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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας . 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον . •Aναφορά σε 
συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρο-
νες θεραπευτικές προσεγγίσεις . •Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά 
θέματα . •Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία . 
•Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών 
εταιρειών . •Eιδικά άρθρα . •Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη 
γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν τον 
τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών 
μονάδων . •Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερολογικά 
θέματα . •Eπιστολές προς τη Σύνταξη . •Aνασκόπηση του διεθνούς 
Iατρικού Tύπου . •Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες . •Γαστρεντερολογία και Πληροφορική . •Γαστρεντερολογία και 
Iστορία . •Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες . •Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
γαστρεντερολογικών γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που 
απεβίωσαν .•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα . •Aγγελίες με ιατρικό 
περιεχόμενο .• Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το 
Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί 
σε ξενόγλωσσα περιοδικά .

oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο Info GASTRoEnTERoLoGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή:

α)  είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε 
μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτο-
γραφικό χαρτί (glossy)

β)  είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet .gr με την ένδειξη 
«Για την εφημερίδα Info GASTREnTERoLoGY» .

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής 
στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέ-
ων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) 
Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο 
το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων .
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογρα-
φίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται .
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση:

ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY
Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet .gr

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Α. ΑΡχΙμΑΝΔΡΙΤΗΣ: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών, Δ/ντής 
Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Αντιπρόεδρος
Δ. TζOΥΡμΑΚΛΙΩΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Aν . Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρεντερολογικού 
Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΒΛΑχΟγΙΑΝΝAΚΟΣ: Επιμελητής Β', Β' Γαστρ . Κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 
Ι.  γΟΥΛHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σ. ΚΑΡΑΤΑΠAΝΗΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής Κλινικής 
ΓΝ Ρόδου, Δρ . Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΚΑΡΟΥμΠΑΛΗΣ: Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα ΠΓΝΑ «Γ . 
Γεννηματάς»
Σ. μΑΝΩΛΑΚOΠΟΥΛΟΣ: Λέκτορας Παθολογίας-Ηπατογαστρεντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
γ. ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡIΔΗΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Σ. ΠΟΤΑμΙAΝΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας
μ. ΡΟΥΣΟμΟΥΣΤΑΚAΚΗ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ . Κλινικής 
ΠΠΓΝ Ηρακλείου
Σ. ΣγΟyΡΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
Σ. ΣΟΥγΙΟΥΛΤζΗΣ: Λέκτορας Παθοφυσιολογίας-Γαστρεντερολογίας, ΓΝΑ 
«Λαϊκό»
γ. ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
χ. ΤΡΙAΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ . Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Μεταξά»

Παθήσεις 
των ηπατικών φλεβών

Η απεικόνιση των ηπατικών φλεβών είναι δυνατή με 
υπερηχογράφημα – Doppler, αξονική τομογραφία, 
μαγνητική τομογραφία και φλεβογραφία. Κατά 

την ηπατική φλεβογραφία ο καθετήρας ενσφηνώνεται 
σε κάποιο τελικό κλάδο των ηπατικών φλεβών και η 
έγχυση σκιαγραφικού προκαλεί παλίνδρομη πλήρωση 
του πυλαίου συστήματος και στη συνέχεια απεικόνιση 
κλάδων των ηπατικών φλεβών. Επίσης, κατά τη διάρκεια 
της ηπατικής αρτηριογραφίας είναι δυνατή η απεικόνιση 
του φλεβικού αποχετευτικού συστήματος του ήπατος.

Κατά τη διάρκεια πειραματικής απολίνωσης των ηπατικών 
φλεβών παρατηρούνται: 
• αιμορραγία στη ζώνη 3
• νέκρωση και ίνωση
• διάταση των λεμφαγγείων του ήπατος και ασκίτης .

Σημειώνεται πως η απολίνωση των ηπατικών φλεβών 
πραγματοποιείται με περίσφιγξη της κάτω κοίλης φλέβας 
πάνω από το επίπεδο της εισόδου, ώστε να διακόπτεται η 
φλεβική παροχέτευση του ήπατος . 

Σύνδρομο Budd – Chiari
Tο σύνδρομο Budd-Chiari αποτελεί σπάνια νόσο με απρό-

βλεπτη εξέλιξη . Το σύνδρομο έγινε γνωστό από τον Budd 
τo 1845, ενώ η ιστοπαθολογία του περιγράφηκε το 1899 
από τον Chiari . Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση και η ακριβής 
εκτίμηση της εξελισσόμενης ηπατικής βλάβης οδηγούν 
στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας των ασθενών 
με Budd-Chiari σύνδρομο . Η στρατηγική της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης πρέπει να περιλαμβάνει δύο σκέλη: ένα που 
να αφορά στην ηπατική νόσο και ένα που να αφορά στην 
απόφραξη της αιματική ροής . 

Ορισμός – Ταξινόμηση
Η απουσία κοινής ονοματολογίας στον ορισμό του συνδρό-

μου και η έλλειψη σημαντικών μελετών στη διάγνωση αλλά 
και θεραπεία της νόσου οδήγησε σε συνάντηση εργασίας 
των ειδικών σε θέματα αγγειακών παθήσεων του ήπατος 
(European Group for the Study of Hepatic Vascular Diseases) 
στην Πράγα το 2001 κατά τη διάρκεια των εργασιών του 36ου 
Πανευρωπαικού Συνεδρίου (EASL), με σκοπό τον καθορισμό 
του ορισμού και της στρατηγικής για τη διάγνωση αλλά και 
αντιμετώπιση του συνδρόμου .

