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Πανεπιςτημιακό νοςοκομείο Γενεφησ

Εκνικό κζντρο αναφοράσ θπατολογικϊν νοςθμάτων τθσ παιδικισ θλικίασ και 

μεταμόςχευςθσ ιπατοσ (Centre Suisse des Maladies du Foie de l‘Enfant,

https://ekids.hcuge.ch)

Πλυκυςμόσ ≈8 εκ. + γειτονικι Γαλλία

20 περιςτατικά νεογνικισ χολόςταςθσ 

Κάκε χρόνο     5-10 νζα περιςτατικά ατρθςίασ χολθφόρων

≈10-15 μεταμοςχεφςεισ ιπατοσ

Μζχρι ςιμερα, 145 μεταμοςχεφςεισ ςε 137 παιδιά



Πλάνο παρουςίαςησ

• Κλινικό περιςτατικό

• Οριςμόσ

• Αιτιολογία-διαφορικι διάγνωςθ

• Διερεφνθςθ
Ιςτορικό
Φυςικι εξζταςθ
Παρακλινικόσ ζλεγχοσ

• Επιπλοκζσ

• Αντιμετϊπιςθ

• Μεταμόςχευςθ

• Συμπεράςματα
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Περιςτατικό 

Νεογνό 6 εβδομάδων, 1o παιδί, φυςιολογικι εγκυμοςφνθ και περιγεννθτικι 
περίοδοσ

Αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ, μζτρια λιψθ βάρουσ

Ικτερικι χροιά δζρματοσ/βλεννογόνων από τθ 2θ θμζρα 

Κόπρανα φυςιολογικά ;

1 επειςόδιο ελαφριάσ επίςταξθσ

Φυςική εξζταςη: καλι γενικι κατάςταςθ, ίκτεροσ, 
ιπιασ μορφισ θπατομεγαλία, ιπαρ ςκλθρό, 
απουςία ςπλθνομεγαλίασ, απουςία ςθμείων χρόνιασ 
θπατοπάκειασ ι πυλαίασ υπζρταςθσ

Κόπρανα ςαφϊσ αποχρωματιςμζνα



Εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ

Γενική αίματοσ: Hb75 g/L, λευκά, 13000 /mm3, ΠΜΝ 53%, αιμοπετάλια 
536000 /mm3

Βιοχημικόσ ζλεγχοσ: AST 123 IU/L, ALT 126 IU/L, γGT 1350 IU/L,   
χολερυκρίνθ ολικι 7.5 mg/dl, άμεςθ 6.6 mg/dl

Ζλεγχοσ πηκτικότητασ: PT κ.φ.μετά από 1 δόςθ vit.K i.v., ινωδογόνο 4.6 g/L

Ιολογικόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ ςυγγενϊν λοιμϊξεων κ.φ.

Υπερηχογράφημα κοιλίασ: χολθφόρα μθ διατεταμζνα, μικρι και ανϊμαλθ 
χολθδόχοσ κφςτθ



Διάγνωςη-αντιμετϊπιςη

Ανοικτι χολαγγειογραφία : ατρθςία χολθφόρων

Πυλαιοεντεροςτομία κατά Kasai
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Νεογνική χολόςταςη, οριςμόσ

Παρατεταμζνθσ διάρκειασ (> 2 εβδομάδεσ) αφξθςθ των τιμϊν τθσ άμεςθσ 
χολερυκρίνθσ κατα τθ νεογνικι περίοδο

Άμεςθ χολερυκρίνθ/ολικι ≥ 20%

Συχνότθτα: 1/2500 γεννιςεισ

Πρζπει να ελεγχκοφν 60-375 υγιι νεογνά προκειμζνου να διαγνωςτεί 1 
νεογνό με χολόςταςθ.

Η NASPGHAN προτείνει ο ζλεγχοσ να κακυςτεριςει κατά 1 εβδομάδα, μζχρι 
τθν 3 εβδομάδα τθσ ηωισ, για όςα νεογνά κθλάηουν αποκλειςτικά, 
παρουςιάηουν μια απολφτωσ φυςιολογικι κλινικι εξζταςθ, δεν ζχουν 
ιςτορικό αποχρωματιςμοφ κοπράνων και μποροφν να ζχουν μια αξιόπιςτθ 
παρακολοφκθςθ
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Αιτιολογία

Balistreri WF et al, Clin Liv Dis 2006



Αιτιολογία

• Εξωηπατικά χοληφόρα
•Ατρθςία χολθφόρων

•Νεογνικι ςκλυρθντικι χολαγγειίτιδα

•Κφςτεισ χολθδόχου

•Χολολικίαςθ

•Παχφρευςτθ χολθ (plug)

•Όγκοι

• Ενδοηπατικά χοληφόρα
•Ατρθςία χολθφόρων

•Alagille

•Μθ ςυνδρομικζσ μορφζσ

•Διαταραχζσ τθσ χολθφόρου πλάκασ

•Νεογνικι ςκλυρθντικι χολαγγειίτιδα

•Κυςτικθ ίνωςθ

.

