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Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

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 σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συ-
νεχιζόμενης 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 ια-
τρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση 
του διεθνούς Iατρικού Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερο
λογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτο-
ελέγχου 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 φωτογραφικό 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 συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων.

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, 
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
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Α. ΑΡχΙμΑΝΔΡΙΤΗΣ: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών, Δ/ντής 
Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
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Τ α νεοπλάσματα που αναπτύσσονται στο ήπαρ μπορεί 
να διακριθούν σε πρωτοπαθή και μεταστατικά. Τα 
πρωτοπαθή νεοπλάσματα ήπατος διακρίνονται 

σε καλοήθη και κακοήθη. Στα καλοήθη νεοπλάσματα 
συμπεριλαμβάνονται και διάφορες ογκόμορφες βλάβες, 
λόγω παρόμοιων κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων, 
αν και ουσιαστικά δεν είναι νεοπλάσματα (πίνακας 
1). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά αναπτύσσονται 
στο ήπαρ και άλλου τύπου βλάβες, όπως κύστεις και 
αποστήματα, που δεν κατατάσσονται στα νεοπλάσματα, 
αλλά μπορεί να δημιουργήσουν διαφοροδιαγνωστικά 
προβλήματα με νεοπλάσματα. Ο ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος (ΗΚΚ) ευθύνεται για περισσότερο από 80% 
και το χολαγγειοκαρκίνωμα για 12-15% των πρωτοπαθών 
κακοήθων νεοπλασμάτων ήπατος, ενώ το ηπατοβλάστωμα 
αποτελεί το συχνότερο κακοήθη όγκο των παιδιών. 
Τα συχνότερα καλοήθη νεοπλάσματα ήπατος είναι το 
αιμαγγείωμα, η οζώδης αναγεννητική υπερπλασία και το 
αδένωμα. Τα μεταστατικά νεοπλάσματα είναι 40 φορές 
συχνότερα από τα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα 
του ήπατος.

Η διάγνωση των νεοπλασμάτων ήπατος με βάση την κλινική 
εικόνα και εργαστηριακές μη απεικονιστικές εξετάσεις είναι 
κατά κανόνα αδύνατη . Η ακριβής διάγνωση προϋποθέτει 
απεικονιστικό έλεγχο και συχνά ιστολογική εξέταση μετά 
από κατευθυνόμενη βιοψία του όγκου . Ο κλινικοεργαστηρι-
ακός έλεγχος, όμως, είναι χρήσιμος για την αποκάλυψη των 
παραγόντων κινδύνου που ίσως επιβάλλουν συστηματική 
επιτήρηση των ατόμων υψηλού κινδύνου κυρίως για ΗΚΚ, 
αλλά και για την υποψία ανάπτυξης όγκου, που θα οδηγήσει 
σε λεπτομερέστερο έλεγχο . 

1. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος
Η συχνότητα του ΗΚΚ ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή 

ανάλογα με τον επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου για 
ΗΚΚ . ΗΚΚ αναπτύσσεται κατά κανόνα σε άτομα με κάποιον 
από τους παράγοντες κινδύνου ΗΚΚ, που συχότερα είναι η 
χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β (ΗΒV), η κίρρωση 
από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), η χρόνια κατανάλωση 
αφλατοξινών και γενικά η κίρρωση ήπατος ανεξαρτήτως 
αιτιολογίας . Σπανιότεροι παράγοντες κινδύνου για ΗΚΚ είναι 
η πρωτοπαθής αιμοχρωμάτωση, η μεμβρανώδης απόφραξη 
της κάτω κοίλης φλέβας, η χρόνια λήψη αντισυλληπτικών 
ή αναβολικών στεροειδών, τα μεταβολικά νοσήματα του 
ήπατος (τυροσιναιμία, γαλακτοσαιμία κ .λπ .), η έλλειψη α1-
αντιθρυψίνης, η τηλεαγγειεκτασική αταξία και το κάπνισμα 
(πίνακας 2) . Οι χρόνιες λοιμώξεις με HBV ή HCV ευθύνονται 
για περισσότερο από 80% των περιπτώσεων ΗΚΚ παγκοσμί-
ως, ενώ η χρήση αφλατοξίνης εμπλέκεται στην ανάπτυξη 
ΗΚΚ σε χώρες της Αφρικής και της ΝΑ Ασίας . 