Το σύνδρομο Budd-Chiari ορίζεται ως φλεβική απόφραξη 
σε οποιοδήποτε επίπεδο, από τις μικρές ηπατικές φλέβες 
εως την εκβολή της κάτω κοίλης φλέβας στο δεξιό καρδιακό 
κόλπο . Σύμφωνα με τους ειδικούς το όνομα Budd-Chiari 
πρέπει να παραμείνει, διότι αφενός έχει αντέξει στο χρόνο 
και αφετέρου είναι περιεκτικότερο όλων των άλλων που 
έχουν κατά καιρούς προταθεί . Στον παραπάνω ορισμό δεν 
περιλαμβάνονται καρδιακές παθήσεις και η φλεβοαποφρα-
κτική νόσος, η οποία ορίζεται σαν μη θρομβωτική απόφρα-
ξη των κολποειδών του ήπατος ή των τελικών ηπατικών 
φλεβών οφειλόμενη σε τοιχωματική βλάβη . 

Το σύνδρομο Budd Chiari μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα 
με την αιτιολογία, τη θέση της απόφραξης, την κλινική του 
εκδήλωση ή τη διάρκειά του .

Με βάση την αιτιολογία μπορεί να διακριθεί σε πρωτοπαθές 
ή δευτεροπαθές .

Στο πρωτοπαθές Budd-Chiari το αίτιο της απόφραξης είναι 
ενδοαυλικό (θρόμβωση ή δημιουργία μεμβράνης), ενώ στο 
δευτεροπαθές το αίτιο είναι συνέπεια άλλων βλαβών εκτός 
του φλεβικού συστήματος ή είναι αποτέλεσμα πίεσης από 
γειτονική χωροκατακτητική εξεργασία (όγκοι, παράσιτα, κύ-
στεις και καλοήθεις και κακοήθεις παρεγχυματικοί όγκοι) . 

H θρόμβωση ενδέχεται να εντοπίζεται: 
α) Στο επίπεδο των μικρών ηπατικών φλεβών .
β) Στο επίπεδο των μεγάλων ηπατικών φλεβών .
γ)  Στο επίπεδο της κάτω κοίλης φλέβας από την εκβολή των 

ηπατικών φλεβών εως την εκβολή της στο ΔΕ κόλπο .
δ)  Συνδυασμός απόφραξης της κάτω κοίλης φλέβας και 

των ηπατικών φλεβών .
Με βάση την κλινική εικόνα διακρίνεται σε συμπτωματικό ή 

ασυμπτωματικό . Με βάση τη διάρκειά του και τη βαρύτητα 
της ηπατικής λειτουργίας το σύνδρομο διακρίνεται σε οξύ, 
υποξύ ή χρόνιο και σε κεραυνοβόλο ή μη αντιστοίχως . 
Όμως η απουσία μελετών μακρόχρονης παρακολούθησης 
και η περιορισμένη γνώση των προγνωστικών παραγόντων 
προβληματίζει για την κλινική αξία των ανωτέρω ταξινο-
μήσεων . 

Αιτιολογία (πίνακας 1)
Αιματολογικά προβλήματα απασχολούν τους περισσότε-

ρους από τους μισούς ασθενείς με σύνδρομο Budd-Chiari . 
Όγκοι, λοιμώξεις και εγκυμοσύνη ανευρίσκονται σε ποσοστό 
10% περίπου των περιπτώσεων . Στην Ασία η μεμβρανώδης 
απόφραξη της κάτω κοίλης φλέβας από δακτύλιο παρατη-
ρείται σε ποσοστό 40% . Πιθανόν να συνιστά επίκτητη βλάβη 
με δεδομένη την εμφάνισή της σε παιδιά και ενήλικες . 

Οι πρωτοπαθείς μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές αποτε-
λούν τη σημαντικότερη κατηγορία αιματολογικών νοσημάτων 
που σχετίζονται με θρόμβωση των ηπατικών φλεβών . Από 
αυτές η συχνότερη είναι η πολυερυθραιμία . Σε ασθενείς 
με ιδιοπαθή πολυερυθραιμία το 6% έχει θρόμβωση των 
μεγάλων ηπατικών φλεβών . Ποσοστό 1% των ασθενών με 
πρωτοπαθείς μυελοϋπερπλαστικές καταστάσεις παρουσιάζει 
ανάλογη συμπτωματολογία . 

Ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία πα-
ρουσιάζουν θρόμβωση σε ποσοστό 12%, η οποία αποτελεί 
και την κύρια αιτία θανάτου τους . 

Οι καταστάσεις υπερπηκτικότητας αποτελούν σπάνια αίτια 
του συνδρόμου και θα πρέπει να αναζητώνται όταν έχουν 
αποκλεισθεί οι άλλες αιτίες . Ανεπάρκεια πρωτεΐνης S, C και 
αντιθρομβίνης III παρατηρούνται συχνότερα . Σε περιπτώ-
σεις ηπατικής ανεπάρκειας είναι δύσκολο να αποδειχθεί 
πρωτοπαθής διαταραχή των πρωτεϊνών C και S, διότι αυτές 
συντίθενται στο ήπαρ . Τότε απαιτούνται μελέτες σε άλλα 
μέλη της οικογένειας προκειμένου να τεθεί η διάγνωση . 
Συσχέτιση με τον παράγοντα V Leiden αναφέρεται σε πο-
σοστό 25-30% των περιπτώσεων . Συσχέτιση επίσης υπάρχει 
με τη λήψη αντισυλληπτικών, πιθανώς μέσω συνέργιας 
με υποκείμενη θρομβοφιλική πάθηση . Υπολογίζεται ότι οι 
γυναίκες που κάνουν χρήση αντισυλληπτικών εμφανίζουν 

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ2 
1Λέκτορας Παθολογίας – Ηπατογαστρεντερολογίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 

2Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ. Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

