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Η βιοψία ήπατος (ΒΗ) έχει καθιερωθεί 
ως ένα χρήσιμο εργαλείο διερεύ-
νησης ασθενών με διαταραχές της 

ηπατικής βιοχημείας αδιευκρίνιστης αιτιολο-
γίας. Επίσης, η ΒΗ αποτελεί συχνά το μέσο 
τεκμηρίωσης κοκκιωματωδών νόσων (π.χ. 
σαρκοείδωσης) και διηθητικών νοσημάτων 
(π.χ. αμυλοείδωσης), καθώς και προσδιορι-
σμού της εναπόθεσης σιδήρου και χαλκού 
στο ήπαρ ασθενών με αιμοχρωμάτωση και 
νόσο Wilson, αντίστοιχα. Όμως, η κυριότερη 
ίσως ένδειξη διενέργειας ΒΗ αποτελεί η 
αξιολόγηση της νεκροφλεγμονώδους δρα-
στηριότητας (grade) και της ίνωσης (stage) 
σε ασθενείς με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα (Β ή 
C). Έτσι, σε ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη 
(ΧΗΒ), τα ευρήματα της ΒΗ διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με ΧΗΒ 
και αρνητικό e αντιγόνο [ΗΒeAg(-)-ΧHΒ], τα 
ιστολογικά ευρήματα καθορίζουν σε μεγά-
λο βαθμό την ανάγκη χορήγησης αντιιικής 
αγωγής με ιντερφερόνη ή νουκλεοσ(τ)ιδικά 
ανάλογα, ενώ αποτελούν βασικό εργαλείο 
αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέ-
σματος, καθώς η απουσία του ΗΒeΑg δυ-
σκολεύει την παρακολούθηση των ασθενών 
αυτών με ορολογικούς δείκτες. 

Αν και αμφισβητείται η αναγκαιότητα της 
ΒΗ πριν τη χορήγηση αντιιικής αγωγής σε 
ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη (ΧΗC) και 
γονότυπο 2 ή 3, δεν ισχύει το ίδιο σε δύσκολα 
θεραπευόμενους ασθενείς με ΧΗC (π .χ . με 
γονότυπο 1 και υψηλό ιικό φορτίο) . Επίσης, 
η ΒΗ βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση των 
ασθενών με ΧΗC και επίμονα φυσιολογικές 
αμινοτρανσφεράσες, καθώς και την εκτίμηση 
παραγόντων (π .χ . στεάτωση), που διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στη φυσική πορεία της 
XHC και την ανταπόκριση στις θεραπευτικές 
παρεμβάσεις . Τέλος, επί αποτυχίας εκρίζωσης 
του HCV, η σύγκριση των ιστολογικών βλαβών 
πριν και μετά την αντιιική αγωγή επιτρέπει την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όπως 
την ανάγκη επαναχορήγησης αντιιικής αγωγής 
(πιθανόν σε θεραπευτικά πρωτόκολλα) για την 
αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών . 