Ειδικότερα στη χώρα μας, ο HBV ευθύνεται για τα 2/3 των 
περιπτώσεων ΗΚΚ και ο HCV για 15-20% των περιπτώσεων . 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι η μεγάλη ηλικία, το άρρεν φύλο, 
η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών, οι συλλοιμώξεις 
HBV/HCV και η επίμονη νεκροφλεγμονώδης δραστηριότητα 
αυξάνουν τον κίνδυνο ΗΚΚ τόσο σε ασθενείς με χρόνια HBV, 
όσο και σε εκείνους με χρόνια HCV λοίμωξη . Ο κίνδυνος 
ΗΚΚ σε ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη αυξάνει ουσιαστι-
κά μόνο σε ανάπτυξη κίρρωσης, ενώ είναι αυξημένος σε 
όλους τους ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη ανεξάρτητα 
από την παρουσία κίρρωσης . Η παρουσία κίρρωσης, όμως, 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ΗΚΚ και σε ασθενείς με 
χρόνια HBV λοίμωξη .

Η κλινική εικόνα του ΗΚΚ δεν είναι ειδική . Οι κλινικές εκδη-
λώσεις της κατά κανόνα προϋπάρχουσας κίρρωσης δυσχε-
ραίνουν την πρώιμη διάγνωση . Συχνά, ΗΚΚ αποκαλύπτεται 
κατά το υπερηχογράφημα που γίνεται στα πλαίσια της τα-
κτικής επιτήρησης του κιρρωτικού ασθενούς . Συνηθέστερες 
κλινικές εκδηλώσεις είναι: απότομη επιδείνωση της γενικής 
κατάστασης ενός κιρρωτικού ασθενούς, πόνος (70-90%), 

απώλεια βάρους (30-70%), έντονη αδυναμία - καταβολή 
(30%), επιδείνωση του ασκίτη που δεν ανταποκρίνεται στα 
διουρητικά και συχνά είναι αιματηρός (50-60%), ανεξήγητος 
πυρετός (50%), ίκτερος (45%) και οξεία ενδοκοιλιακή αιμορρ-
ραγία (<10%) . Ο ΗΚΚ συνοδεύεται συχνά από συστηματικές 
παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις (δεύτερος σε συχνότητα 
παρανεοπλασματικών εκδηλώσεων καρκίνος μετά τον 
καρκίνο πνεύμονος), που όμως σπάνια (<2%) αποτελούν 
την πρώτη εκδήλωση . 

Συνηθέστερες παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις ΗΚΚ 
είναι υπογλυκαιμία, υπερχοληστεριναιμία, ερυθροκυττά-
ρωση, υπερασβεστιαιμία, αρτηριακή υπέρταση, σύνδρομο 
υδαρούς διάρροιας και γυναικομαστία ή πρώιμη ήβη σε 
παιδιά, ενώ σπανιότερα μπορεί να παρατηρηθούν σημεία 
υπερθυρεοειδισμού, υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, 
πολυμυοσίτιδα, νευροπάθεια, δερματικά εξανθήματα και 
άλλα . Τα αντικειμενικά ευρήματα μπορεί επίσης να μην είναι 
ειδικά . Συνηθέστερα υπάρχουν ηπατομεγαλία (90% - ήπαρ 
σκληρό, ανώδυνο, οζώδες), ψηλαφητή κοιλιακή μάζα (30-
40%), αρτηριακό φύσημα στην περιοχή του ήπατος (25%), 
ασκίτης (50-60%), ίκτερος (40-50%) .