Το μέγεθος και ο αριθμός των ηπατικών φλεβών ποικίλλει. Γενικά οι μεγάλες 
ηπατικές φλέβες είναι τρεις, μία που παροχετεύει τον αριστερό λοβό και 
δύο το δεξιό λοβό. Αλλοτε άλλος αριθμός μικρών επικουρικών φλεβών 
παροχετεύει τον κερκοφόρο λοβό. Φυσιολογικά δεν υπάρχουν απευθείας 
αναστομώσεις μεταξύ των ηπατικών φλεβών και της πυλαίας φλέβας. 
Συνδέονται μεταξύ τους μέσω των ηπατικών κολποειδών. Η πίεση στον 
αυλό των ηπατικών φλεβών είναι 6mmHg. 
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2,4 μεγαλύτερο κίνδυνο για θρόμβωση των ηπατικών από 
ότι ο γενικός πληθυσμός . Αρκετές περιπτώσεις θρομβώσε-
ων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης ή και για 1-2 
μήνες μετά τον τοκετό . Ο αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης 
πιθανώς να οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα παραγόντων 
VII, VIII και ινωδογόνου . 

Η παρουσία θρόμβωσης στα πλαίσια της ελκώδους κο-
λίτιδας σχετίζεται με υψηλά επίπεδα ινωδογόνου, ελατ-
τωμένα επίπεδα αντιθρομβίνης, αυξημένη δραστηριότητα 
του παράγοντα VIII και θρομβοκυττάρωση .

Σε περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων η απόφραξη 
γίνεται είτε με απευθείας διήθηση των ηπατικών φλεβών, 
ιδίως στα ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, είτε με επέκταση 
ενδοκοιλιακών νεοπλασμάτων (νεφρού, επινεφριδίου) στην 
κάτω κοίλη και από εκεί, δευτεροπαθώς, παρεμποδίζεται 
η φλεβική παροχέτευση των ηπατικών φλεβών . 

Παθολογία
Νεκροτομικές μελέτες αποκαλύπτουν πως η συχνότερα 

ευρισκόμενη αλλοίωση είναι μία συγκεντρική πάχυνση του 
φλεβικού τοιχώματος που οφείλεται σε μη φλεγμονώδη 
ίνωση . Η συμμετοχή όλου του μήκους της κύριας ηπατι-
κής φλέβας οδηγεί στην εμφάνιση μίας υπολειμματικής 
ινώδους χορδής . Το ήπαρ είναι διογκωμένο, έχει ιώδες 
χρώμα και εμφανίζεται λείο . Σε περιπτώσεις συμμετοχής 
τμήματος της ηπατικής φλέβας παρατηρούνται στενώ-
σεις ή διαφραγμάτια . Θρόμβοι επικάθονται στις ινώδεις 
περιοχές που δημιουργούνται . Η απόφραξη μίας μόνο 
ηπατικής φλέβας είναι κλινικά σιωπηρή . Η απόφραξη δύο 
ή τριών ηπατικών φλεβών έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη 
κολποειδική πίεση και ελαττωμένη κολποειδική ροή . Λογικά 
επακόλουθα είναι το άλγος, η ηπατομεγαλία και ο ασκίτης 
(στις περιπτώσεις όπου η αποχετευτική ικανότητα της 
λέμφου δεν επαρκεί) . 

Η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος είναι σπάνια . 
Στις μισές των περιπτώσεων ο κερκοφόρος λοβός είναι 
υπερτροφικός, προκαλώντας στένωση της κάτω κοίλης 
φλέβας . Αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προστασίας του ήπατος 
και ικανοποιητικής παροχέτευσης είναι:
• η αυξημένη αρτηριακή ροή
• η αυξημένη πίεση στο πυλαίο σύστημα
•  η ανακατανομή της πυλαίας φλεβικής παροχής προς τις 

περιοχές εκείνες όπου η παροχέτευση διατηρείται και 
• η δημιουργία φλεβικών παρακάμψεων . 

Ιστολογία
Η ιστολογική εξέταση δείχνει χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

φλεβικής απόφραξης . Παρατηρείται διάταση των φλεβών 
στη ζώνη 3 με αιμορραγία και νέκρωση . Οι περιπυλαίες 
περιοχές δεν είναι ιδιαίτερα προσβεβλημένες . Τα κολπο-
ειδή εμφανίζονται διατεταμένα . Φαίνεται ότι επακόλουθο 

των παραπάνω αλλαγών είναι η διαταραχή της μικροκυ-
κλοφορίας, με αποτέλεσμα ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις 
των ηπατοκυττάρων, οι οποίες παρατηρούνται στο 75% 
των περιπτώσεων (κεντρολοβιακή νέκρωση) . Η έλλειψη 
θρομβώσεων δεν αποκλείει τη διάγνωση . Στα τελικά στάδια 
της νόσου παρατηρείται ίνωση στη ζώνη 3 . Σε διάστημα 
λίγων εβδομάδων αναπτύσσεται ίνωση . Σε διάστημα λίγων 
μηνών μπορεί να λάβει χώρα οζώδης αναγέννηση, κυρίως 
στην περιπυλαία περιοχή . 

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την ταχύτητα εγκατάστα-

σης της θρόμβωσης και την έκταση αυτής . Παρότι, όπως 
αναφέρθηκε, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία, κλασικά συγ-
γράμματα ηπατολογίας αναφέρουν την παρακάτω διάκριση 
της κλινικής εικόνας του συνδρόμου Budd – Chiarι:

Ασυμπτωματικοί ασθενείς 
Δεν εμφανίζουν ασκίτη, ηπατομεγαλία, κοιλιακό άλγος, 

γαστρεντερική αιμορραγία . Η ανακάλυψη είναι τυχαία . 
Πιθανά η έλλειψη συμπτωμάτων να οφείλεται σε βα-
τότητα μιας μεγάλης ηπατικής φλέβας ή την ανάπτυξη 
παρακάμψεων . 