Η ΒΗ λαμβάνεται με δυο διαφορετικές τεχνι-
κές, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται βελόνα 
τύπου Menghini ή Tru - cut . Στην πρώτη, η 
είσοδος και η έξοδος της βελόνας από το 
ήπαρ γίνεται υπό αρνητική πίεση, προκειμένου 
να παραμείνει ο ιστός που έχει εισέλθει στη 
βελόνα κατά την είσοδο . Στην δεύτερη, μετά 
την αποκάλυψη («όπλιση») και την είσοδο 
της βελόνας στο ήπαρ, ουσιαστικά παγιδεύ-
εται κομμάτι ιστού στην εγκοπή που υπάρχει 
στη βελόνα με τη βοήθεια του εξωτερικού 
κυλινδρικού καλύμματος . Τα δύο είδη βε-
λονών φαίνεται ότι δε διαφέρουν σε ασφά-
λεια, αλλά η Tru - cut ίσως παρέχει λιγότερο 
κατακερματισμένο βιοψικό υλικό . Αν και το 
μήκος της ΒΗ με την Τru - cut, σε αντίθεση 
με την Menghini, δεν μπορεί να είναι μεγαλύ-
τερο από το μήκος της εγκοπής στη βελόνας 
(μέγιστο μήκος 15-20 mm), η ανάλυση των 
μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε 
ότι το συνολικό μήκος των ΒΗ δεν διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των δύο τύπων βελονών . 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η δι-
άμετρος της βελόνας . Βελόνες ευρύτερου 
αυλού παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης 
ιστολογικού υλικού μεγαλύτερης διαμέτρου, 
όμως το δείγμα αυτών είναι μικρότερου μήκους 
και πιο κατακερματισμένο . Επίσης, οι λεπτές 
βελόνες (διαμέτρου μικρότερου από 20G) 
φαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στην αξιολόγηση του grade και stage στην 
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα . 

Η προσέγγιση του ηπατικού παρεγχύματος 
γίνεται ουσιαστικά με 2 κυρίως τρόπους: δια-
δερμικά (ΔΒΗ) και διασφαγιτιδικά (ΣΒΗ) . Η πρώ-
τη προσέγγιση είναι πιο απλή και οικονομική, 
διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, με τη βελόνα να 
φτάνει στο ήπαρ μέσω του μεσοπλεύριου δια-
στήματος, ενώ ο ασθενής κρατά την αναπνοή 
του έχοντας πριν εκπνεύσει . Η δεύτερη είναι 
πιο χρονοβόρα και γίνεται υπό ακτινοσκοπικό 
έλεγχο και για αυτό είναι λιγότερο διαδεδομέ-
νη, καθώς απαιτεί περισσότερο εξοπλισμό και 
διαθέσιμο χώρο και χρόνο στο ακτινολογικό 
τμήμα . Στην ΣΒΗ, η βελόνα φτάνει στο ήπαρ, 
μέσω της έσω σφαγίτιδας και της κάτω κοίλης 
φλέβας, ενώ μετά από κάθε πέρασμα γίνεται 
έλεγχος της ακεραιότητας της κάψας του 
ήπατος με τη έγχυση μικρής ποσότητας σκια-
γραφικού στο σημείο της λήψης . Έτσι, καθώς 
η βελόνα δεν διαπερνά την κάψα του ήπατος, 
καθίσταται δυνατή η διενέργεια πολλαπλών 
περασμάτων για τη λήψη αρκετού βιοψικού 
υλικού, χωρίς να αυξάνεται η συχνότητα των 
σοβαρών επιπλοκών . Επιπλέον, πριν από τη 
ΣΒΗ μπορεί να γίνει μέτρηση των πιέσεων της 
πυλαίας φλέβας χρησιμοποιώντας την ίδια οδό 
πρόσβασης (διασφαγιτιδικά) . Μάλιστα, πρό-
σφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η μείωση 
των πιέσεων στην πυλαία φλέβα αποτελούν 
ασφαλέστερο δείκτη ανταπόκρισης στην 
αντιιική θεραπεία, σε σχέση με τη βελτίωση 
των ιστολογικών ευρημάτων . Έτσι, φαίνεται 
ότι η διασφαγιτιδική προσέγγιση του ήπατος 
για τη μέτρηση των πιέσεων στην πυλαία 
φλέβα και τη λήψη ΒΗ επιτρέπει τον ακριβή 
προσδιορισμό της σοβαρότητας της ίνωσης και 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία στην χρόνια 
ιογενή ηπατίτιδα . 