Τα σχετικά ειδικότερα για ΗΚΚ εργαστηριακά ευρήματα 
είναι η αύξηση της α - εμβρυϊκής σφαιρίνης (αFP) και της 

Ταξινόμηση & κλινικοεργαστηριακή 
διάγνωση νεοπλασμάτων ήπατος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή 

Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Π. Γ. Νοσοκομείο Αθηνών

Συνήθεις παράγοντες Σπάνιοι παράγοντες 
κινδύνου ΗΚΚ  κινδύνου ΗΚΚ

• Χρόνια λοίμωξη με HBV1 • Πρωτοπαθής αιμοχρωμάτωση
• Κίρρωση από HCV2 • Μεμβρανώδης απόφραξη
• Χρόνια κατανάλωση     κάτω κοίλης φλέβας

αφλατοξινών • Χρόνια λήψη αντισυλληπτικών 
• Κίρρωση ανεξαρτήτως     - αναβολικών

αιτιολογίας • Μεταβολικές νόσοι ήπατος
 • Έλλειψη α-1 αντιθρυψίνης

  • Τηλεαγγειεκτασική αταξία
  • Κάπνισμα

1HBV: Ιός ηπατίτιδας Β.
2HCV: Ιός ηπατίτιδας C.

Πίνακας 2. Παράγοντες κινδύνου 
για ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ)

Καλοήθη νεοπλάσματα Κακοήθη νεοπλάσματα

• Αιμαγγείωμα • Ηπατοκυτταρικός καρκίνος
• Εστιακή οζώδης      (HKK)

υπερπλασία1 • Χολαγγειοκαρκίνωμα
• Αδένωμα • Μικτό ΗΚΚ + 
• Αναγεννητική οζώδης      Χολαγγειοκαρκίνωμα

υπερπλασία1 • Ηπατοβλάστωμα
• Κυσταδένωμα • Ινοπεταλώδης καρκίνος
• Λίπωμα – Εστιακή  • Αγγειοσάρκωμα

λιπώδης εκφύλιση1 • Κυσταδενοκαρκίνωμα
• Ίνωμα • Ακανθοκυτταρικός καρκίνος
• Λειομύωμα • Βλεννοεπιδερμοειδής
• Νευρίνωμα     καρκίνος
• Τεράτωμα • Επιθηλιοειδές
• Μεσεγχυματικό      αιμαγγειοενδοθηλίωμα

αμάρτωμα • Ινοσάρκωμα
• Νεογνικό  • Λειομυοσάρκωμα

αιμαγγειοενδοθηλίωμα • Καρκινοσάρκωμα
• Φλεγμονώδης  • Κακόηθες μεσεγχύμωμα

ψευδοόγκος1

1Ογκόμορφες βλάβες (μη αληθή νεοπλάσματα).

Πίνακας 1. Πρωτοπαθή 
νεοπλάσματα ήπατος
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αλκαλικής φωσφατάσης . Επίσης, μπορεί να υπάρχουν 
αναιμία (ή ερυθροκυττάρωση ως παρανεοπλασματική 
εκδήλωση), σχετική αύξηση λευκών αιμοσφαρίων και 
αύξηση του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) . Ειδικά η 
αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης σε κιρρωτικό ασθενή 
θα πρέπει να αποτελεί ένδειξη πιθανής ανάπτυξης ΗΚΚ και 
επιβάλλει λεπτομερή απεικονιστικό έλεγχο του ασθενούς 
αυτού . Επίπεδα αFP>500 ng/mL σε συνδυασμό με συμ-
βατά απεικονιστικά ευρήματα θεωρούνται παθογνωμονικά 
ΗΚΚ και δεν απαιτούν ιστολογική επιβεβαίωση . Εντούτοις, 
αFP>500 ng/mL ανευρίσκεται σε 60-70% των ΗΚΚ, ενώ 
γενικά αυξημένη αFP (>20 ng/mL) ανευρίσκεται σε 80-
90% των ΗΚΚ . Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι μόλις 45% 
των μικρών ασυμπτωματικών ΗΚΚ εμφανίζουν γενικά αυ-
ξημένη αFP, γεγονός που μειώνει σημαντικά την αξία της 
στην επιτήρηση των ασθενών υψηλού κινδύνου και στην 
πρώιμη διάγνωση του ΗΚΚ .

