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Κίρρωση του ήπατος χαρακτηρίζεται 
ανατομικά ο διάχυτος σχηματισμός 
ίνωσης και αναγεννητικών όζων που 

ακολουθεί την ηπατική νέκρωση. Είναι η 
τελική κοινή κατάληξη χρόνιων ηπατικών 
νοσημάτων ποικίλης αιτιολογίας. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η ηπατική ίνωση δεν 
είναι συνώνυμη της κίρρωσης και ότι ο 
σχηματισμός ηπατικών όζων χωρίς ίνωση 
δεν είναι κίρρωση. 

Διακρίνεται ανατομικά σε μικρο - οζώδη, 
μακρο - οζώδη και μικτή .

Σχηματισμός κολλαγόνου
Υπάρχουν 4 τύποι κολλαγόνου, I, II, III, IV, 

που είναι όλοι αυξημένοι ανεξάρτητα από 
την αιτιολογία της κίρρωσης . Η αυξημένη 
σύνθεση οφείλεται και στην αυξημένη πα-
ραγωγή ανά ινοβλάστη και στην αύξηση 
των κυττάρων που παράγουν κολλαγόνο 
(κύτταρα Ito, μυοϊνοβλάστες χώρου Disse 
και ινοβλάστες) . Τυπικοί ινοβλάστες ανευ-
ρίσκονται μόνο στα πυλαία διαστήματα . 
Η παθολογική ίνωση χαρακτηρίζεται από 
υπερβολική ή διαταραγμένη παραγωγή 
ηπατικής εξωκυττάριας μάζας που περι-
έχει κολλαγόνο I, II και IV, φιμπρονεκτί-
νη, μεγαλομοριακές γλυκοπρωτεΐνες και 
πρωτεογλυκάνες . Στο φυσιολογικό ήπαρ 
την εξωκυττάρια αυτή ουσία παράγουν τα 
ηπατοκύτταρα, τα αποθηκευτικά κύτταρα 
του λίπους (Ito cells) και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα . Στην ίνωση τα ηπατοκύτταρα συν-
θέτουν και κολλαγόνο τύπου III, IV που δεν 
συνθέτουν σε φυσιολογικές καταστάσεις . Η 
φιμπρονεκτίνη (fibronectin), που είναι μια 
γλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης, 
ευνοεί την προσκόλληση ινιδίων κολλαγό-
νου και πρωτεογλυκανών στα ηπατοκύτταρα 
και σχηματίζεται από τα ενδοθηλιακά κύττα-
ρα στο χώρο Disse . Διεγείρει τη παραγωγή 
ινώδους ιστού και τα προϊόντα αποδομής 
της δρουν χημειοτακτικά για τους ινοβλά-
στες . Η λαμινίνη (laminin), που είναι μεγάλη 
και άκαμπτη γλυκοπρωτεΐνη και παράγεται 
από τα κύτταρα του Ito και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, σχηματίζει μεμβράνες στα ηπα-
τικά κολποειδή, χοληφόρα και παθολογικά 
ηπατοκύτταρα . 

Το ήπαρ (ιδίως τα κύτταρα του Kupffer) 
παράγει κυτταροκίνες όπως TNFα, IL - 1, IL 
- 6, που επάγουν την παραγωγή πρωτεϊνών 
οξείας φάσης όπως CRP, αμυλοειδές Α, 
απτοσφαιρίνη και συμπλήρωμα Β . Η πα-
ραγωγή τους ενεργοποιείται από ενδοτο-
ξίνες που προέρχονται από το έντερο . Οι 
κυτταροκίνες και οι αυξητικοί παράγοντες 
ελέγχουν το μεταβολισμό του κολλαγόνου 
με πολυσύνθετους μηχανισμούς, αλλά ο 
ακριβής ρόλος τους και οι μηχανισμοί που 
εμπλέκονται δεν έχουν διευκρινισθεί . Για 
παράδειγμα, ο epidermal growth factor 
(EGF) παράγεται από τα αναγεννημένα ηπα-
τοκύτταρα . Οι transforming growth factor 
alpha (TGFα) και beta 1 (TGFb1) έχουν ση-
μαντικό ρόλο στη επαγωγή και αναστολή 
του πολλαπλασιασμού των αναγεννημένων 
ηπατοκυττάρων . Ο hepocyte growth fac-
tor (hepatopoietin) διεγείρει τη σύνθεση 