Από την άλλη, η ΒΗ είναι μια επεμβατική 
τεχνική . Υπολογίζεται ότι 6% των ΔΒΗ συνο-
δεύονται από επιπλοκές (0,1% μπορεί να είναι 
σοβαρές) . Η συχνότητα των επιπλοκών στη 
ΔΒΗ φαίνεται ότι σχετίζεται με την εμπειρία 
του κλινικού ιατρού, τη διάμετρο της βελόνας, 
τον αριθμό των περασμάτων και την χρήση 
υπερηχογραφικού ελέγχου . Η ΣΒΗ σχετίζεται 
με πολύ λίγες επιπλοκές (ως και 0,5% είναι σο-
βαρές, θνητότητα: 0,09%) . Άμεση σύγκριση της 
ΣΒΗ με την ΔΒΗ δεν είναι δυνατή, αφού η ΣΒΗ 
εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου (π .χ . με αιμορροφιλία ή άλλες σοβαρές 
διαταραχές πήξης) . Στη ΣΒΗ, η χρησιμοποίηση 
Tru - cut βελονών οδήγησε σε μείωση των 
σοβαρών επιπλοκών, πιθανόν λόγω καλύτερου 
ελέγχου του βάθους προώθησης της βελόνα 
χωρίς τρώση της ηπατικής κάψας . 

Όμως, δεν είναι μόνο οι (ευτυχώς σπάνιες) 
επιπλοκές που προκαλούν προβληματισμό 
στην αναγκαιότητα και αξιοπιστία της ΒΗ . Αν 
και τα ευρήματα της ΒΗ αποτελούν πολλές 

φορές ακρογωνιαίο λίθο στην αξιολόγηση 
της χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας και τη λήψη 
θεραπευτικών αποφάσεων, είναι γνωστό ότι 
το βιοψικό υλικό αντιπροσωπεύει μόλις το 
1/50000 της συνολικής μάζας του ήπατος . Η 
ανάλυση των ιστολογικών ευρημάτων γίνεται 
με τη θεώρηση ότι οι αλλοιώσεις κατανέμονται 
ομοιογενώς στο ήπαρ και ότι το μικρό αυτό 
κομμάτι ιστού είναι αντιπροσωπευτικό ολό-
κληρου του ήπατος . Όμως, όπως έχουν δείξει 
μελέτες στις οποίες έγινε λήψη υλικού από 2 
διαφορετικά σημεία του ήπατος, οι βλάβες στη 
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένες . Έτσι, η λήψη ΔΒΗ από ένα 
μόνο σημείο του ήπατος μπορεί να οδηγήσει 
σε υποεκτίμηση της βαρύτητας της φλεγμονής 
και της ίνωσης . Με βάση τα ευρήματα αυτά, 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 
2 περάσματα κατά τη διενέργεια ΔΒΗ, όμως 
κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση 
των επιπλοκών . Πρόσφατα βρέθηκε ότι η ΣΒΗ 
μπορεί να μειώσει το δειγματοληπτικό σφάλμα, 
καθώς δίνει τη δυνατότητα λήψης ιστολογικού 
υλικού από διαφορετικά σημεία του ήπατος 
χωρίς αύξηση των επιπλοκών .

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια 
καθορισμού του ελάχιστου μεγέθους που θα 
πρέπει να έχει η ΒΗ προκειμένου να μπορεί 
να είναι αξιόπιστος ο προσδιορισμός της νε-
κροφλεγμονώδους δραστηριότητας (grade) 
και της σοβαρότητας της ίνωσης (stage) . Με 
βάση τα ευρήματα πρόσφατων μελετών, η 
ΒΗ θα πρέπει να έχει συνολικό μήκος τουλά-
χιστον 20-25 mm και διάμετρο πάνω από 1,4 
mm . Περισσότερο ευέλικτη όμως θεωρείται η 
εκτίμηση της επάρκειας του βιοψικού υλικού 
με βάση τον αριθμό των πλήρων πυλαίων 
διαστημάτων (ΠΔ) που περιέχονται στο λη-
φθέν ιστολογικό κομμάτι, καθώς επιτρέπει 
την εκτίμηση της επάρκειας οποιουδήποτε 
τεμαχίου ήπατος, ανεξαρτήτως του μήκους, 
της διαμέτρου και γενικότερα του γεωμετρικού 
σχήματος του ιστολογικού υλικού . Σήμερα, η 
ΒΗ θεωρείται ιδανική μόνο όταν περιέχει ≥ 11 
ΠΔ, ενώ αξιολόγηση των ΒΗ με λιγότερα από 
11 ΠΔ οδηγεί σε υποεκτίμηση της σοβαρότη-
τας της νεκροφλεγμονής και της ίνωσης στη 
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα . 

