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Βιοψία Ήπατος
 Αποτελεί τη gold standard μέθοδο για την εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης

 Eίναι επεμβατική μέθοδος

 Θα πρέπει το δείγμα να είναι επαρκές (μήκος δείγματος > 15 χιλ με βελόνα

16 G)

 Θα πρέπει να αξιολογείται από έμπειρο παθολογοανατόμο, ειδικό στις

παθήσεις του ήπατος

 Η εκτίμηση της να γίνεται στηριζόμενη σε κάποιο scoring system που θα

σχετίζεται με την αιτιολογία του ηπατικού νοσήματος



Ελαστογραφία Ήπατος
 Μη επεμβατική μέθοδος για την εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης

 Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος και μελετημένος τρόπος διενέργειας

ελαστογραφίας ήπατος είναι η Transient Elastography (FibroScan(R), Echosens,

Paris, France)

 Μετράει την ταχύτητα μετάδοσης ενός χαμηλής συχνότητας κύματος (50 Hz),

διαμέσω του ηπατικού ιστού

 Η ταχύτητα μετάδοσης σχετίζεται άμεσα με τη σκληρότητα του ηπατικού ιστού (η

οποία εξαρτάται από την ίνωση)

 Όσο σκληρότερος (άρα και με μεγαλύτερη ίνωση) είναι ο ηπατικός ιστός, τόσο

μεγαλύτερη και η ταχύτητα μετάδοσης του κύματος



Fibroscan
 Πραγματοποιείται σε χρόνο < 5 λεπτά

 Δε χρειάζεται ο ασθενής να νοσηλευτεί

 Είναι πολύ εύκολη εξέταση, ώστε να μπορεί να διενεργηθεί ακόμα και από

εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό

 Μπορεί να διενεργηθεί σε οποιονδήποτε ασθενή, ανεξαρτήτου αιτιολογίας

ηπατικής νόσου

 Χρειάζονται τουλάχιστον 10 μετρήσεις

 Η εξέταση θεωρείται ακριβής όταν IQR≤30% της μέσης τιμής των 10

μετρήσεων



Γενικοί Περιορισμοί Fibroscan
 Από μελέτες με μεγάλες σειρές ασθενών (European; n=13369, Asian; n=3205):

αδυναμία εκτέλεσης: 3%, μη αξιόπιστα αποτελέσματα (IQR >30% M): 15%

(Castera L, Hepatology 2010; Wong GL, J Gastroenterol Hepatol 2011)

 Προβλήματα λόγω:

α) στενών μεσοπλέυριων διαστημάτων
β) υψηλού BMI
γ) ασκίτη

 Για ασθενείς με υψηλό BMI, χρήση κεφαλής XL. Μειώνονται τα μη αξιόπιστα

αποτελέσματα αλλά εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά (50% με Μ κεφαλή vs 25%

με XL κεφαλή, p<0.00005) Myers RP, Hepatology 2012

 Προσοχή: Οι μετρήσεις με την XL κεφαλή είναι μικρότερες κατά 1.4 kPa μέσο όρο σε

σχέση με την Μ κεφαλή



 Τίθεται θέμα διαγνωστικής ακρίβειας όταν IQR≥10% M

 Οι τιμές μπορούν να επηρεαστούν από την παρουσία:

α) ηπατικής φλεγμονής (αύξηση τρανσαμινασών) Arena U, Hepatology 2008

β) εξωηπατικής χολόστασης Millonig G, Hepatology 2008

γ) ηπατικής συμφόρησης (πχ καρδιακή ανεπάρκεια, Budd-Chiari) Millonig G, J Hepatol 2010

δ) λήψη τροφής (αύξηση των τιμών κατά 25±26 %, p=0.02) το πρώτο 2ωρο από τη λήψη

τροφής) Vuppalanchi R, Am J Gastroenterol 2019

ε) υπερκατανάλωση αλκοόλ Trabut JB, Alcohol Clin Exp Res 2012

στ) ηπατική στεάτωση????
ΝΑΙ Gaia S, J Hepatol 2011

Boursier J, J Gastroenterol 2014
Macaluso FS, J Hepatol 2014

ΟΧΙ Wong VW,  Hepatology 2010
Arena U, Gut 2008
Eddowes PJ, Gastroenterology 2019



EASL/ALEH J Hepatol 2015



Ασθενείς με HCV
Aνίχνευση ίνωσης ≥ F2 κατά Metavir score ώστε να ξεκινήσει φαρμακευτική

αγωγή

Με τα νεότερα αντι-ιϊκά φάρμακα που πετυχαίνουν SVR > 90%, δεν έχει

ιδιαίτερη σημασία η γνώση αυτή

Μεγαλύτερη σημασία έχει η διάγνωση της κίρρωσης έτσι ώστε:

 Να επιμηκυνθεί η θεραπεία ή να επιλεγεί το πιο κατάλληλο σχήμα DAA’s

 Να γίνει έλεγχος για επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης (π.χ

γαστροσκόπηση για ανεύρεση κιρσών)

 Να τεθεί ο ασθενής σε screening για ΗΚΚ



EASL/ALEH J Hepatol 2015



 Ο συνδυασμός Fibroscan με ορολογικούς δείκτες ίνωσης φαίνεται να

αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια

 Το Fibroscan δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εκτίμηση της ίνωσης

μετά από επιτυχή αντιϊική αγωγή και επίτευξη SVR, διότι δεν υπάρχουν ως

σήμερα μελέτες με παράλληλη λήψη βιοψιών που να αποδεικνύουν πως οι

αλλαγές στην ελαστογραφία οφείλονται αποκλειστικά στις αλλαγές της

ίνωσης και μόνο

 Επίσης δεν υπάρχουν μελέτες που να ορίζουν cut-off ίνωσης μετά από

επιτυχή αγωγή
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!!



 Συνεπώς οι κιρρωτικοί ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται ανά

6 μηνο για πρόληψη εμφάνισης ΗΚΚ ακόμα και στην περίπτωση

μείωσης των τιμών ελαστογραφίας



Ασθενείς με HΒV
Παρέχει βοήθεια για την έναρξη ή όχι αγωγής σε ασθενείς που

βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη (HBVDNA και τρανσαμινάσες δεν

ξεκαθαρίζουν αν πρόκειται για ανενεργό φορεία ή για ενεργό

λοίμωξη)

Μεγαλύτερη σημασία έχει η διάγνωση της κίρρωσης έτσι ώστε:

 Να γίνει έλεγχος για επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης (π.χ

γαστροσκόπηση για ανεύρεση κιρσών)

 Να τεθεί ο ασθενής σε screening για ΗΚΚ



EASL/ALEH J Hepatol 2015



EASL/ALEH J Hepatol 2015



 Σε πρόσφατη μελέτη φάνηκε πως το 1/3 (33%) των ασθενών που είχαν

τεθεί στην γκρίζα ζώνη βάσει TE, είχαν τελικά σοβαρή ίνωση F3 ή F4 στη

βιοψία

 Βιοψία ήπατος ή επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ΤΕ οδήγησαν τελικά σε

διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση στο 47% και το 31% των ασθενών

αντίστοιχα

Liu K et al, Liver Int 2018



Ασθενείς με NAFLD

 Σημαντική η εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης καθώς αυτή αποτελεί τον

σπουδαιότερο προγνωστικό παράγοντα της νόσου καθώς σχετίζεται

με liver-related events και αυξημένη θνητότητα

Ekstedt et al, Hepatology 2015



EASL/ALEH J Hepatol 2015



Eddowes PJ et al, Gastroenterology 2019

450 NAFLD ασθενείς



Γενικά: ανεξαρτήτως αιτιολογίας ηπατικής 
νόσου 

 H TE είναι πιο αξιόπιστη για την ανίχνευση της κίρρωσης (AUROC: 0.80–

0.99), παρά της σοβαρής ίνωσης (AUROC: 0.65–0.97)

 Η TE αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο περισσότερο για τον αποκλεισμό της

κίρρωσης παρά για την επιβεβαίωση της (NPV 96%, PPV 74%)

 Διαφορετικά cut-offs για τη διάγνωση της κίρρωσης έχουν προταθεί

ανάλογα με την αιτιολογία της νόσου (πχ 9.7 kPa για HBV, μέχρι 27 kPa για

ALD)

 Σε μια μετα-ανάλυση έχει προταθεί το όριο των 13 kPa για τη διάγνωση της

κίρρωσης Kim do Y et al. Dig Dis Sci 2009
Ganne-Carrie N et al. Hepatology 2006
Friedrich-Rust M et al. Gastroenterology 2008
Stebbing J et al. J Clin Gastroenterol 2010
Tsochatzis EA et al. J Hepatol 2011



Ελαστογραφία ήπατος και ΗΚΚ
 Συσχέτιση τιμών LS με εμφάνιση ΗΚΚ

 Συσχέτιση τιμών LS με υποτροπή ΗΚΚ μετά από ηπατεκτομή
Marasco G et al J Hepatol 2018

 Μείωση του κινδύνου εμφάνισης ΗΚΚ (όχι εξαφάνιση!!) σε HBV 

ασθενείς που είχαν μείωση των τιμών LS υπό αντιιϊκή αγωγή 

(HR: 0.65, 95% CI: 0.33-0.84, p<0.05)                     Zhang Y, Medicine (Baltimore) 2019

