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Οι γαστρίτιδες διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: 
στην οξεία γαστρίτιδα, στη χρόνια γαστρίτιδα και 
στους ειδικούς τύπους. Η οξεία γαστρίτιδα σπά-

νια διαγιγνώσκεται σε γαστρικές βιοψίες, οι δε ειδικοί 
τύποι της γαστρίτιδας παρουσιάζουν ειδικά ιστολογικά 
χαρακτηριστικά, ώστε να διαφοροποιούνται από τις 
κατηγορίες της H. pylori και αυτοάνοσης χρόνιας γαστρί-
τιδας και της μη ειδικής. Στους ειδικούς τύπους ανήκει 
η αντιδραστική ή χημική γαστρίτιδα, η λεμφοκυτταρική, 
η ηωσινοφιλική, η κολλαγονώδης. η κοκκιωματώδης, η 
ακτινική και η λοιμώδης γαστρίτιδα.

Χρόνια γαστρίτιδα
Η χρόνια γαστρίτιδα όσον αφορά στο μορφολογικό σκέλος, 

καθορίζεται από συγκεκριμένες ιστολογικές παραμέτρους, 
ενώ συγχρόνως εισάγεται ένα τριβάθμιο σύστημα βαθμο-
λόγησης, σε συνδυασμό με μία οπτική αναλογική κλίμακα, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαγνωστική 
ακρίβεια και η αναπαραγωγιμότητα της διάγνωσης. 

Οι παράμετροι που βαθμολογούνται είναι η χρόνια φλεγ-
μονή, η πολυμορφοπυρηνική δραστηριότητα, η αδενική 
ατροφία, η εντερική μετάπλαση και η πυκνότητα των H. 
pylori.

Χρόνια φλεγμονή
Αυτή καθορίζεται από την αύξηση των μονοπύρηνων λευ-

κοκυττάρων στο χόριο. Η βαθμολόγηση της πυκνότητας των 
φλεγμονωδών διηθήσεων πριν και μετά από τη θεραπεία 
αποτελεί μέτρο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της 
αντιμικροβιακής θεραπείας στη γαστρίτιδα από H. pylori. 
Τα φλεγμονώδη κύτταρα εξαφανίζονται σταδιακά για να 
φθάσουν μετά από διάστημα ενός ή και περισσοτέρων ετών 
σε φυσιολογικά επίπεδα, ειδικότερα στο άντρο.

Δραστηριότητα
Η παρουσία ουδετεροφίλων πολυ-μορφοπυρήνων σε 

έδαφος χρόνιας φλεγμονής εκφράζεται με τον όρο «χρόνια 
ενεργός γαστρίτιδα», είναι δε συνυφασμένη με ιστικές βλά-
βες που προκαλούνται από την απελευθέρωση ελευθέρων 
ριζών οξυγόνου και πρωτεασών. Σε όλες τις θετικές για H. 
pylori βιοψίες μπορεί να παρατηρηθούν πολυμορφοπύρηνα, 
εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων από το άντρο και το σώμα 
του στομάχου είναι ικανοποιητικός. Τα πολυμορφοπύρηνα 
διηθούν το χόριο και το επιθήλιο των βοθρίων, ενώ σπάνια 
σχηματίζουν «βοθριακά αποστημάτια». 

Η εμφάνιση των πολυμορφοπυρήνων είναι συνδεδεμένη 
με τη λοίμωξη από H. pylori, η δε πυκνότητά τους έχει 
συσχετισθεί με τη βαρύτητα της βλάβης. Θεωρούνται 
ιδιαίτερα ευαίσθητος δείκτης της παρουσίας H. pylori και 
εξαφανίζονται μέσα σε διάστημα ημερών κατά το χρόνο 
της θεραπείας.

Αδενική ατροφία
Η ατροφία του γαστρικού βλεννογόνου καθορίζεται από 

την απώλεια αδενίων στο άντρο ή/και στο σώμα, είναι δε 
αποτέλεσμα διαφόρων παθολογικών διεργασιών, όπως χρό-
νιας φλεγμονής, διαβρώσεων και εξελκώσεων. Εκτεταμένη 
ατροφία του βλεννογόνου του σώματος ή/και του άντρου 

συχνά συνδυάζεται με εντερική μετάπλαση, η παρουσία 
της οποίας είναι συνυφασμένη με ατροφία. 