2. Χολαγγειοκαρκίνωμα
Το χολαγγειοκαρκίνωμα μπορεί να διακριθεί σε: 

α)  περιφερικό χολαγγειοκαρκίνωμα, που προέρχεται από 
τα μικρά περιφερικά ενδοηπατικά χολαγγεία, 

β)  χολαγγειοκαρκίνωμα πύλης ήπατος, που προέρχεται 
από τα μείζονα ενδοηπατικά χολαγγεία (όγκος Klatskin: 
χολαγγειοκαρκίνωμα διχασμού κοινού ηπατικού πόρου) 
και 

γ)  χοληδοχοκαρκίνωμα, που προέρχεται από τα εξωηπα-
τικά χοληφόρα . 

Ως νεόπλασμα ήπατος προβάλλουν κυρίως οι δύο πρώτοι 
τύποι χολαγγειοκαρκινώματος . Παράγοντες κινδύνου για 
χολαγγειοκαρκίνωμα είναι οι χρόνιες παρασιτώσεις των 
χοληφόρων (κυρίως στην Άπω Ανατολή), η έλλειψη α1-
αντιθρυψίνης και, ειδικά για χολαγγειοκαρκίνωμα πύλης ή 
χοληδοχοκαρκίνωμα, η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα και ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, 
η συγγενής ατρησία των χοληφόρων, οι δυσπλασίες των 
χοληφόρων και η ενδοηπατική χολολιθίαση .

Η κλινική εικόνα του χολαγγειοκαρκινώματος (περιφερικού 
ή πύλης) είναι παρόμοια με εκείνη του ΗΚΚ, με τη διαφορά 
ότι ο ίκτερος εμφανίζεται συχνότερα και νωρίτερα κυρίως 
στους όγκους της πύλης του ήπατος . Συνήθη εργαστηρι-
ακά ευρήματα είναι η αύξηση της χολερυθρίνης και της 
αλκαλικής φωσφατάσης, ενώ ίσως παρατηρηθεί και υπε-
ρασβεστιαιμία ως παρανεοπλασματική εκδήλωση (έκκριση 
ουσίας τύπου παραθορμόνης από τον όγκο) .

3. Ηπατοβλάστωμα
Το ηπατοβλάστωμα είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος 

των παιδιών και εμφανίζεται συνήθως σε ηλικία μικρότερη 
των 3 ετών . Παιδιά αυξημένου κινδύνου για ηπατοβλάστωμα 
είναι όσα πάσχουν από οικογενή αδενωματώδη πολυποδί-
αση και όσα έχουν αναπτυξιακές δυσμορφίες ή συγγενείς 
καρδιοπάθειες . Οι συνηθέστερες αρχικές εκδηλώσεις είναι 
η διόγκωση της κοιλίας, η ανεύρεση ψηλαφητής κοιλιακής 
μάζας και η καθυστέρηση ή πλήρης αναστολή της ανάπτυξης 
του παιδιού . Τα σημαντικότερα εργαστηριακά ευρήματα 
είναι η αύξηση της αFP, που παρατηρείται σε 80-90% των 
περιπτώσεων και η αναιμία .

4. Συνήθη καλοήθη νεοπλάσματα ήπατος 
Το αιμαγγείωμα αποτελεί το συχνότερο καλόηθες νεό-

πλασμα του ήπατος με επιπολασμό που κυμαίνεται μεταξύ 
1-20% του γενικού πληθυσμού στις διάφορες μελέτες . Τα 
αιμαγγειώματα μπορεί να διακριθούν σε τριχοειδικά (συ-
νήθως μικρά σε μέγεθος) και σηραγγώδη (μεγαλύτερα σε 
μέγεθος) . Αιμαγγειώματα διαμέτρου >4 cm χαρακτηρίζονται 
ως γιγαντιαία . Άτομα με αιμαγγείωμα ήπατος παρουσιάζουν 
συχνότερα από το γενικό πληθυσμό και εστιακή οζώδη 
υπερπλασία, αιμαγγειώματα άλλων οργάνων και κύστεις 
ήπατος - παγκρέατος .