• Ηπατοκφτταρα
•Λοιμϊξεισ

•Μεταβολικά νοςιματα

•Τοξικοί παράγοντεσ

•Ιδιοπακισ νεογνικι θπατίτιδα

•Ζλλειψθ α1-αντικρυψινθσ

•PFIC



Εξωηπατικά χοληφόρα

Ατρθςία χολθφόρων

Κφςτεισ χολθδόχου πόρου

Χολολικίαςθ

Όγκοι



Ενδοηπατικά χοληφόρα

Σ. Alagille

Ατρθςία χολθφόρων

ductal plate malformation (βλάβεσ τθσ χολθφόρου πλάκασ)

Νεογνικι ςκλυρθντικι χολαγγειίτιδα

Kυςτικι ίνωςθ



Ηπατοκφτταρα

Λοιμϊξεισ

Μεταβολικά νοςθματα

Τοξικοί παράγοντεσ

Ιδιοπακισ νεογνικι θπατίτιδα

Ζλλειψθ α1-αντικρυψίνθσ

PFIC (progressive familial intrahepatic cholestasis, προϊοφςα οικογενισ
ενδοθπατικι χολόςταςθ) 



Ατρηςία χοληφόρων

35% περιςτατικϊν νεογνικισ χολόςταςθσ

Στθν Ελβετία: 5-10 νζα περιςτατικά / χρόνο

Η πιο ςυχνι αιτία θπατικισ μεταμόςχευςθσ ςτα παιδιά

US:1/15-18’000 Eu:1/15-18’000 J:1/10’000



Ατρηςία χοληφόρων

Φλεγμονϊδθσ αποφρακτικι νόςοσ των 
εξωθπατικϊν και ενδοθπατικϊν χολθφόρων ςτα 
νεογνά

Άγνωςτθ αιτιολογία (ιογενισ, γενετικι, ...)

20% ςυνδυαςμόσ με άλλα ςτοιχεία (ςυνδρομική 
μορφή)
• Πολυςπλθνία

• Πλιρθσ ι ατελισ αναςτροφι ςπλάγχνων

• Ανϊμαλθ πορεία πυλαίασ φλζβασ

• Απουςία οπιςκοθπατικοφ τμιματοσ κοίλθσ φλζβασ 
και φλεβικι επιςτροφι μζςω τθσ αηφγου

• Μalrotation

• Καρδιοπάκεια

normal

BA



Τφποι ατρηςίασ χοληφόρων

3% 2%

72%19%



Ατρηςία χοληφόρων

Κλινική : ίκτεροσ που εμφανίηεται περί τθν 3θ-6θ εβδομάδα ςε παιδί ςε καλι 
γενικι κατάςταςθ, θπατομεγαλία με ςκλθρό ιπαρ, αποχρωματιςμόσ 
κοπράνων

Εργαςτηριακή: ↑άμεςθ χολερυκρίνθ, ↑↑γGT, μετρίωσ ↑ τρανςαμινάςεσ, 
πιξθ φυςιολογικι ι πακολογικι

Υπερηχογράφημα: απουςία ι μικρό μζγεκοσ χολθδόχου κφςτθσ ζπειτα από 
παρατεταμζνθ νθςτεία (20% φυςιολογικι χολθδόχοσ), διατεταμζνα ι 
κυςτικά χολθφόρα , πολυςπλθνία

Χολαγγειογραφία (gold-standard)

Βιοψία ήπατοσ
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Διερεφνηςη-Ιςτορικό

Ηλικία ζναρξθσ ςυμπτωματων, χρϊμα οφρων και κοπράνων, διάρροια, 
ζμετοι, αιμορραγία, γενικι κατάςταςθ, νευρολογικά ςυμπτϊματα