Τα παραπάνω ευρήματα έχουν σημαντικές 
συνέπειες στην καθημερινή κλινική πράξη . Ο 
κλινικό ιατρός θα πρέπει να επιδιώκει τη λήψη 
ικανοποιητικού βιοψικού υλικού, ειδάλλως 
υποβάλλει τον ασθενή στους κινδύνους μιας 
επεμβατικής τεχνικής χωρίς να μπορεί στη 
συνέχεια να τον πληροφορήσει αξιόπιστα 
για την σοβαρότητα της ηπατικής νόσου . Ο 
παθολογοανατόμος θα πρέπει να λαμβάνει 
υπ’ όψιν τους περιορισμούς της αξιολόγησης 
ενός μικρού δείγματος ΒΗ και να ενημερώνει 
ανάλογα τον κλινικό ιατρό . Όμως, αρκετές 
φορές είναι δύσκολη η λήψη ιδανικής ΒΗ (μή-
κος ≥ 20-25mm και / ή να περιέχει ≥ 11 ΠΔ) . 
Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι 
η ΔΒΗ συνήθως δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό 
υλικό με ένα πέρασμα, ενώ είναι γνωστό ότι 
με 2 ή περισσότερα περάσματα αυξάνεται 
σημαντικά η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών 
επιπλοκών (κυρίως αιμορραγίες) . Ως εναλλα-
κτική προσέγγιση έχει προταθεί η διενέργεια 

ΣΒΗ, που επιτρέπει πολλαπλά περάσματα 
χωρίς αύξηση των επιπλοκών . 

Η σημασία της λήψης ικανοποιητικού μεγέ-
θους ΒΗ δεν περιορίζεται μόνο στην καθημε-
ρινή κλινική πράξη . Πρόσφατη ανασκόπηση 
ανέδειξε ότι πολύ σπάνια δίνονταν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των ΒΗ που αξιολογήθηκαν 
στις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες απο-
τελεσματικότητας των αντιιικών θεραπειών 
σε ασθενείς με ΧΗΒ ή ΧΗC, αλλά και όπου 
δίνονταν, φάνηκε ότι το μήκος και τα ΠΔ των 
ΒΗ σαφώς υπολείπονταν της ιδανικής ΒΗ για 
αξιόπιστη εκτίμηση του grade και stage . Επίσης, 
ανασκόπηση των μελετών, όπου υπήρχε κα-
ταγραφή των χαρακτηριστικών των ΔΒΗ που 
χρησιμοποιήθηκαν, έδειξε ότι πάνω από το 
50% των ΔΒΗ ήταν μη ικανοποιητικού μεγέ-
θους . Τα δεδομένα αυτά βέβαια δεν αναιρούν 
σε καμιά περίπτωση το σημαντικό ρόλο του 
παθολογοανατόμου . Μάλιστα, σε μια πρό-
σφατη μελέτη φάνηκε ότι η εμπειρία και η 
εξειδίκευση του παθολογοανατόμου μπορούν 
να υπερκεράσουν τεχνικές δυσκολίες και να 
αξιολογήσουν με ακρίβεια ένα ανεπαρκές 
ιστολογικό δείγμα . 