Κεραυνοβόλος μορφή
Eίναι ασυνήθης . Παρουσιάζεται με οξεία ή υποξεία ηπατική 

ανεπάρκεια . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το ήπαρ 
είναι διογκωμένο και επώδυνο . Πρόκειται συνήθως για 

γυναίκες που αναπτύσσουν το σύνδρομο κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης . Συνυπάρχει συνήθως εγκεφαλοπάθεια 
και η πρόγνωση των ασθενών αυτών είναι πτωχή .

Οξεία/υποξεία μορφή
Παρατηρείται σε δύο στους δέκα ασθενείς . Χαρακτηρίζεται 

από ταχεία ανάπτυξη άλγους, ασκίτη, ηπατομεγαλίας, νε-
φρικής ανεπάρκειας και ικτέρου, όχι όμως εγκεφαλοπάθειας . 
Εργαστηριακή διερεύνηση αποκαλύπτει τρανσαμινασαιμία ( 
>5 φορές των φυσιολογικών τιμών) και χρόνο προθρομβί-
νης, ο οποίος είναι >40% του φυσιολογικού . Το σύνδρομο 
αναπτύσσεται σε ένα μήνα περίπου .

Xρόνια μορφή
Πρόκειται για την πλειονότητα των ασθενών στις ανα-

φερθείσες μεγάλες σειρές στη βιβλιογραφία (6 στους 10 
ασθενείς) . Αναπτύσσεται προοδευτική κοιλιακή διάταση 
οφειλόμενη σε ασκίτη σε διάστημα δύο μηνών ή περισ-
σότερο, ανευρίσκεται ηπατομεγαλία, το ηπατοσφαγιτιδικό 
σημείο είναι αρνητικό, ενώ πολλές φορές ψηλαφάται 
διογκωμένος κερκοφόρος λοβός στο επιγάστριο . Οι τραν-
σαμινάσες είναι ελαφρώς αυξημένες ή φυσιολογικές . Δεν 
παραρηρείται ίκτερος, ενώ ο χρόνος προθρομβίνης είναι 
>40% του φυσιολογικού . Η νεφρική λειτουργία επηρεάζεται 
στο 50% των περιπτώσεων .

Σε περίπτωση απόφραξης της κάτω κοίλης φλέβας πα-
ρατηρείται οίδημα κνημών, διάταση των φλεβών στη 
κοιλιά, την οσφύ και τη ράχη . Η πρόγνωση των ασθενών 
αυτών εξαρτάται από την υποκείμενη πάθηση, την ηπατική 
ανεπάρκεια και την επιτυχία της θεραπείας .

Διάγνωση
Η πιθανότητα για ταχεία εξέλιξη του συνδρόμου επιβάλλει 

την έγκαιρη διάγνωσή του . Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να 
υποπτευθεί τη διάγνωση σε περιπτώσεις:
1 .  ταυτόχρονης εμφάνισης ασκίτη, ηπατομεγαλίας και 

κοιλιακού άλγους,
2 .  ανάπτυξης ανθεκτικού ασκίτη χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή 

της βιοχημείας του ήπατος σε χρόνια ηπατική νόσο,
3 .  εκδήλωσης συμπτωματολογίας από το ήπαρ σε ασθενείς 

με γνωστή θρομβωτική διάθεση και τέλος 
4 . χρόνιας ηπατικής νόσου άγνωστης αιτίας .

Στη διάγνωση συμβάλλουν ο υπερηχογραφικός έλεγχος 
με Doppler, η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία, 
η φλεβογραφία και η βιοψία του ήπατος(πίνακας 2) .

Αρχικά θα πρέπει να διενεργείται υπερηχογράφημα με 
έλεγχο Doppler (ευαισθησία 75%-80%) . Τα τυπικά υπερη-
χογραφικά ευρήματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν την 
αδυναμία απεικόνισης κανονικής εκβολής των ηπατικών 
φλεβών στην κάτω κοίλη φλέβα, ανώμαλα ενδοηπατικά 
φλεβίδια, υπερτροφία του κερκοφόρου λοβού, ασκίτη 
και απουσία φυσιολογικού τύπου κυμάτων στις ηπατικές 
φλέβες . 

Ακολούθως σε διαγνωστικά διλήμματα θα πρέπει να διε-
νεργείται αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία . 

Εάν και με τα παραπάνω υπάρχουν αμφιβολίες για τη 
διάγνωση πρέπει να ακολουθήσει αγγειογραφική μελέ-
τη και βιοψία ήπατος . Ηπατική φλεβογραφία μπορεί να 
επιτευχθεί με παλίνδρομο καθετηριασμό ή διαδερμικά 
διηπατικά . Αποκαλύπτει στενές και αποφραγμένες ηπατικές 
φλέβες και ανώμαλη ανάπτυξη φλεβικής παράπλευρης 
κυκλοφορίας . Διαγνωστικές δυσκολίες της παλίνδρομης 
φλεβογραφίας των ηπατικών φλεβών είναι η αδυναμία 
καθετηριασμού τους λόγω απόφραξης και αδυναμία διά-
κρισης της κίρρωσης (όπου υπάρχει ανώμαλη εμφάνιση 
των ηπατικών φλεβών λόγω πίεσης από αναγεννητικούς 
όζους) από τη θρόμβωση . Υπερτροφία του κερκοφόρου 
λοβού ανευρίσκεται στο 71-88% των ασθενών . 