Περιγεννθτικό ιςτορικό, λοιμϊξεισ, υπερθχογραφιματα κφθςθσ

Βάροσ, διατροφι

Οικογενειακό ιςτορικό, ςυγγζνεια γονζων



Χρϊμα κοπράνων



Στθν Ταιβάν: ευαιςκθςία  89.7 % 
ειδικότθτα 99.9 %

Pediatrics, 2006 Apr;117(4):1147-54



Διερεφνηςη-Φυςική εξζταςη

Δυςμορφικά ςθμεία

Σωματομετρικά, καμπφλθ ανάπτυξθσ

Δζρμα-βλεννογόνοι: ικτερικι χροιά, εκχυμϊςεισ-πετζχειεσ

Ακρόαςθ: φφςθμα

Ψθλάφθςθ: μάηα, θπατομεγαλία, ςπλθνομεγαλία, υφι ιπατοσ, αςκίτθσ



Παρακλινικόσ ζλεγχοσ-πρϊτη εκτίμηςη

Ολικι και άμεςθ χολερυκρίνθ

AST, ALT

γGT

Πιξθ και μζτρθςθ παραγοντα V

Γενικι αίματοσ

Αζρια αίματοσ, μζτρθςθ γαλακτικοφ



Ακτινολογικόσ ζλεγχοσ

Υπερθχογράφθμα κοιλίασ: εξειδικευμζνοσ παιδοακτινολόγοσ, νθςτεία ≥8 ϊρεσ

Σπινκθρογράφθμα: ↑ευαιςκθςία,↓ειδικότθτα, όχι εξζταςθ ρουτίνασ

MRCP:  Όχι εξεταςθ ρουτίνασ κακϊσ θ μικρι διάμετροσ των νεογνικϊν 
χολθφόρων τθν κακιςτά τεχνικά δφςκολθ και αναξιόπιςτθ

Ανοικτι χολαγγειογραφία: gold-standard για τθν ατρθςία χολθφόρων



Χολαγγειογραφία

Φυςιολογικι Ατρθςία χολθφόρων



Βιοψία ήπατοσ

Σε όλα τα νεογνά με χολόςταςθ άγνωςτησ αιτιολογίασ 

(εξειδικευμζνοσ πακολογοανατόμοσ): ίνωςθ, χολόςταςθ, 

υπερπλαςία χολθφόρων, γιγαντοκυτταρικι θπατίτιδα (μθ ειδικό 

εφρθμα), ιϊκά ζγκλειςτα, ενδείξεισ μεταβολικοφ νοςιματοσ, κ.α.



Νεογνική χολόςταςη-ζλεγχοσ
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Λεπτό ζντερο

8-10x
θμζρα

Επιπλοκζσ

Χοληςτερόλη

Κίρρωςη

Δυςαπορρόφηςη

Saul Karpen, MD, PhD

• ↓Συνκετικι ικανότθτα
• Εγκεφαλοπάκεια
• Πυλαία υπζρταςθ
• ↑Κίνδυνοσ λοιμϊξεων

• Καχεξία
• Διαταραχζσ ανάπτυξθσ
•Υποβιταμίνωςθ ADEK → Οςτικι 
πυκνότθτα, διαταραχζσ πυκτικότθτασ
• Κνθςμόσ
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Συντηρητική αντιμετϊπιςη

Διατροφή (προςοχι: αυξθμζνεσ κερμιδικζσ ανάγκεσ ςτο 130%) 
• Λιπίδια: Medium Chain Triglycerides 

• Πρωτείνεσ: φυςιολογικζσ ανάγκεσ

Υποκατάςταςη
• Λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ: ADEK

• Ηλεκτρολφτεσ

Ουρςοδεοξυχολικό οξφ, Ursofalk 20-30mg/kg/d

Πυλαία υπζρταςη (κιρςοί, αςκίτθσ, καρδιολογικζσ, πνευμονολογικζσ, 
νευρολογικζσ επιπλοκζσ)

Αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων

Αντιμετϊπιςθ κνηςμοφ



Χειρουργική αντιμετϊπιςη ατρηςίασ χοληφόρων
(Kasai)

EMC, J. Valayer, C. Chardot, 2002

Επιπλοκι:
χολαγγειίτιδα !