Η εστιακή οζώδης υπερπλασία αποτελεί αμάρτωμα, αλλά 
κατατάσσεται μεταξύ των καλοήθων νεοπλασμάτων του 
ήπατος . Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες ηλικίας 20-50 
ετών, συχνά με ιστορικό λήψης οιστρογόνων (π .χ . αντι-
συλληπτικών δισκίων) . Παθολογοανατομικά, διακρίνεται 
σε συμπαγή και τηλεγγειεκτασικό τύπο . Η βλάβη είναι 
μονήρης στα 2/3 των περιπτώσεων, ενώ στο 1/3 ανευρί-
σκονται πολλαπλές ενδοηπατικές εστίες (σύνδρομο πολ-
λαπλής εστιακής οζώδους υπερπλασίας) . Στην τελευταία 
περίπτωση, υπάρχει αυξημένη συχνότητα συνύπαρξης 
αιμαγγειωμάτων ήπατος και αγγειοδυσπλασιών και όγκων 
του κεντρικού νευρικού συστήματος .

Το αδένωμα αποτελεί σπάνιο, καλοήθη, ορμονοεξαρ-
τώμενο όγκο, που αναπτύσσεται σε φυσιολογικό ήπαρ . 
Παράγοντες κινδύνου είναι η λήψη στεροειδών (αντισυλ-

ληπτικά, αναβολικά) και η κύηση . Σε αντίθεση με τα δύο 
προαναφερθέντα καλοήθη νεοπλάσματα ήπατος, το αδέ-
νωμα ενέχει μικρό κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής, ειδικά σε 
περιπτώσεις που δε σχετίζονται με λήψη στεροειδών .

Τα άτομα με καλόηθες νεόπλασμα 
ήπατος είναι κατά κανόνα ασυμπτω-
ματικά και η βλάβη αποκαλύπτεται σε 
τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο . Σπανιότερα, 
υπάρχουν συμπτώματα - σημεία που είναι 
κοινά για όλα τα καλοήθη νεοπλάσματα 
ήπατος, όπως ψηλαφητή μάζα στο δεξιό 
υποχόνδριο (σε ευμεγέθεις βλάβες) και 
κοιλιακός πόνος (λόγω ταχείας αύξησης 
του μεγέθους του όγκου, αιμορραγίας ή 
εμφράκτου εντός του όγκου) .  Ειδικότερα 
τα γιγαντιαία αιμαγγειώματα μπορεί να 
εκδηλωθούν και με συμπτώματα - σημεία 
πίεσης γειτονικών οργάνων (στομάχου 
- δωδεκαδακτύλου), αιμοπεριτοναίου ή 
συνδρόμου Kasanbach-Merritt (θρομβο-
πενία, αναιμία λόγω κατανάλωσης εμ-
μόρφων συστατικών του αίματος εντός 
του αιμαγγειώματος) . Το σύνδρομο πολλαπλής εστιακής 
οζώδους υπερπλασίας μπορεί σπάνια να εκδηλωθεί και ως 
προκολποειδική πυλαία υπέρταση, κυρίως λόγω όζων στην 
περιπυλαία περιοχή . Τέλος, τα αδενώματα, λόγω μεγάλης 
αγγειοβρίθειας, έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης και 
αιμοπεριτοναίου (συχνότερα τα μεγάλα και επιφανειακά 
αδενώματα) . Δεν υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα 
που να σχετίζονται με την παρουσία καλοήθων νεοπλα-
σμάτων ήπατος .

5. Μεταστατικά νεοπλάσματα ήπατος
Τα μεταστατικά νεοπλάσματα ήπατος είναι εξ ορισμού 

κακοήθη και πολύ συχνότερα των πρωτοπαθών κακοήθων 
νεοπλασμάτων του ήπατος . Συνήθως οφείλονται σε καρ-

κίνους με πρωτοπαθή εστία σε κάποιο 
από τα όργανα που αποχετεύουν στην 
πυλαία κυκλοφορία (παχύ έντερο, στόμα-
χος, πάγκρεας) ή σε καρκίνο πνεύμονος 
- μαστού ή σπανιότερα σε λέμφωμα . 
Υπολογίζεται ότι ηπατικές μεταστάσεις 
αναπτύσσονται σε 40-50% όλων των κα-
κοήθων νεοπλασμάτων του ανθρώπου, 
πλην εκείνων του δέρματος .