Πρόσφατες μελέτες έχουν αμφισβητήσει 
τη ΒΗ ως την ιδανική μέθοδο εκτίμησης της 
φλεγμονής και της ίνωσης ακόμα και αν εκπλη-
ρώνει τα σύγχρονα ποιοτικά “standard” (μήκος 
≥ 20-25mm και / ή ≥ 11 ΠΔ) . Η αξιολόγηση 
της βαρύτητας των ιστολογικών αλλοιώσε-
ων στην χρόνια ιογενή ηπατίτιδα γίνεται με 
βάση ορισμένα αναπαραγώγιμα συστήματα 
βαθμολόγησης (π .χ . κατά Ishak, METAVIR), με 
τη βοήθεια των οποίων «μεταφράζονται» τα 
ιστολογικά ευρήματα σε αριθμούς . Αν και ο 
Πυθαγόρας είχε ισχυριστεί ότι τα πάντα είναι 
αριθμοί, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει στην 
περίπτωση των ιστολογικών ευρημάτων του 
ήπατος . Έτσι, αν και τα συστήματα βαθμολό-
γησης διευκολύνουν την συνεννόηση μεταξύ 
των ιατρών και επιτρέπουν την σύγκριση των 
θεραπευτικών παρεμβάσεων, δεν μπορούν να 
αποτυπώσουν πλήρως την πραγματικότητα . 
Είναι γνωστό ότι η ίνωση είναι μια δυναμική 
και συνεχής διαδικασία και δεν συμβαίνει κατά 
βήματα, όπως προϋποθέτουν τα συστήματα 
βαθμολόγησης . Επίσης, η βαθμολόγηση του 
stage γίνεται με βάση την διαταραχή της αρχι-
τεκτονικής του ηπατικού παρεγχύματος και όχι 
την ποσότητα του ινώδους ιστού . Ασθενείς με 
στάδιο ίνωσης 6 (κίρρωση) κατά Ishak, μπορεί 
να έχουν διαφορετικά ποσά εναπόθεσης ινώ-
δους ιστού και πιθανόν διαφορετική πρόγνωση . 
Επίσης, ασθενείς σταδίου ίνωσης 4 δεν έχουν 
απαραίτητα διπλάσιο ινώδη ιστό, σε σχέση με 
ασθενείς σταδίου ίνωσης 2 . Από την άλλη, η 
αξιολόγηση της βαρύτητας της νεκροφλεγ-
μονής, και λιγότερο της ίνωσης, μπορεί να 
διαφέρει μεταξύ 2 παθολογοανατόμων (inter 
- observer variability) ή ακόμα και στον ίδιο 
τον παθολογοανατόμο όταν εξετάζει την ίδια 
ΒΗ σε 2 διαφορετικά χρονικά σημεία (intra - 
observer variability) . Αν και υποστηρίζεται ότι 
αυτές οι αποκλίσεις μπορούν να μειωθούν με 
τη λήψη ικανοποιητικού μεγέθους ΒΗ, ή την 
αξιολόγηση των ΒΗ από εξειδικευμένους στο 
ήπαρ παθολογοανατόμους, δεν είναι σίγουρο 
ότι μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως . 