Η βιοψία ήπατος βοηθά στη διάγνωση του συνδρόμου 
αποκλείοντας άλλες αιτίες και στον καθορισμό της θερα-
πευτικής στρατηγικής . Βασικό πρόβλημα της βιοψίας είναι 
το σφάλμα δείγματος λόγω αυξημένης πιθανότητας για 
ανομοιογενή κατανομή των βλαβών . Οι ιστολογικές βλάβες 
δεν συνδέονται πάντα με τη σοβαρότητα της ηπατικής 
βλάβης ή την πρόγνωση των ασθενών με Budd – Chiari . 
Το Child – Pugh score, η ALT, η νεφρική λειτουργία και η 
πυλαιοσυστηματική παράκαμψη συνιστούν προγνωστικούς 
δείκτες για τους ασθενείς . Στο σύνδρομο Budd-Chiari η 
ηπατική βλάβη είναι αποτέλεσμα της φλεβικής συμφόρησης 
από την απόφραξη των ηπατικών φλεβών . Επομένως, ο 
συνδυασμός Doppler και μαγνητικής τομογραφίας-αγγει-
ογραφίας επιτρέποντας τον ακριβέστερο καθορισμό του 
βαθμού της απόφραξης του φλεβικού δικτύου βοηθά πε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BUDD - CHIARI 

Βήματα Διαγνωστική μέθοδος Θεραπεία
1 Υπερηχογράφημα - Doppler Αντιπηκτική θεραπεία
2 MRI  Αγγειοπλαστική και τοποθέτηση 

ενδοπρόσθεσης
3 Φλεβογραφία και βιοψία ήπατος TIPS ή χειρουργική Παράκαμψη
4 Μακρο- μικροσκοπική μελέτη ήπατος μετά μεταμόσχευση Μεταμόσχευση ήπατος

Αλλα
•  Νόσος Αδαμαντιάδη 

- Beh et
• Kοιλιοκάκη
• Νόσος του Crohn
•  Λαπαροσκοπική χολο-

κυστεκτομή
•  Μεμβρανώδης από-

φραξη της κάτω κοίλης 
φλέβας

•  Αντισυλληπτικά
•  Πολυκυστική νόσος
•  Εγκυμοσύνη
•  Τραύμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BUDD - CHIARI 

Καταστάσεις υπερπηκτικότητας
•  Αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο
• Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης ΙΙΙ
• Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση
• factor V Leiden
• Αντιπηκτικό του λύκου
•  Μυελοϋπερπλαστικές παθήσεις
•  Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαι-

ρινουρία
• Ιδιοπαθής πολυερυθραιμία
•  Θρομβοκυτοπενική πορφύρα μετά 

τον τοκετό
• Ανεπάρκεια πρωτεΐνης C
• Ανεπάρκεια πρωτεΐνης S
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία

Λοιμώξεις
•  Αμοιβαδικό ηπατικό 

απόστημα
• Ασπεργίλωση
• Φιλαρίαση
• Ηπατικό απόστημα
• Υδατίδα κύστη
• Πυελική κυτταρίτιδα
• Σχιστοσωμίαση
• Σύφιλη
• Φυματίωση

Κακοήθειες
• Καρκίνος επινεφριδίου
• Βρογχογενής καρκίνος
•  Ινοπεταλιώδης καρκίνος 

ήπατος
•  Ηπατοκυτταρικό καρ-

κίνωμα
• Λειομυοσάρκωμα
• Λευχαιμία
• Καρκίνος Νεφρού
• Ραβδομυοσάρκωμα

Tο σύνδρομο Budd-Chiari αποτελεί σπά-

νια νόσο με απρόβλεπτη εξέλιξη. Oρίζεται 

ως φλεβική απόφραξη σε οποιοδήποτε 

επίπεδο, από τις μικρές ηπατικές φλέβες 

εως την εκβολή της κάτω κοίλης φλέβας 

στο δεξιό καρδιακό κόλπο. Mπορεί να 

ταξινομηθεί ανάλογα με την αιτιολογία, 

τη θέση της απόφραξης, την κλινική του 

εκδήλωση ή τη διάρκειά του.
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ρισσότερο στην επιλογή του τρόπου της αντιμετώπισης . 
Η βιοψία συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση αμφίβολων 
περιπτώσεων, στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
τυχόν προηγηθείσης θεραπείας και στον καθορισμό του 
χρόνου μεταμόσχευσης . 

Φυσική πορεία
Το σύνδρομο Budd-Chiari γενικά σχετίζεται με δυσμενή 

πρόγνωση . Σημειωτέον ότι η φυσική ιστορία της νόσου 
δεν είναι γνωστή λόγω έλλειψης δεδομένων, αφού στους 
περισσότερους ασθενείς η διάγνωση ακολουθείται από 
κάποια μορφή θεραπείας . Σπανιότατα έχει καταγραφεί 
αυτόματη υποστροφή της νόσου στην οξεία της μορφή . 
Αιμορραγία του γαστρεντερικού συστήματος συμβαίνει σε 
5-15% των ασθενών . Ο ασκίτης είναι η κύρια επιπλοκή . Η 
3ετής θνητότητα κυμαίνεται σε 25-50% .

Αντιμετώπιση
Ποικιλία θεραπευτικών προσεγγίσεων έχουν περιγρα-

φεί αναδεικνύοντας αφενός την περιορισμένη αποτελε-
σματικότητα και αφετέρου την πολυπλοκότητα και την 
ετερογένεια του συνδρόμου . Βασικό θεραπευτικό στόχο 
αποτελεί η άρση της φλεβικής απόφραξης, η αναχαίτιση 
της εξελισσόμενης ηπατοκυτταρικής βλάβης (νέκρωσης) 
και η βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας . 