Η ατροφία του σώματος αποτελεί συνήθως, σε συνδυ-
ασμό με ψευδοπυλωρική και εντερική μετάπλαση, τον 
ιστολογικό τύπο της αυτοάνοσης γαστρίτιδας και το κατ’ 

εξοχήν εύρημα στο γαστρικό κολόβωμα.

Εντερική μετάπλαση
Η εντερική μετάπλαση απαντάται συχνά στη χρόνια γα-

στρίτιδα, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, και σχετίζεται με τη 
διάρκεια της νόσου. Με βάση τα μορφολογικά και ιστοχη-
μικά χαρακτηριστικά διαχωρίζεται στον τύπο του λεπτού 
(I πλήρης) και σε αυτόν του παχέος εντέρου (II ατελής). 
Στην πλήρη εντερική μετάπλαση παρατηρούνται απορ-
ροφητικά κύτταρα, καλυκοειδή και κύτταρα Paneth, ενώ 
στην ατελή απουσιάζουν τα απορροφητικά κύτταρα και 
διατηρούνται τα κυλινδρικά. Με βάση τη σύσταση της 
βλέννης, η πλήρης εντερική μετάπλαση χαρακτηρίζεται 
από την παραγωγή σιαλοβλέννης και μικρών ποσοτήτων 
ουδετέρων βλεννών και θειοβλεννών, ενώ η ατελής με-
τάπλαση υποδιαιρείται στον τύπο IIΑ, με έκφραση κυρίως 
ουδέτερης βλέννης, και στον τύπο IIΒ, με έκφραση κυρίως 
θειοβλεννών. Ανοσοϊστοχημικά, ο τύπος I χαρακτηρίζεται 
από την έκφραση της εντερικής MUC2 βλέννης, ενώ ο τύ-
πος II συνεκφράζει MUC2 και τις βλέννες που ανιχνεύονται 
φυσιολογικά στο στόμαχο (MUC1, MUC5AC και MUC6). Όσον 
αφορά στη συσχέτισή τους με το H. pylori, το τελευταίο 
δεν απαντάται συχνά στον τύπο Ι, αλλά απαντάται στον 
τύπο ΙΙ, ειδικά όταν έχουν διατηρηθεί χαρακτηριστικά του 
γαστρικού επιθηλίου. 

Πυκνότητα H. pylori
Η παρουσία ή απουσία των Gram αρνητικών βακτηρίων 

H. pylori έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι τα στελέχη τύπου Ι (CagA θετικά) προκαλούν εντονό-
τερη φλεγμονώδη αντίδραση και βαρύτερες βλεννογονι-
κές βλάβες, έχουν δε συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης ατροφίας και καρκινώματος. Η ανίχνευση των 
H. pylori στον ιστό απαιτεί ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, 
όπως η τροποποιημένη Giemsa και η χρώση αργύρου 
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Η γαστρική βιοψία σαν κύριο διαγνωστικό μέσο των φλεγμονωδών παθήσεων και των νεοπλασιών του 
γαστρικού βλεννογόνου οφείλει να καθορίσει το είδος, τη βαρύτητα και, εφόσον είναι δυνατόν, την έκτα-
ση, την αιτιολογία και την προγνωστική σημασία της βλάβης. Η διαγνωστική αξιοπιστία δε βασίζεται μόνο 
στη σωστή αξιολόγηση των ιστολογικών ευρημάτων, αλλά εξαρτάται άμεσα και από τη λήψη αντιπρο-

σωπευτικών δειγμάτων. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της κλινικοπαθολογοανατομικής συσχέτισης, η 
οποία προϋποθέτει την καταγραφή των ενδοσκοπικών ευρημάτων και την παροχή των αναγκαίων κλινικών 
πληροφοριών. Ειδικότερα, ο έλεγχος της γαστρίτιδας απαιτεί γνώση των τύπων και της τοπογραφίας του 
γαστρικού βλεννογόνου, του μεταπλαστικού του δυναμικού και της σχέσης του με συγκεκριμένους αιτιο-
παθογενετικούς παράγοντες. Τα δεδομένα αυτά απετέλεσαν κατευθυντήρια κριτήρια στη νέα ταξινόμηση 
των γαστριτίδων του συστήματος Sydney (The Updated Sydney System, 1966), το οποίο βασίζεται στο τρί-

πτυχο μορφολογία, τοπογραφία και αιτιολογία.  