Συςχζτιςη ηλικίασ Kasai και survival with native liver-
SNL

Η 4ετής SNL μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία

κατά την Kasai
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Kasai ≤ 45 ημ: 4ετής SNL = 75%

Kasai 46-75 ημ: 4ετής SNL = 33%

Kasai ≥ 76 d:4ετης SNL = 11%

p = 0.024 έτη

JPGN 2008 Mar;46(3):299-307



Ιςτολογία ατρηςίασ χοληφόρων ανάλογα με την ηλικία 
κατά την Kasai

πρϊιμθ όψιμθ

φυςιολογικι



Πλάνο παρουςίαςησ

• Κλινικό περιςτατικό

• Οριςμόσ

• Αιτιολογία-διαφορικι διάγνωςθ

• Διερεφνθςθ
Ιςτορικό
Φυςικι εξζταςθ
Παρακλινικόσ ζλεγχοσ

• Επιπλοκζσ

• Αντιμετϊπιςθ

• Μεταμόςχευςθ

• Συμπεράςματα



Μεταμόςχευςη-ιςτορία

Αρχι τθσ μεταμόςχευςθσ ιπατοσ το 1952 ςε ςκφλουσ

Το 1963 o Starzl δθμοςιεφει τθν 1θ ςειρά 3 αςκενϊν, 100% κνθτότθτα

Το 1967 περιγράφονται τα πρϊτα περιςτατικά με καλφτερθ επιβίωςθ

Ειςαγωγι τθσ κυκλοςπορίνθσ ςτα τζλθ τθσ 10ετίασ 1970

Κατά τθ 10ετία 1980 περιγράφονται θ πρϊτθ μεταμόςχευςθ τμιματοσ ιπατοσ 
κακϊσ και ηϊντα δότθ

Στα τζλθ τθσ 10ετίασ 1990-2000, δραματικζσ αλλαγζσ τόςο 
ςτθν ανοςοκαταςτολι όςο και ςτθ διαδικαςία 
απονομισ των οργάνων



Ενδείξεισ ςτα παιδιά

Χολόςταςη

• Ατρθςία χολθφόρων
Σ. Alagille
PFIC

Μεταβολικά νοςήματα

• Ανεπάρκεια α1 αντικρυψίνθσ
Wilson
τυροςιναιμία
Crigler-Najaar
…

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Όγκοι

Αντενδείξεισ: μεταςτατικοί όγκοι, ανεξζλεγκτη ςήψη, πολυοργανική 
ανεπάρκεια, μη αναςτρζψιμεσ νευρολογικζσ βλάβεσ (πχ μιτοχονδριακά 
νοςήματα)



Πρόγνωςη

Συνολικι επιβίωςθ: 86-93% τον 1ο

χρόνο, 80-87% ςτα 3 ζτθ, 77-86% ςτα 
5 ζτθ

Επιβίωςθ χωρίσ 2θ μεταμόςχευςθ : 78-
94% τον 1ο χρόνο,67- 91% ςτα 5 ζτθ, 
88% ςτα 10 ζτθ



Μεταμόςχευςη, ςυνζπειεσ 

Οξεία ι χρόνια απόρριψθ

Αγγειακά προβλιματα (ςτζνωςθ ι κρόμβωςθ θπατικισ αρτθρίασ, 
κρόμβωςθ πυλαίασ)

Κακοικειεσ και PTLD

Νεφρολογικζσ επιπλοκζσ

Μεταβολικά προβλιματα (διαβιτθσ, δυςλιπιδαιμία, υπζρταςθ)

Διαταραχζσ αφξθςθσ

Προβλιματα ςτο ςχολείο

Δερματολογικά προβλιματα

Ανοςολογικά προβλιματα

Ποιότθτα ηωισ (health related quality of life, HRQOL) ...

Πανάκεια
Η ηπατική μεταμόσχευση αποτελεί ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ



.

Γονείσ

Χειρουργοί

Παιδίατροι

Ηπατολόγοι

Νοςηλευτζσ

Φυςιοθ/τζσ

Ψυχολόγοι

Κοινωνικοί 
λειτουργοί

Εκπαιδ/κοί

...
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Take-home messages

• Όλα τα παιδιά με ίκτερο μετά τθν 2θ εβδομάδα πρζπει να ελζγχονται για 
χολόςταςθ

• Τα παιδιά με χολόςταςθ πρζπει να παραπζμπονται ςε εξειδικευμζνο κζντρο 
για περεταίρω ζλεγχο

• Η ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και θ υποςτθρικτικι αγωγι βελτιϊνουν τθν 
ποιότθτα ηωισ και τθν πρόγνωςθ 

• Η θλικία κατά τθν επζμβαςθ Kasai είναι κακοριςτικι για τθν πρόγνωςθ των 
παιδιϊν με ατρθςία χολθφόρων

• Η μεταμόςχευςθ αποτελεί χρόνια νόςο τθσ οποίασ θ διαχείριςθ
απαιτεί ςυνεργαςία πολλαπλϊν φορζων



Ευχαριςτϊ για την προςοχή ςασ...

https://ekids.hcuge.ch