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου Budd-Chiari θα μπορούσε 
να διακριθεί σε συντηρητική και επεμβατική . Η συντηρητική 
περιλαμβάνει πρωτίστως την αντιπηκτική αγωγή και τα 
φάρμακα αντιμετώπισης του ασκίτη και της αιμορραγίας 
από γαστροοισοφαγικούς κιρσούς . Παρόλο που δεν είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένο, η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής 
συνιστάται στους ασυμπτωματικούς ασθενείς . Η πιθανό-
τητα για υποκείμενη θρομβοφιλική κατάσταση, η σχετική 
ασφάλεια των φαρμάκων και η πρόσφατη μαρτυρία ότι 
τα αντιπηκτικά μπορεί να βελτιώνουν την επιβίωση στους 
ασθενείς με Budd-Chiari αποτελούν τα βασικά επιχειρήματα 
της παραπάνω στρατηγικής . 

Για τους συμπτωματικούς ασθενείς η αντιπηκτική αγωγή 
πρέπει να συνδυασθεί με διουρητικά, παρακεντήσεις, β-
αναστολείς και ενδοσκοπική θεραπεία κιρσών . Το επόμενο 
βήμα αντιμετώπισης για εκείνους που δεν ανταποκριθούν 
ή θα παρουσιάσουν επιδείνωση είναι η τοποθέτηση ενδο-
πρόσθεσης, η διασφαγιτιδική διηπατική πυλαιοσυστηματική 
παράκαμψη (TIPS) και οι χειρουργικές παρακαμπτήριες 
επεμβάσεις . Η θεραπευτική μας παρέμβαση θα πρέπει να 
προσαρμόζεται στη σοβαρότητα της νόσου σε συνδυασμό 
με την έκταση και εντόπιση της φλεβικής απόφραξης . Η 
εμπειρία του κέντρου στα επεμβατικά παίζει σημαντικό 
ρόλο . Η μεταμόσχευση είναι η αποτελεσματικότερη επι-
λογή για τους ασθενείς με ταχεία επιδείνωση ή σοβαρή 
ηπατική ανεπάρκεια . 

Η αγγειοπλαστική με μπαλόνι και η τοποθέτηση ενδοπρό-
σθεσης αποκαθιστά την φλεβική ροή και προτείνεται για 
τους ασθενείς με βραχεία σχετικά στένωση ενός κλάδου . 
Τα αντιπηκτικά πιθανόν αυξάνουν την αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου . Πρόβλημα ωστόσο αποτελούν οι επανα-
στενώσεις . Η χρησιμοποίηση wall stents έχει οδηγήσει σε 
μακροχρόνια διατήρηση της βατότητας της ενδοπρόσθεσης 
σε ποσοστό 80-90% . Τα TIPS και το χειρουργείο αποτελούν 
το επόμενο βήμα για εκείνους που η νόσος θα επιδεινωθεί 
ή η αγγειοπλαστική θα αποτύχει . 

Η χειρουργική παροχετευτική επέμβαση μετατρέπει την 
πυλαία φλέβα σε βασική αποχετευτική οδό του ήπατος . 
Επομένως, βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια χει-
ρουργείου είναι η λεπτομερής μελέτη της βατότητας της 
πυλαίας φλέβας προεγχειρητικά . Σημαντικά προβλήματα 
είναι το υψηλό ποσοστό εγχειρητικής θνητότητας λόγω 
ηπατικής ανεπάρκειας που ανέρχεται στο 20-30% και η 
εγκεφαλοπάθεια . Tα καλύτερα αποτελέσματα αναφέρο-
νται με την πλαγιο-πλάγια πυλαιο-κοιλική αναστόμωση και 
την μεσεντεριο-κοιλική αναστόμωση . Η δεύτερη μέθοδος 
αναπτύχθηκε λόγω της δυσκολίας της πραγματοποίησης 
πυλαιοκοιλικής αναστόμωσης σε έδαφος υπερτροφικού 
κερκοφόρου λοβού, ενώ διεκολύνεται η πιθανή μεταμό-
σχευση ήπατος σε δεύτερο χρόνο από άποψη τεχνικής . 
Οι περισσότεροι των ασθενών δεν έχουν ασκίτη μετά ένα 
έτος και η ηπατική τους λειτουργία βελτιώνεται . Η 3ετής 
επιβίωση κυμαίνεται στο 65%-86% .

Τα ΤΙΡS έχουν χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση 
στη χειρουργική δημιουργία παράκαμψης . Φαίνεται πως 
η μέθοδος είναι επιτυχής σε αρκετούς ασθενείς παρά τις 
τεχνικές δυσκολίες που δημιουργούνται λόγω της θρόμ-
βωσης των ηπατικών φλεβών . Υπάρχει σαφές πλεονέκτημα 
της μεθόδου έναντι της χειρουργικής παράκαμψης, αφού 
αποφεύγεται η χειρουργική θνητότητα . Δυσλειτουργία της 

ενδοηπατικής παράκαμψης αναφέρεται σε ποσοστό 70% των 
περιπτώσεων σε έξι μήνες . Η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά 
ως γέφυρα για μεταμόσχευση . Στη μελέτη του Perello et al 
από τους 13 ασθενείς που εφαρμόσθηκαν TIPS μόνο σε 3 
δεν αντιμετώπισαν προβλήματα βατότητας μετά διάστημα 
3,6-12 μηνών . Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν αποτελέσματα 
της χρησιμοποίησης της νέας Gore TIPS ενδοπρόσθεσης, 
που ίσως να αυξάνει τη βατότητα μακροπρόθεσμα . 