του DNA και πυροδοτεί την αναγέννηση 
του ήπατος μετά από κάκωση . Ο heparin 
- binding growth factor είναι ο πρωτογενής 
παράγοντας για τους ινοβλάστες . 

Αιτιολογία της κίρρωσης του 
ήπατος
• Ιογενείς ηπατίτιδες (B, C, D)
• Αλκοόλ
• Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
• Μεταβολικές διαταραχές

-  Υπερφόρτωση με σίδηρο (αιμοχρω-
μάτωση)

- Υπερφόρτωση με χαλκό (ν . Wilson)
- Ανεπάρκεια α1 - αντιθρυψίνης
- Γλυκογονίαση τύπου IV
- Γαλακτοζαιμία
- Τυροσιναιμία

• Χολική απόφραξη
- Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
- Δευτεροπαθής χολική κίρρωση

• Καρδιακή ανεπάρκεια
- Χρόνια δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
- Ανεπάρκεια τριγλώχινος

• Απόφραξη ηπατικών φλεβών
- Σύνδρομο Budd - Chiari
- Φλεβο - αποφρακτική νόσος

• Ανεπαρκής διατροφή 
- Νηστιδο - ειλεϊκή παράκαμψη
- Γαστροπλαστική

• Τοξίνες και φάρμακα
• Ανοσολογικές διαταραχές
• Διάφορα

-  Κίρρωση της παιδικής ηλικίας των 
Ινδιάνων των ΗΠΑ

- Σχιστοσωμίαση
- Συγγενής σύφιλη
- Κυστική ίνωση

• Κρυπτογενής

Διάγνωση ασθενών με κίρρωση 
ήπατος
Ανατομική
•  Αμεση όραση και λήψη βιοψιών (εγχείρηση 

κοιλιακής χώρας, λαπαροσκόπηση) .
Ραδιοισοτοπική
Απεικονιστική (;) (U/S, CT, MRI)
Βιοψία ήπατος 
• Τυφλή, κατευθυνόμενη

Παθολογο - φυσιολογικά 
επακόλουθα της κίρρωσης του 
ήπατος
•  Αλλαγή της ηπατικής αιματικής ροής που 

οδηγεί σε πυλαία υπέρταση .
•  Ελάττωση της λειτουργικής μάζας του 

ήπατος που οδηγεί σε:
-  Ελαττωμένη σύνθεση πρωτεϊνών (λευ-

κωματίνης, πρωτεϊνών πήξης κ .ά .) .
-  Ελαττωμένη αδρανοποίηση ουσιών (χο-

λερυθρίνη, αμμωνία, φάρμακα) .

Λειτουργική εκτίμηση ασθενών με 
κίρρωση ήπατος
Ηπατική ανεπάρκεια
•  Ικτερος, ασκίτης, εγκεφαλοπάθεια, ελατ-

τωμένη λευκωματίνη ορού, αυξημένες 
τρανσαμινάσες ορού, ανεπάρκεια προ-

θρομβίνης που δεν αποκαθίσταται με τη 
χορήγηση βιταμίνης Κ .

Πυλαία υπέρταση
•  Σπληνομεγαλία, κιρσοί οισοφάγου, μέ-

τρηση πιέσεων πυλαίας .

Εξέλιξη
•  Κλινική, βιοχημική και ιστολογική παρα-

κολούθηση .

Ταξινόμηση
• Εξελισσόμενη, υποχωρούσα, σταθερή .