Οι γαστρίτιδες διαιρούνται σε τρεις 
κατηγορίες: στην οξεία γαστρίτιδα, στη 
χρόνια γαστρίτιδα και στους ειδικούς 
τύπους. Η οξεία γαστρίτιδα σπάνια 

διαγιγνώσκεται σε γαστρικές βιοψίες, οι δε 
ειδικοί τύποι της γαστρίτιδας παρουσιάζουν 
ειδικά ιστολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να 
διαφοροποιούνται από τις κατηγορίες της H. 
pylori και αυτοάνοσης χρόνιας γαστρίτιδας 
και της μη ειδικής. Στους ειδικούς τύπους 

ανήκει η αντιδραστική ή χημική γαστρίτιδα, 
η λεμφοκυτταρική, η ηωσινοφιλική, η 
κολλαγονώδης, η κοκκιωματώδης, η 
ακτινική και η λοιμώδης γαστρίτιδα.
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Warthin-Starry, η ευαισθησία των οποίων φθάνει στο 99%, 
ώστε να μη θεωρείται απαραίτητος ο ανοσοϊστοχημικός 
έλεγχος. Ανευρίσκονται είτε στην ελεύθερη βλέννη, είτε 
προσκολλημένα στο επιθήλιο, ενίοτε δε και ενδοκυτταρι-
κά. Η τελευταία εντόπιση ενοχοποιείται για τις βαρύτερες 
επιθηλιακές βλάβες. 

Μεταξύ των 22 ειδών ελικοβακτηριδίων που έχουν ταυτο-
ποιηθεί, το Helicobacter heilmannii, παρά τη μικρή συχνότητα 
εμφάνισής του στις γαστρικές βιοψίες (0,5%), φαίνεται να 
κατέχει μία ιδιαίτερη θέση, λόγω της συσχέτισής του με 
χρόνια γαστρίτιδα και ανάπτυξη ΜΑLT λεμφώματος. Σε 
σχέση με το H. pylori, έχει μεγαλύτερο μήκος και διεισδύει 
μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα χωρίς να προσκολλάται σε 
αυτά.

Άλλες ιστολογικές παράμετροι χρόνιας 
γαστρίτιδας 

Στην κατηγορία αυτή διαγνωστική σημασία έχουν τα λεμ-
φοζίδια/λεμφικές αθροίσεις, η ψευδοπυλωρική μετάπλαση 
και η υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων. Η παρουσία 
λεμφικών αθροίσεων σηματοδοτεί τη χρόνια γαστρίτιδα 
από H. pylori. Επισημαίνεται ότι λεμφικές αθροίσεις απα-
ντώνται σχεδόν σε όλες τις H. pylori θετικές περιπτώσεις, 
εφόσον η βιοψία είναι αντιπροσωπευτική. 

H διάγνωση της ψευδοπυλωρικής μετάπλασης σαν στοι-
χείο της χρόνιας ατροφικής γαστρίτιδας προαπαιτεί γνώση 
της τοπογραφικής προέλευσης του δείγματος, ενώ τα 
ουσιαστικά διαφοροποιά στοιχεία από τον πυλωρικό βλεν-
νογόνο (απουσία G κυττάρων, παραγωγή πεψινιγόνου ΙΙ και 
Ι, παρουσία ECL κυττάρων) δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται 
συστηματικά. Υπερπλασία των εντεροχρωμαφινικού τύπου 
κυττάρων (ECL) στο βλεννογόνο του σώματος παρατηρείται 
σε καταστάσεις υπεργαστριναιμίας, όπως στην αυτοάνοση 
γαστρίτιδα, στα πλαίσια της αιτιοπαθογενετικής αλληλουχίας 

«αχλωρυδρία – υπερπλασία G κυττάρων – υπεργαστριναιμία 
– ECL υπερπλασία». Ο βαθμός και ο τύπος της υπερπλασίας 
εκτιμάται μετά από ανοσοϊστοχημικό προσδιορισμό των νευ-
ροενδοκρινικών κυττάρων, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος 
στις βαριές ατροφικές γαστρίτιδες του σώματος. 