Φλεβοαποφρακτική νόσος 
(veno – occlusive disease, vod)

Η φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος περιγράφηκε 
πρώτη φορά στη Τζαμάικα μετά τη λήψη αλκαλοειδών της 
πυρρολιζιδίνης που λαμβάνεται ως senecio (γένος φυτών) 
σε θεραπευτικό τσάι . Πρόκειται για απόφραξη των μικρών 
ηπατικών φλεβών και των ηπατικών κολποειδών, αποτέ-
λεσμα της δράσης τοξικών παραγόντων που προκαλούν 
υποεπιθηλιακό οίδημα και εναπόθεση κολλαγόνου . Σήμερα 
η νόσος εμφανίζεται συνήθως μετά τη μεταμόσχευση 
μυελού, λόγω χορήγησης υψηλών δόσεων κυτταροκα-
τασταλτικής θεραπείας . 

Ορισμένοι ασθενείς έχουν ήδη βεβαρυμένο ατομικό ιστο-
ρικό, όπως ηπατίτιδα C, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, 
ακτινοβολία που περιλάμβανε το ήπαρ στο παρελθόν και 
συστηματική βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη πριν από την 

έναρξη της κυτταροκατασταλτικής θεραπείας . Ενδιαφέρον 
είναι το γεγονός ότι σημεία και συμπτώματα πυλαίας υπέρ-
τασης προηγούνται των ενδείξεων παρεγχυματικής βλάβης . 
Η συμμετοχή των ηπατικών φλεβών δεν είναι απαραίτητη, 
αλλά όταν συνυπάρχει επιβαρύνει την πρόγνωση . 

Αιτιολογία
Για τη νόσο υπάρχουν αναφορές από διάφορα μέρη της 

υδρογείου (Ινδία, Αφγανιστάν, Ν . Αφρική, Μ . Ανατολή και 
ΗΠΑ) . Ολόσωμη ακτινοβολία που υπερβαίνει τα 12Gy, δια-
ταραχές πηκτικότητας και χορήγηση αντινεοπλασματικών 
φαρμάκων έχουν σχετισθεί με τη νόσο . Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η φλεβοαποφρακτική νόσος εμφανίζεται λίγες 
εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών .

Φάρμακα τα οποία ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη 
φλεβοαποφρακτικής νόσου είναι η κυκλοφωσφαμίδη (η 
ηπατοτοξική ουσία που δημιουργείται από τον μεταβολισμό 
της είναι η ακρολεΐνη), η βουσουλφάνη και η αζαθειοπρίνη 
(προκαλεί ενδοθηλίτιδα) . 

Κλινική εικόνα
Στις πρώτες περιγραφές μετά από έκθεση σε παράγωγα 

της πυρρολιζιδίνης ο ασκίτης ήταν η κύρια εκδήλωση . 
Σήμερα που η μεταμόσχευση μυελού αποτελεί την αιτία 
των περισσοτέρων περιπτώσεων, η νόσος εκδηλώνεται με 
ηπιότερη συμπτωματολογία . Συνήθως η κλινική συνδρομή 
αναπτύσσεται εντός 20ημέρου από τη μεταμόσχευση και 
σκιαγραφείται συνήθως από την τριάδα: 
1 . επώδυνη ηπατομεγαλία, 
2 .  κατακράτηση υγρών και αύξηση του σωματικού βάρους 

και 
3 . υπερχολερυθριναιμία .

Αρχικά αναπτύσσεται ηπατομεγαλία και αύξηση του σω-
ματικού βάρους, ενώ μετά από 4-7 ημέρες ακολουθεί 
ίκτερος . Περιγράφεται και σύνδρομο καθυστερημένης 
έναρξης με πρώτα σημεία ηπατικής δυσλειτουργίας 30 
ημέρες περίπου μετά την έναρξη των κυτταροστατικών . 

Η συχνότητα του συνδρόμου μετά τη μεταμόσχευση του 
μυελού υπολογίζεται σε 1-54% . Προδιαθεσικοί παράγοντες 
θεωρούνται η μεγάλη ηλικία και οι αυξημένες τρανσαμι-
νάσες πριν από τη μεταμόσχευση . 

Ανάλογα με τη βαρύτητά της η νόσος διακρίνεται σε:
α)  Ήπιας βαρύτητας, η οποία δεν χρειάζεται θεραπεία και 

υποστρέφει αυτόματα .
β)  Μέτριας βαρύτητας, η οποία προκαλεί συμπτωματολογία 

που απαιτεί θεραπευτική παρέμβαση, υπάρχει όμως 
πλήρης αποκατάσταση .

γ)  Σοβαρή νόσος . Ο ασθενής παρά τη χορήγηση θεραπείας 
καταλήγει ή η νόσος δεν υποστρέφει τις πρώτες 100 
ημέρες . 

Η θνητότητα κυμαίνεται στο 3-53% . Πλήρης ανάνηψη 
από τη νόσο παρατηρήθηκε στο 70% των αρρώστων που 
λαμβάνουν κυκλοφωσφαμίδη . Συνήθως οι άρρωστοι αυτοί 
καταλήγουν λόγω καρδιοπνευμονικής ανεπάρκειας . Κακοί 
προγνωστικοί δείκτες είναι τα επίπεδα των τρανσαμινα-
σών, η υψηλή HVPG, η ανάπτυξη θρόμβωσης στην πυλαία 
φλέβα, η αύξηση της κρεατινίνης ( >2φ της φυσιολογικής 
τιμής) και η ελάττωση του κορεσμού οξυγόνου . Στο 25% 
των περιπτώσεων περίπου οι βλάβες είναι σοβαρές και ο 
ασθενής καταλήγει . 