Γενική διερεύνηση ασθενών με 
κίρρωση ήπατος
Κλινικό ιστορικό
•  Καταβολή και απώλεια βάρους, ανορεξία, 

δυσπεψία, μετεωρισμός, κοιλιακά άλγη, 
ίκτερος (μεταβολή χρώματος ούρων και 
κοπράνων), οίδημα κοιλίας και άκρων, 
αιμορραγία (μύτη, ούλα, δέρμα, πεπτικό 
σύστημα), απώλεια libido .

Αναμνηστικό
•  Ικτερος, ηπατίτιδα, φάρμακα που έχουν 

ληφθεί, μεταγγίσεις αίματος, κατάχρηση 
αλκοόλ, κληρονομικότητα .

Κλινική εξέταση
•  Διαταραγμένη διατροφική κατάσταση, 

πυρετός, ηπατική δυσοσμία, ίκτερος, 
υπέρχρωση δέρματος, πετέχειες, πλη-
κτροδακτυλία, λευκά νύχια, αγγειακές 
δυσπλασίες (spiders), ερυθρότητα πα-
λαμών, γυναικομαστία, ατροφία όρχεων, 
μεταβολή κατανομής σωματικής τρίχω-
σης, μεγέθυνση παρωτίδων, σύσπαση 
Dupuytren, αρτηριακή υπέρταση, ασκίτης, 
επίφλεβο κοιλίας, ηπατομεγαλία, σπλη-
νομεγαλία, περιφερικό οίδημα νευρολο-
γικές και ψυχιατρικές διαταραχές (νοητική 
λειτουργία, λήθαργος, τρόμος) .

Αιματολογικός και πηξιολογικός 
έλεγχος
•  Μέτρηση αιματοκρίτη, αιμοσφαιρίνης, 

λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων, 
προθρομβίνης, ινωδογόνου .

Ειδικός βιοχημικός έλεγχος
•  Ορός: χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατά-

ση, γGT, λευκώματα ορού, τρανσαμινά-
σες, χοληστερίνη, ανοσοσφαιρίνες .

•  Εάν υπάρχει ασκίτης: νάτριο, κάλιο, δι-
τανθρακικά, χλώριο, ουρία και κρεατινίνη 
ορού .

•  Ανοσολογικές και ιολογικές μετρήσεις 
ορού: αντισώματα έναντι λείων μυϊκών 
ινών, αντιμιτοχονδριακά αντισώματα, 
αντιπυρηνικά αντισώματα, ιολογικός 
έλεγχος ηπατιτίδων B, C, D, μέτρηση α
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- φετοπρωτείνης .

Ενδοσκόπηση
•  Διερεύνηση κιρσών οισοφάγου, στομά-

χου .

Βιοψία ήπατος, εάν το επιτρέπει η πη-
κτικότητα του αίματος .
Ηλεκτρο - εγκεφαλογράφημα, εάν 
υπάρχουν νευρολογικές και ψυχιατρικές 
διαταραχές .
Απεικονιστικός έλεγχος, U/S και CT .

 

Κλινικά και παθολογο - ανατομικά 
χαρακτηριστικά της κίρρωσης του 
ήπατος
•  Σπληνομεγαλία και επίφλεβο είναι ενδει-

κτικά πυλαίας υπέρτασης .
•  Χρόνια υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα 

και παγκρεατική ασβέστωση συνοδεύ-
ονται συχνά από αλκοολική νόσο του 
ήπατος . 

•  Το έλκος του στομάχου και του βολβού 
του δωδεκαδακτύλου είναι συχνά στους 
αλκοολικούς .

•  Η στεατόρροια είναι συχνή ακόμα και όταν 
δεν υπάρχει παγκρεατίτιδα ή κατάχρηση 
αλκοόλ . Πιθανολογείται η ελαττωμένη 
έκκριση χολικών αλάτων .