Τοπογραφία
Η τοπογραφική κατανομή της φλεγμονής και της ατρο-

φίας αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην ταξινόμηση της 
γαστρίτιδας, ενώ συχνά συμβάλλει και στον καθορισμό της 
αιτιολογίας. Ο πλέον συχνός τύπος, ο οποίος περιγράφεται 
με το γενικό όρο χρόνια ενεργός γαστρίτιδα, είναι αυτός της 
πανγαστρίτιδας, μπορεί όμως η φλεγμονή να προεξάρχει 
ή να περιορίζεται στο άντρο ή στο σώμα. Η κατανομή της 
ατροφίας και της εντερικής μετάπλασης χαρακτηρίζεται 
σαν πολυεστιακή ή διάχυτη, ανάλογα με το αν διατηρού-
νται ή όχι περιοχές με φυσιολογικό αδενικό στοιχείο. Η 
περιορισμένη στο σώμα χρόνια ατροφική γαστρίτιδα είναι 
αντιπροσωπευτική της αυτοάνοσης γαστρίτιδας. 

Βάσει των τοπογραφικών ιστολογικών ιδιαιτεροτήτων 
έχει προταθεί ως επαρκής δειγματοληψία η λήψη πέντε 
δειγμάτων: δύο από το άντρο, σε απόσταση 2-3 εκ. από 
τον πυλωρικό σφιγκτήρα (1 από το έλασσον και 1 από το 
μείζον τόξο) δύο από το σώμα, σε απόσταση 8 εκ. από την 
καρδιακή μοίρα (από το έλασσον και το μείζον τόξο) και ένα 
πέμπτο από τη γωνία του στομάχου, τη ζώνη συμβολής 
σώματος άντρου λόγω της συγκριτικά συχνότερης εμφά-
νισης ατροφίας, εντερικής μετάπλασης και δυσπλασίας 
στην περιοχή αυτή.

Αιτιολογία
Το πλέον συχνό αίτιο της χρόνιας γαστρίτιδας είναι το H. 

pylori, το οποίο ενοχοποιείται για το 80% των περιπτώσεων. 
Η δεύτερη σε συχνότητα κατηγορία, η οποία αναλογεί στο 

10-15% παραμένει αγνώστου αιτιολογίας, το 5% αφορά σε 
αυτοάνοσες γαστρίτιδες, ενώ με ένα πολύ μικρό ποσοστό 
αντιπροσωπεύονται οι ειδικοί τύποι. Οι κλινικοπαθολογικές 
συσχετίσεις είναι απαραίτητες, τόσο στις περιπτώσεις 
χρόνιας γαστρίτιδας στις οποίες δεν ανιχνεύονται HP όσο 
και στις περιπτώσεις αυτοανόσου αιτιολογίας. 

Προγνωστικοί ιστολογικοί τύποι
Από το συνδυασμό τοπογραφίας, μορφολογίας και αιτιο-

λογίας έχουν προκύψει ορισμένοι τύποι γαστρίτιδας στους 
οποίους επιδημιολογικές, κλινικές και ιστολογικές μελέτες 
έχουν αποδώσει προγνωστική σημασία. Η χρόνια γαστρί-
τιδα του σώματος με διάχυτη ατροφία, ψευδοπυλωρική 
και εντερική μετάπλαση θεωρείται χαρακτηριστικός ιστο-
λογικός τύπος της αυτοανόσης γαστρίτιδας, συνδυάζεται 
με μεγαλοβλαστική αναιμία και παρουσιάζει αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκινώματος και ενδοκρινούς νεο-
πλασίας. Με αυξημένη επίπτωση έλκους, καρκίνωμα και 
MALT λέμφωμα συνδέεται η Η. pylori χρόνια πολυεστιακή 
ατροφική γαστρίτιδα. Η χρόνια ατροφική γαστρίτιδα και η 
εντερική μετάπλαση θεωρούνται πρόδρομες βλάβες κατά 
την πολυφασική διαδικασία της καρκινογένεσης, όμως η 
συχνή τους εμφάνιση δεν επιτρέπει να αντιμετωπίζονται 
σαν προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις. 

Γενικά, αποδεκτές προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις θεω-
ρούνται η εντερική μετάπλαση τύπου ΙΙΒ και η δυσπλασία. 
Επίσης, σαν προνεοπλασματική αλλοίωση με δυνητική 
εξέλιξη σε ενδοκρινές νεόπλασμα έχει χαρακτηρισθεί η 
ECL υπερπλασία, ενώ σαν προλεμφωματώδεις ή πιθανό 
MALT λέμφωμα έχουν καθορισθεί οι λεμφικές αθροίσεις 
από Β λεμφοκύτταρα, σε συνδυασμό με λεμφοεπιθηλια-
κές αλλοιώσεις σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης 
κατά Isaacson. IG


