολίων στην περιφέρεια 
πυλαίων διαστημάτων και στην περιπυλαία ζώνη. 
Η προέλευσή τους αποδίδεται σε υπερπλασία 
προϋπαρχόντων χολαγγει-
ολίων (κυρίως στην πλή-
ρη μηχανική απόφραξη), 
καθώς και σε μετάπλαση 
ηπατικών κυττάρων (κυ-
ρίως στη χρόνια ατελή 
απόφραξη). Η συμμετοχή 
προγονικών κυττάρων πα-
ραμένει αδιευκρίνιστη. Η 
χολαγγειολιακή αντίδραση 
πιθανώς επενεργεί προ-
στατευτικά για τα ηπατο-
κύτταρα. Aφενός διευρύ-
νεται το παροχετευτικό 
σύστημα και αφετέρου 

η απορρόφηση των χολικών οξέων έχει ως 
αποτέλεσμα μείωση της πυκνότητάς τους και 
κατά συνέπεια της τοξικής τους δράσης στα 
ηπατικά κύτταρα. 

Στη σηψαιμία/ενδοτοξιναιμία μπορεί να πα-
ρατηρηθεί υπερπλασία και διάταση χολαγγει-
ολίων και πόρων του Hering σε συνδυασμό με 
βύσματα συμπυκνωμένης χολής στον αυλό. 
Συχνά συνυπάρχουν στοιχεία χολαγγειολίτιδας 
με παρουσία ουδετεροφίλων γύρω και μέσα 
στα χολαγγειόλια.

Το χολαγγειακό σύστημα διακρίνεται στο σύ-
στημα των μεγάλων και σε αυτό των μικρών 
χολαγγείων. Η διάκριση αυτή δεν περιορίζεται 
μόνο σε ανατομικές διαφορές, αλλά αφορά και 
στα διαφορετικά νοσήματα που παρουσιάζει 
το κάθε σύστημα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι 
αυτοάνοσες, αλλοάνοσες (απόρριψη) και ιδιοσυ-
γκρασιακές (φάρμακα) βλάβες είναι οι κατ’ απο-
κλειστικότητα βλάβες των μικρών μεσολοβίων 
χολαγγείων και διαγιγνώσκονται με βιοψία ήπατος. 
Η ηπατολιθίαση και οι περισσότερες λοιμώδεις 
χολαγγειίτιδες ανήκουν στα νοσήματα των μεγά-
λων χολαγγείων και η διαγνωστική προσέγγιση 
γίνεται με απεικονιστικές μεθόδους. Η πρωτοπα-
θής σκληρυντική χολαγγειίτιδα και οι ισχαιμικές 
βλάβες δεν παρουσιάζουν εκλεκτική εντόπιση και 
μπορεί να παρατηρηθούν σε οποιοδήποτε τμήμα 
του χοληφόρου δένδρου. Σημειώνεται ότι τα 
μεσολόβια χολαγγεία και το ηπατικό παρέγχυμα 
είναι ευπρόσβλητα στους ίδιους παθογενετικούς 
παράγοντες, προσβάλλονται δε ανεξάρτητα ή 
ταυτόχρονα και σε διαφορετικό βαθμό.

Οι βλάβες των μεσολοβίων χολαγγείων μπο-
ρεί να είναι εστιακές και τμηματικές (μέρος του 
χολαγγειακού συστήματος και τμήμα του χο-
λαγγειακού κλάδου) ή διάχυτες. Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν οι αυτοανόσου αιτιολογίας 
βλάβες, καθώς και οι ηπατιτιδικές. Στη δεύτερη 
κατηγορία ανήκουν οι φαρμακευτικές και σε 
μεγάλο ποσοστό οι μικροβιακές παθήσεις.

Οι συχνότερες αλλοιώσεις του χολαγγειακού 
επιθηλίου είναι εκφυλιστικού τύπου και χαρακτη-
ρίζονται από κενοτοπιώδη ή ηωσινοφιλική εκφύ-
λιση του κυτταροπλάσματος, ανισοκαρύωση, πυ-
ρηνική υπερχρωμασία και ενίοτε ανώμαλο σχήμα 
του αυλού. Συνωστισμός και ψευδοστιβάδωση 
του επιθηλίου εκφράζουν αναγεννητικού τύπου 
φαινόμενα. Αντίθετα, ανομοιογενής λέπτυνση 
και συρρίκνωση του επιθηλίου, βαθυχρωματικοί 
πυρήνες που ποικίλουν σε σχήμα και μέγεθος, 
καθώς και απόπτωση κυττάρων αποτελούν έν-
δειξη προοδευτικής εξαφάνισης των χολαγγείων. 
Το επιθήλιο διηθείται από φλεγμονώδη κύτταρα, 
με υπεροχή των λεμφοκυττάρων στα αυτοάνοσα 
χολοστατικά νοσήματα και στις ιογενείς βλάβες 
και των ουδετεροφίλων πολυμορφοπυρήνων 
στις μικροβιακής αιτιολογίας χολαγγειίτιδες. Στις 

φαρμακευτικές βλάβες μπορεί να παρατηρηθεί 
διήθηση του επιθηλίου τόσο από λεμφοκύτταρα 
όσο και από ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, 
ενώ συχνή είναι η παρουσία ηωσινοφίλων.