•  Οι κιρρωτικοί ασθενείς με κακή διατροφική 
κατάσταση έχουν ελαττωμένη παραγωγή 
ενέργειας . Η μυϊκή αδυναμία και ατροφία 
οφείλονται στην ελαττωμένη σύνθεση 
πρωτεϊνών .

•  Το πρωτοπαθές καρκίνωμα του ήπατος 
είναι συχνό σε όλους τους τύπους της 
κίρρωσης (πλην της χολικής και της καρ-
διακής) . Ο μεταστατικός καρκίνος είναι 
σπάνιος . 

•  Η χολολιθίαση στους κιρρωτικούς είναι 
κατά 4-5 φορές συχνότερη σε σχέση 
με τους υγιείς . Υπερηχοτομογραφικά 
χολολιθίαση ανευρίσκεται στο 1/5 των 
κιρρωτικών ανδρών και στο 1/3 των κιρ-
ρωτικών γυναικών . 

•  Πληκτροδακτυλία και υπερτροφική οστε-
ορθροπάθεια επιπλέκουν συνήθως τη 
χολική κίρρωση . 

•  Η μεγέθυνση των παρωτίδων και η σύσπα-
ση Dupuytren παρατηρούνται σε μερικούς 
ασθενείς με αλκοολική κίρρωση . 

•  Στους νεφρούς παρατηρείται ανακατα-
νομή της αιματικής ροής από το φλοιό 
που προδιαθέτει στο ηπατονεφρικό σύν-
δρομο . 

•  Βακτηριδιακές λοιμώξεις, κυρίως από το 
έντερο, επισυμβαίνουν σε ποσοστό 4,5% 
των ασθενών κάθε χρόνο . 

•  Σηψαιμία είναι συχνή στο τελικό στάδιο 
της κίρρωσης (κάθε πυρετός ή επιδείνω-
ση της κατάστασης χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή) . 

•  Υπάρχει ελαττωμένη συχνότητα της 
αθηρωματικής νόσου και το έμφραγμα 
του μυοκαρδίου απαντάται στο 25% των 
κιρρωτικών σε σχέση με τους υγιείς .

•  Ο μεταβολισμός των φαρμάκων στους 
κιρρωτικούς είναι ελαττωμένος . 

Πρόγνωση
Η μεταμόσχευση του ήπατος έχει κάνει 

επιτακτική την ανάγκη για ακριβή πρόγνωση 
ώστε η εγχείρηση να γίνει στο κατάλληλο 
χρόνο . Σημαντική για τη πρόγνωση είναι η 

Η κλινική προσέγγιση 
της κίρρωσης του ήπατος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος,  

ΓΝ Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ
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σταδιοποίηση της κίρρωσης .
Οι βαθμοί αυτοί συσχετίζονται με μονοετή και διετή επιβίωση 

ως εξής:
• Στάδιο A: 100% και 85%
• Στάδιο B: 80% και 60%
• Στάδιο C: 45% και 35%

Για τη πρόγνωση λαμβάνονται υπ΄ όψη:
• Η αιτιολογία
•  Η δυνατότητα επανόρθωσης του παράγοντα που απορρύθ-

μισε την κίρρωση (αιμορραγία, λοίμωξη, αλκοόλ) .
•  Η απάντηση στη θεραπεία μετά από 1 μήνα .
• Ο ίκτερος που επιμένει .
• Οι νευρολογικές επιπλοκές
• Ο ασκίτης
• Το μέγεθος του ήπατος 
• Η κιρσορραγία
•  Η βιοχημική εκτίμηση (λευκωματίνη < 2,5 g/dL, νάτριο ορού 

< 120 meq/L μη σχετιζόμενο με τη λήψη διουρητικών) .
•  Επιμένουσα υποπροθρομβιναιμία (κίνδυνος αυτόματων 

αιμορραγιών) .
•  Επιμένουσα υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση < 10 

mmHg) .
•  Μεταβολή της ιστολογικής εικόνας του ήπατος .
•  Εάν υπάρχει ειδική θεραπεία (χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, 

αιμοχρωμάτωση, ν . Wilson) . 