Βιοψία ήπατος στη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα: 
σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές
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Να σημειωθεί ότι καμιά από τις χρώσεις που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του 
ινώδους ιστού στη ΒΗ δεν είναι ειδική για το 
κολλαγόνο . Επίσης, η εναπόθεση του τελευ-
ταίου στο ήπαρ δεν προσδιορίζεται ποσοτικά, 
αλλά πιθανόν κάτι τέτοιο να καταστεί αναγκαίο 
στο μέλλον με την εφαρμογή θεραπειών που 
στοχεύουν αποκλειστικά στην σταθεροποίηση 
ή υποστροφή της ίνωσης . Τέτοιες προσπάθειες 
χορήγησης αντι - ινωτικής αγωγής βρίσκονται 
σε προχωρημένα στάδια κλινικών μελετών 
και η ανάγκη ακριβούς εκτίμησης της αποτε-
λεσματικότητας αυτών στην χρόνια ιογενή 
ηπατίτιδα είναι επιτακτική . Νέες τεχνικές για τον 
καλύτερο προσδιορισμό της ίνωσης (π .χ . image 
analysis) βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά δεν 
είναι ευρέως διαδεδομένες, ενώ η ακρίβειά 
τους χρήζει περαιτέρω αξιολόγηση . 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές 
προσπάθειες αντικατάστασης της ΒΗ από μη 
επεμβατικές τεχνικές (MET), των οποίων η 
αξιοπιστία έχει μελετηθεί κυρίως στη χρόνια 
ηπατίτιδα C . Οι ΜΕΤ μπορούν να διακριθούν σε 
δυο βασικές κατηγορίες: αυτές που στηρίζονται 
στη μέτρηση βιοχημικών δεικτών και αυτές 
που βασίζονται σε απεικονιστικές μεθόδους . 
Στην πρώτη κατηγορία, οι βιοχημικοί δείκτες 
μπορεί να σχετίζονται άμεσα (π .χ . υαλουρονικό 
οξύ, κολλαγόνο IV, προ - κολλαγόνο, μεταλ-
λοπρωτεΐνάσες) ή έμμεσα (π .χ . αιμοπετάλια, 
αμινοτρανσφεράσες, γ - GT) με τη βαρύτητα 

της ηπατικής νόσου . Οι άμεσοι δείκτες πιθα-
νόν είναι πιο αξιόπιστοι, σε σχέση με τους 
έμμεσους, αλλά είναι πιο ακριβοί και δεν είναι 
ευρέως διαθέσιμοι . Στη δεύτερη κατηγορία 
κυριαρχεί το Fibroscan, το οποίο στηρίζεται 
στην τεχνολογία των υπερήχων, όπου με το 
κατάλληλο λογισμικό δίνονται τιμές «ακαμψίας» 
του ηπατικού παρεγχύματος, που αντανακλούν 
κυρίως το βαθμό της ηπατικής ίνωσης . Αρκετές 
ΜΕΤ χρησιμοποιούν συνδυασμό άμεσων και 
έμμεσων δεικτών, ενώ γίνεται προσπάθεια 
καθιέρωσης αλγορίθμων χρησιμοποιώντας 
το Fibroscan σε συνδυασμό με άμεσους ή / 
και έμμεσους δείκτες, με στόχο την αύξηση 
της ευαισθησίας και της ειδικότητας των ΜΕΤ . 
Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι οι ΜΕΤ 
αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη προσέγ-
γιση εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης και / ή 
φλεγμονής . Προς το παρόν, φαίνεται ότι η 
ΒΗ (με ή χωρίς ΜΕΤ) παραμένει σημαντικό 
διαγνωστικό εργαλείο στην αρχική προσέγ-
γιση των περισσότερων ασθενών με ΧΗΒ ή 
ΧΗC και δύσκολο γονότυπο (μη 2-3) . Από την 
άλλη, οι ΜΕΤ φαίνεται ότι αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση 
της φυσικής πορείας της νόσου, καθώς και 
την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέ-
σματος . Πιθανόν η σημασία τους να αυξηθεί 
ακόμα περισσότερο με την καθιέρωση νέων 
θεραπευτικών κριτηρίων έναρξης αντιιικής 
αγωγής, όπου τα ιστολογικά ευρήματα θα 

διαδραματίζουν πιθανόν δευτερεύοντα ρόλο . 
Παρόλα αυτά, φαντάζει πρόωρη η συζήτηση 
πλήρους αντικατάστασης της ΒΗ από τις ΜΕΤ 
στη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα και κάτι τέτοιο 
φαίνεται απίθανο να συμβεί τουλάχιστον στο 
άμεσο μέλλον . 