 Τύποι χολαγγειίτιδας 

Πυώδης χολαγγειίτιδα
Χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ουδε-

τεροφίλων πολυμορφοπύρηνων στα πυλαία 
διαστήματα, στο επιθήλιο και στον αυλό των 
χολαγγείων. Μπορεί να παρατηρηθεί τόσο σε 
μικρά όσο και σε μεγάλα χολαγγεία. Συνήθως 
ευθύνονται μικροβιακές λοιμώξεις στα πλαίσια 
χολαγγειακής απόφραξης και, σπάνια, σηψαιμίας. 
Επίσης ενοχοποιείται η απορρυπαντική δράση 
της εξαγγειωμένης χολής και ειδικότερα των 
χολικών οξέων (χημική χολαγγειίτιδα). 

Στο σύνδρομο τοξικής καταπληξίας λόγω εξω-
τοξιναιμίας (S. aureus) μπορεί να παρατηρηθούν 
αλλοιώσεις βαριάς πυώδους χολαγειίτιδας και 
χολαγγειολίτιδας, λόγω απέκκρισης της εξωτο-
ξίνης στη χολή σε συνδυασμό με υπολειπόμενη 
αιμάτωση του ήπατος.

Πλειόμορφη ή λεμφοκυτταρική 
χολαγγειίτιδα

Πρόκειται για μη ειδικό τύπο με κύριο χαρακτη-
ριστικό εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις και φλεγ-
μονώδη διήθηση του επιθηλίου από λεμφοκύτ-
ταρα, πλασματοκύτταρα και άλλα φλεγμονώδη 
κύτταρα. Απαντάται στα αυτοάνοσα χολοστατικά 
νοσήματα και σε ιογενούς και φαρμακευτικής 
αιτιολογίας χολαγγειακές βλάβες.

Κοκκιωματώδης χολαγγειίτιδα
Αφορά σε τμηματική καταστροφή μεσολόβι-

ων χολαγγείων (40 - 80μm) σε συνδυασμό με 
κοκκιωματώδη αντίδραση και αποτελεί το πα-
θογνωμονικό χαρακτηριστικό της πρωτοπαθούς 
χολικής κίρρωσης. Παρόμοιου τύπου βλάβες, 
με παρουσία μεγαλύτερου αριθμού τυπικών 
κοκκιωμάτων, μπορεί να παρατηρηθούν στη σαρ-
κοείδωση. Τα περιχολαγγειακά χολοκοκκιώματα, 
τα οποία σχηματίζονται λόγω διαφυγής χολής 
μετά από ρήξη του χολαγγειακού τοιχώματος 
σε αποφράξεις ή στην πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα, δε σηματοδοτούν κοκκιωματώδη 
χολαγγειίτιδα.

Σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, 

προσβάλλει μικρού ή και μεγάλου μεγέθους 
χολαγγεία και χαρακτηρίζεται από συγκεντρική 
περιχολαγγειακή ίνωση με ατροφία του επιθηλίου, 
ως αποτέλεσμα αυτοάνοσων μηχανισμών, ισχαι-
μίας ή τοξικής επίδρασης. Προοδευτικά οδηγεί 

σε ουλοποίηση και εξάλειψη του χολαγγείου. 
Περιχολαγγειακή ίνωση μπορεί να αποτελεί 
τυχαίο εύρημα σε ποικίλα ηπατικά νοσήματα ή 
σε περιπτώσεις χωρίς ιστορικό ηπατικής νόσου. 
Πιθανολογείται ότι είναι αποτέλεσμα παλαιότε-
ρων επεισοδίων χολαγγειίτιδας.

Ηπατιτιδικού τύπου βλάβες
Απαντώνται συνήθως στη χρόνια ηπατίτιδα C και 

αφορούν σε μεσολόβια χοληφόρα <50-70μm. 
Το επιθήλιο εμφανίζει συχνά ψευδοστοίχωση και 
διηθείται κυρίως από λεμφοκύτταρα. Τα επιθη-
λιακά κύτταρα παρουσιάζουν κενοτοπιώδη και 
ενίοτε ηωσινοφιλική εκφύλιση του κυτταρο-
πλάσματος, καθώς και πυκνωτικούς πυρήνες. Η 
βλάβη μπορεί να είναι τμηματική. Σπάνια μπορεί 
να παρατηρηθεί μικρού βαθμού περιχολαγγειακή 
ίνωση ή καταστροφή του τοιχώματος. Κοκκιώματα 
αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο εύρημα.