Θεραπεία
Στη καλά αντιρροπούμενη κίρρωση στόχος είναι η έγκαι-

ρη ανακάλυψη και αντιμετώπιση του αιτίου π .χ . αποφυγή 
αλκοόλ .

Σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση με οίδημα και ασκίτη: 
• Περιορισμός άλατος
• Διουρητικά
• Εκκενωτικές παρακεντήσεις

•  Περιορισμός λευκώματος σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια .
•  Στις ειδικές καταστάσεις - επιπλοκές της κίρρωσης (ηπατι-

κή εγκεφαλοπάθεια, ηπατονεφρικό σύνδρομο, αυτόματη 
βακτηριδιακή περιτονίτιδα, πυλαία υπέρταση) απαιτείται 
ειδική αγωγή .

Τα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά της ίνωσης 
δεν έχουν αποδώσει . Έχουν χρησιμοποιηθεί: η κολχικίνη σε 
δόση 1 mg/ημ για 5 ημέρες την εβδομάδα, τα κορτικοστε-
ροειδή, η γ - ιντερφερόνη, τα ανάλογα του 2 - oxoglutarate, 
οι προσταγλανδίνες, ενώ σε εξέλιξη ευρίσκονται ερευνητικά 
προγράμματα και κλινικές μελέτες . 

Μεταμόσχευση ήπατος
Ολοι οι ασθενείς σε στάδιο Child C είναι υποφήφιοι . Η επι-

λογή του κατάλληλου χρόνου είναι δύσκολη . Ενδείξεις απο-
τελούν:
•  Χρόνος προθρομβίνης > 5 sec από τον μάρτυρα
• Λευκωματίνη < 30 g/dL
• Ανθεκτικός ασκίτης
•  Κιρσορραγία μη ανταποκρινόμενη στη φαρμακευτική και 

στην ενδοσκοπική αγωγή . 
Λόγω της πυλαίας υπέρτασης και των διαταραχών της 

πηκτικότητας υπάρχει μεγάλη απώλεια αίματος κατά την 
εγχείρηση . Επιπλέον, εγχειρητικές δυσκολίες υπάρχουν όταν 
το ήπαρ είναι μικρό και δύσκολο να αφαιρεθεί . Η επιβίωση 
είναι η ίδια για όλους τους τύπους της κίρρωσης . Αντενδείξεις 
της μεταμόσχευσης του ήπατος αποτελούν:

Απόλυτες:
•  Αδυναμία κοινωνικής και ψυχικής ανοχής, ενεργός σήψη, 

μετακτινική νόσος, χολαγγειοκαρκίνωμα, AIDS, προχωρημένη 
καρδιοπνευμονική νόσος .

Σχετικές: 
•  Προχωρημένη ηλικία, προηγηθείσα πυλαιο - κοιλική ανα-

στόμωση, θρόμβωση πυλαίας, προηγηθείσα επιπλεγμένη 
εγχείρηση ήπατος - χοληφόρων, νεφρική ανεπάρκεια . IG

Παράμετροι  Βαθμός
 1 2 3 

Ασκίτης (βαθμός) Δεν υπάρχει Ήπιος Μέτριος
 0 Ήπιος Μέτριος - βαρύς 
Χολερυθρίνη (mg/dL) < 2  2-3 > 3
Λευκωματίνη (g/dL) > 3,5 2,8-3,5 < 2,8
Χρόνος προθρομβίνης
(sec έναντι μάρτυρα) < 4 4-6 > 6 
INR < 1,7 1,7-2,3 > 2,3
Εγκεφαλοπάθεια (βαθμός) Δεν υπάρχει 1-2 3-4

Βαθμολογία
Στάδιο A: 5-6, Στάδιο B: 7-9, Στάδιο C: 10-15

Σταδιοποίηση της κίρρωσης κατά Child - Pugh (τροποποιημένη)