Διάγνωση
Η διάγνωση της ήπιας νόσου στηρίζεται στα κλινικο-ερ-

γαστηριακά ευρήματα . Η μέτρηση της χολερυθρίνης είναι 
ένας ευαίσθητος αλλά όχι ειδικός δείκτης, διότι υπάρχουν 
αρκετές καταστάσεις που δυνητικά προκαλούν αύξηση της 
χολερυθρίνης μετά τη μεταμόσχευση, όπως σήψη, αιμό-
λυση και GVHD (graft versus host disease) . Παρατηρείται 
τρανσαμινασαιμία, ενώ SGPT > 750 U/L θεωρείται κακός 
προγνωστικός δείκτης . Ανευρίσκονται υψηλές τιμές ΤΝf, 
TGf – β, IL 1, 2, 6, 8 και IL – 2 receptor . 

Στη σοβαρή νόσο από το υπερηχογράφημα φαίνονται 
ηπατομεγαλία, ασκίτης και βατότητα της πυλαίας φλέ-
βας, ενώ ταυτοχρόνως αποκλείονται άλλα νοσήματα του 
ήπατος και των χοληφόρων . Άλλα απεικονιστικά ευρήμα-
τα που συχνά συνοδεύουν τη νόσο είναι η πάχυνση του 
τοιχώματος της χοληδόχου κύστης, η σπληνομεγαλία, η 
αύξηση της διαμέτρου και η θρόμβωση της πυλαίας φλέ-
βας . Στην προχωρημένη νόσο ανευρίσκεται αναστροφή της 
αιματικής ροής στην πυλαία φλέβα και θρόμβωσή της . Η 
διασφαγιτιδική βιοψία ήπατος συνιστά εξέταση κλειδί για 
τις δύσκολες περιπτώσεις . Η διασφαγιτιδική προσπέλαση 
προτιμάται, γιατί είναι εφικτή η μέτρηση της πίεσης στην 
πυλαία φλέβα (Hepatic Venous Pressure Gradient, HPVG) . 
Eύρεση τιμής >10mmHg είναι ενδεικτική της νόσου . 

Οι πρώτες ιστολογικές αλλαγές συμβαίνουν 6-8 ημέρες 
μετά την εφαρμογή κυτταροκατασταλτικής θεραπείας . 
Παρατηρείται διεύρυνση της υποεπιθηλιακής φλεβικής 
ζώνης, διάταση των κολποειδών και εξαγγείωση των ερυ-
θροκυττάρων διαμέσου του χώρου του Disse . Το ηλεκτρο-
νικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει κλείσιμο των «θυρίδων» που 
φυσιολογικά υπάρχουν ανάμεσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα 
των κολποειδών . Σε δύο εβδομάδες από την έναρξη της 
κλινικής συμπτωματολογίας εξωκυττάριο υλικό συσσω-
ρεύεται σε υποεπιθηλιακές περιοχές και σε κολποειδή . 
Ανοσοϊστοχημικές μελέτες αποκαλύπτουν αύξηση των 
αστεροειδών κυττάρων (stellate cells) . 

Τα προχωρημένα στάδια της νόσου χαρακτηρίζονται από 
εκτεταμένη εναπόθεση κολλαγόνου σε κολποειδή και 
φλεβίδια . Τα ιστολογικά εκείνα ευρήματα που σχετίζονται 
με σοβαρή νόσο είναι η ηπατοκυτταρική νέκρωση, η κολ-
ποειδική ίνωση, η έκκεντρη πάχυνση της υποενδοθηλιακής 
ζώνης των φλεβιδίων, η φλεβοσκλήρυνση και η παρουσία 
στενώσεων . 

Πρόληψη
Η πρόληψη συνίσταται κυρίως στην αποφυγή ηπατοτοξι-

κής θεραπείας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως αυτοί 
με προϋπάρχουσα ηπατική νόσο, ή με τροποποιήσεις στη 
δοσολογία των φαρμάκων που θεωρούνται υπεύθυνα . 
Προσεκτική ρύθμιση της δόσης και φαρμακοκινητικές 
μελέτες σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης της 
νόσου . Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αποτελέσματα μελετών 
και με άλλους παράγοντες, όπως το ουρσοδεοξυχολικό 
οξύ, η προσταγλανδίνη Ε1 και η πεντοξυφιλίνη, χωρίς όμως 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα .

Αντιμετώπιση
Πρέπει να σημειωθεί πως στα 2/3 περίπου των ασθενών 

η νόσος υποστρέφει αυτόματα . Η θεραπεία περιλαμβάνει 
ρύθμιση των υγρών και των ηλεκτρολυτών, αντιμετώπιση 
του ασκίτη (διουρητικά, παρακέντηση) και αντιμετώπιση της 

Η φλεβοαποφρακτική νόσος αφορά από-

φραξη των μικρών ηπατικών φλεβών 

και των ηπατικών κολποειδών, αποτέ-

λεσμα της δράσης τοξικών παραγόντων 

που προκαλούν υποεπιθηλιακό οίδημα 

και εναπόθεση κολλαγόνου. Σήμερα η 

νόσος εμφανίζεται συνήθως μετά τη 

μεταμόσχευση μυελού, λόγω χορήγησης 

υψηλών δόσεων κυτταροκατασταλτικής 

θεραπείας.



νεφρικής ανεπάρκειας . Μη ελεγχόμενες μελέτες έδειξαν 
ότι η χορήγηση ηπαρίνης πιθανόν να ωφελεί μερικούς από 
τους ασθενείς με μέτριας βαρύτητας νόσο, παρόλο που σε 
άλλες σειρές είναι αναποτελεσματική . Η Defibrotide έχει 
δείξει πλήρη ύφεση της νόσου σε ποσοστό 35-55% των 
αρρώστων σε κάποιες μελέτες . Η εφαρμογή TIPS έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης στην πυλαία φλέβα, αλλά 
δεν φαίνεται να επιδρά στη συνολική εξέλιξη της νόσου . 
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