Χολαγγειοπενία - Σύνδρομο 
εξαφάνισης χολαγγείων 

Η μείωση του αριθμού των μεσολόβιων χολαγ-
γείων αξιολογείται με κριτήριο τον αριθμό των 
αρτηριακών κλάδων. Χολαγγειοπενία τεκμηριώ-
νεται όταν τα μεσολόβια χολαγγεία απουσιάζουν 
τουλάχιστον στο 50% των πυλαίων διαστημάτων 
ή όταν το κλάσμα χολαγγεία/πυλαία διαστήματα 
είναι <_0,50.

Το σύνδρομο εξαφάνισης χολαγγείων (ΣΕΧ) 
καθορίζεται από προοδευτική καταστροφή και 
απώλεια μεσολόβιων χολαγγείων με συνοδά 
ευρήματα χρόνιας χολόστασης. Στην παθογένεια 
έχουν ενοχοποιηθεί αυτοάνοσοι μηχανισμοί, 
φάρμακα, λοιμώξεις και η ισχαιμία. Μπορεί όμως 
η εξαφάνιση μικρών χολαγγείων να είναι επα-
κόλουθο καταστροφής μεγαλύτερων κλάδων, 
όπως συμβαίνει στη σκληρυντική χολαγγειίτιδα 
και στην εξωηπατική χολαγγειακή ατρησία στα 
παιδιά. 

Όσον αφορά στην κλινική πορεία του ΣΕΧ δι-
ακρίνουμε μια οξεία ή υποξεία μορφή, η οποία 
διαδράμει σε διάστημα μηνών, ενώ σε ιστολογικό 
επίπεδο δε συνοδεύεται από εμφανή χολαγγει-
ολιακή υπερπλασία και χολική ίνωση. Συνήθως 
παρατηρείται στην απόρριψη του ηπατικού μο-
σχεύματος, σε βαριά νόσο του μοσχεύματος 
κατά του ξενιστή σχετιζόμενη με φάρμακα και 
στη νόσο του Hodgkin μετά από θεραπεία. 

Η χρόνια μορφή εξελίσσεται αργά, σε χρόνο 
μίας ή δύο δεκαετιών και εκδηλώνει χαρακτηρι-
στικά χρόνιας χολόστασης, μεταξύ των οποίων 
χολαγγειολιακή αντίδραση και ίνωση, που οδηγεί 
προοδευτικά σε κίρρωση. Κλασικά παραδείγματα 
αποτελούν αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ΠΧΚ 
και η σκληρυντική χολαγγειίτιδα, έχει όμως περι-
γραφεί σαν σπάνια επιπλοκή της σαρκοείδωσης 
και σε συνδυασμό με ορισμένα φάρμακα.

Αναστρεψιμότητα του ΣΕΧ έχει παρατηρηθεί 
στην απόρριψη και σε φαρμακευτικής αιτιολογίας 
βλάβες (Πίνακας 1). Στη διαδικασία της χολαγ-
γειακής αναγέννησης πιθανολογείται η συμβολή 
της υπερπλασίας και μετανάστευσης προγονικών 
κυττάρων από την περιπυλαία ζώνη.
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Πίνακας 1. Νοσήματα ενδοηπατικών χολαγγείων 

  Καταστροφή και προοδευτική απώλεια χολαγγείων 
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση  • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
• Ιδιοπαθής χολαγγειοπενία του ενήλικα • Απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος
• Νόσος μοσχεύματος κατά του ξενιστή • Σαρκοείδωση
• Νόσος του Hodgkin μετά θεραπεία  • Λεμφώματα, ιστιοκυττάρωση 
• Επίκτητη σκληρυντική χολαγγειίτιδα  • Ευκαιριακές λοιμώξεις (CMV, κρυπτοσπορίδιο) 
•  Ισχαιμική (ενδαρτηριακή έγχυση αιθανόλης,  • Τοξική (έγχυση φορμαλδεΰδης σε εχινοκόκκους κύστεις)
   χημειοθεραπευτικών ουσιών, χρόνια απόρριψη)

   Συνήθως αναστρέψιμες χολαγγειακές βλάβες 
•  Πυώδης χολαγγειίτιδα  •  Ηπατιτιδικές βλάβες
•  Φαρμακευτικές βλάβες  •  Σηψαιμία, σύνδρομο τοξικής καταπληξίας