Μέχρι τότε αρκετά μειονεκτήματα των ΜΕΤ 
χρειάζεται να υπερκεραστούν, που δεν αφο-
ρούν μόνο στο πλήθος των πληροφοριών που 
αδυνατούν να δώσουν συγκριτικά με τη ΒΗ (π .χ . 
στεάτωση, ύπαρξη κοκκιωμάτων, αποπτωτικοί 
δείκτες, έκταση νεκροφλεγμονής), αλλά και 
την σχετική αδυναμία να προσδιορίσουν με 
ακρίβεια τα ενδιάμεσα στάδια της ίνωσης . 
Επίσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα των ΜΕΤ δεν έχουν πλήρως 
αποσαφηνιστεί . Για παράδειγμα, δεν έχει ξεκα-
θαριστεί πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα 
του Fibroscan από την στεάτωση και κυρίως 
την φλεγμονή . Πολλές ΜΕΤ έχουν σχεδόν 
άριστη ακρίβεια στη διάγνωση της κίρρωσης, 
όμως είναι γνωστό ότι η κλινική εξέταση σε 
συνδυασμό με απλές εργαστηριακές εξετά-
σεις (π .χ . αιμοπετάλια) και υπερηχογράφημα 
ήπατος - σπληνός μπορούν να θέσουν τη 
διάγνωση της κίρρωσης με μεγάλη ακρίβεια . 
Καλά σχεδιασμένες μελέτες σύγκρισης των 
ΜΕΤ έναντι απλών και πιο οικονομικών εξε-
τάσεων χρειάζονται για την εξαγωγή τελικών 
συμπερασμάτων . Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη 
των ΜΕΤ στηρίχθηκε στη σύγκριση με τη ΒΗ, 

συνεπώς εμπεριέχουν τα εγγενή μειονεκτήμα-
τα της ΒΗ . Επίσης, νέες μελέτες χρειάζονται 
προκειμένου να συγκριθούν οι ΜΕΤ με ΒΗ 
ικανοποιητικού μεγέθους (μήκος ≥ 20-25 mm 
ή ≥ 11 ΠΔ), καθώς στις περισσότερες μελέτες 
έχουν χρησιμοποιηθεί ΒΗ κατώτερες των νέων 
«standard» . Επίσης, στις μελέτες σύγκρισης ΒΗ 
και ΜΕΤ θα πρέπει να αποσαφηνίζονται καλύ-
τερα τα καταληκτικά σημεία (αποκλεισμός της 
κίρρωσης, απουσία σημαντικής ίνωσης ή ακρι-
βής προσδιορισμός του σταδίου της ίνωσης) . 
Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το 
γεγονός ότι είναι αδόκιμη η σύγκριση των ΜΕΤ 
(που παρέχουν πληροφορίες για την ίνωση ως 
μια συνεχή μεταβλητή) και των συστημάτων 
βαθμολόγησης (η ίνωση ως μη - συνεχής 
μεταβλητή) . Στο μέλλον, μελέτες σύγκρισης 
των ΜΕΤ με άλλες συνεχείς μεταβλητές (π .χ . 
προσδιορισμός της ίνωσης με image analysis) 
κρίνονται απολύτως αναγκαίες .

Συμπερασματικά, σημαντικές εξελίξεις έχουν 
σημειωθεί τα τελευταία χρόνια για την κα-
λύτερη και αξιόπιστη εκτίμηση των ασθενών 
με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα . Αν και η χρησι-
μοποίηση των ΜΕΤ διαρκώς αυξάνεται, η ΒΗ 
παραμένει βασικό διαγνωστικό εργαλείο και 
σημείο αναφοράς έναντι των ΜΕΤ . Στο μέλλον, 
ο καλύτερος καθορισμός των ενδείξεων της ΒΗ 
και των ΜΕΤ θα επιτρέψει την πληρέστερη και 
ευκολότερη αξιολόγηση και παρακολούθηση 
των ασθενών αυτών . IG