Στην κλινική εικόνα συχνά επικρατούν 
τα συμπτώματα και σημεία του πρωτο-
παθούς όγκου . Σε αρκετές, όμως, πε-
ριπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να είναι 
ασυμπτωματικοί και οι ηπατικές βλάβες 
να αποκαλυφθούν σε τυχαίο απεικονι-
στικό έλεγχο ή να υπάρχουν μη ειδι-
κά συμπτώματα - σημεία, όπως άτυπο 
άλγος δεξιού υποχονδρίου, πλευριτικό 

άλγος, πυρετός, διόγκωση ήπατος . Σπάνιες περιπτώσεις 
με εκτεταμένη διήθηση του ηπατικού παρεγχύματος από 
μικρομεταστάσεις μπορεί να εκδηλωθούν με εικόνα κε-
ραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας .

Το σημαντικότερο εργαστηριακό εύρημα είναι η αύξηση 
της αλκαλικής φωσφατάσης με ταυτόχρονη αύξηση της 
γ - γλουταμινικής τρανσπεπτιδάσης (γGT) .

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;
α . Το αδένωμα είναι το συχνότερο καλόηθες νεόπλασμα του ήπατος .
β . Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος ευθύνεται για το 50% των πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων ήπατος .
γ . Τα μεταστατικά νεοπλάσματα ήπατος είναι πολύ συχνότερα από τα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα .
δ . Το ηπατοβλάστωμα είναι ένας σχετικά σπάνιος κακοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας .
ε . Η εστιακή οζώδης υπερπλασία είναι το συχνότερο καλόηθες νεόπλασμα του ήπατος .

2. Ποιος από τους παρακάτω ασθενείς βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου;

α . Ασθενής με HCV κίρρωση .
β . Ασθενής με χρόνια ηπατίτιδα C .
γ . Ασθενής με χρόνια ηπατίτιδα B .
δ . Ασθενής με αλκοολική κίρρωση .
ε . Ασθενής με πρωτοπαθή χολική κίρρωση .

3. Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο; (σημειώστε και 
περισσότερα από ένα)

α . Έχουν πάντοτε αιματηρό ασκίτη ή ασκιτικό υγρό υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη .
β . Μπορεί να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ασυμπτωματικοί .
γ . Μπορεί να έχουν ως πρώτη εκδήλωση πυρετό αγνώστου αιτιολογίας .
δ . Μπορεί να εμφανίσουν επίμονες υπογλυκαιμίες .
ε . Αναπτύσσεται σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική νόσο .

4. Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά σχετικά με τα εργαστηριακά ευρήματα σε ασθενείς με 
ηπατοκυτταρικό καρκίνο; (σημειώστε και περισσότερα από ένα)

α . Υπάρχει πάντοτε αναιμία ή έστω οριακά χαμηλά Ht/Hb .
β . Συχνά (>50%) φυσιολογική α-εμβρυϊκή σφαιρίνη στην πρωτοδιάγνωση .
γ .  α-εμβρυϊκή σφαιρίνη >πενταπλάσιου της ανώτερης φυσιολογικής τιμής θέτει τη διάγνωση ηπατοκυτταρικού 

καρκίνου .
δ . Συνήθως υπάρχει αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης .
ε . Υπάρχει εξ αρχής αύξηση της χολερυθρίνης .

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό;
α . Τα καλοήθη νεοπλάσματα του ήπατος είναι κατά κανόνα ασυμπτωματικά .
β .  Η εστιακή οζώδης υπερπλασία συχνά σχετίζεται με χρόνια λήψη οιστρογόνων και ενέχει κίνδυνο κακοήθους 

εξαλλαγής .
γ . Το αδένωμα είναι ιδιαίτερα αγγειοβριθές και μπορεί να αιμορραγήσει .
δ . Άτομα με αιμαγγείωμα παρουσιάζουν με σχετικά αυξημένη συχνότητα εστιακή οζώδη υπερπλασία .
ε .  Τα άτομα με εστιακή οζώδη υπερπλασία παρουσιάζουν με σχετικά αυξημένη συχνότητα αγγειοδυσπλασίες 

και όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος .

IG

Εικόνα 1. Μεταστατικό καρκίνωμα 
ήπατος.

Σωστές απαντήσεις: 
1γ, 2α, 3β,γ,δ,ε, 4β,δ, 5β