752 HCV ασθενείς Μέσος χρόνος 
παρακολούθησης: 6.6 
χρόνια

190 ανέπτυξαν 
ΗΚΚ

5 ετής κίνδυνος 1.7% 
<5 kPa

16.7%
10-15 kPa

36.3%
20-25 kPa

43.7%
>25 kPa

Nakagomi R et al J Gastroenterol Hepatol 2018



Ελαστογραφία Ήπατος και πυλαία 
υπέρταση

Καλή συσχέτιση μεταξύ τιμών Liver Stiffness (LS)

και πυλαίας υπέρτασης

 Γραμμική συσχέτιση μεταξύ LS και HVPG

Καλή συσχέτιση μεταξύ LS και παρουσίας κιρσών

οισοφάγου



Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ LS και HVPG δεν

παραμένει για τιμές HVPG > 10 mmHg και ακόμα

περισσότερο για τιμές HVPG ≥ 12 mmHg

Οι μελέτες δεν έχουν αναδείξει συσχέτιση μεταξύ

LS και μεγέθους κιρσών οισοφάγου, ούτε

συσχέτιση μεταξύ LS και κινδύνου κιρσορραγίας



Karagiannakis D et al Scand J Gastroenterol 2018



Η αιτία:
 Στα αρχικά στάδια η πυλαία υπέρταση σχετίζεται με

την ηπατική ίνωση που μπορεί να εκτιμηθεί με την LS

 Στα πιο προχωρημένα στάδια η πυλαία υπέρταση

εξαρτάται από τη σπλαγχνική αγγειοδιαστολή και την

αυξημένη αιματική ροή προς το ήπαρ διαμέσω της

πυλαίας φλέβας. Η LS δεν έχει καμία συσχέτιση με

αυτόν το μηχανισμό



Οι μεταβολές στο μέγεθος, την πυκνότητα και τη

σκληρότητα του σπληνός φαίνεται να εκφράζουν

καλύτερα αυτό το προχωρημένο στάδιο της

πυλαίας υπέρτασης που σχετίζεται με την

αυξημένη αιματική ροή προς την πυλαία φλέβα

Ο αριθμός των αιμοπεταλίων (PLTs) μπορεί να

εκφράσει αυτές τις μεταβολές του σπληνός



Baveno VI criteria
LS < 20 kPa και PLTs > 150000

Karagiannakis D et al Scand J Gastroenterol 2018



 Ασθενείς που πληρούν αυτά τα κριτήρια έχουν < 5%

πιθανότητα να έχουν επικίνδυνους κιρσούς για αιμορραγία

(μεγάλους κιρσούς ή κιρσούς με red spots)

 Δυστυχώς μόνο 20% των κιρρωτικών ασθενών πληρούν τα

κριτήρια αυτά και μπορούν να αποφύγουν τη γαστροσκόπηση

 Τα κριτήρια αυτά έχουν επιβεβαιωθεί σε ασθενείς με κίρρωση

ιογενούς ή NAFLD αιτιολογίας (Προσφάτως και σε ασθενείς με

κίρρωση χολοστατικής αιτιολογίας)



Moctezuma-Velazquez et al, Am J Gastroenterol 2018



Expanded Baveno VI criteria

LS < 25 kPa και PLTs > 110000

40% των ασθενών πληρούν αυτά τα

κριτήρια και θα μπορούσαν να αποφύγουν

τη γαστροσκόπηση
Augustin S et al Hepatology 2017



Ο ρόλος της ελαστογραφίας σπληνός

Karagiannakis D et al Scand J Gastroenterol 2018



Μελέτη Πανεπιστημιακής 
Γαστρεντερολογικής κλινικής Νοσ Λαϊκό

AUROC: 0.792

Ελαστογραφία σπληνός στο σύνολο 71 ασθενών



Σύγκριση ελαστογραφίας σπληνός με Baveno VI 
criteria



Συμπεράσματα

 Η Ελαστογραφία ήπατος μπορεί να υποκαταστήσει τη βιοψία κυρίως σε ότι αφορά τον αποκλεισμό της

κίρρωσης, ανεξαρτήτου αιτιολογίας ηπατικής νόσου (με διαφορετικά cut-offs ανάλογα της αιτιολογίας)

 Η ακρίβεια της σε ότι αφορά τα ενδιάμεσα στάδια ίνωσης είναι μειωμένη

 Η ελαστογραφία ήπατος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας καλός δείκτης για την πρόβλεψη ασθενών

που θα εμφανίσουν ΗΚΚ ή κιρσούς οισοφάγου.

 Δεν είναι το ίδιο ακριβής σε ότι αφορά την πρόβλεψη σοβαρών επιπλοκών πυλαίας υπέρτασης πχ

κιρσορραγία

 Παράμετροι που έχουν σχέση με το σπλήνα πχ PLTs αυξάνουν τη διαγνωστική ακρίβεια της

ελαστογραφίας ήπατος

 Η ελαστογραφία σπληνός φαίνεται να είναι ένας αξιόπιστος δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα

προχωρημένα στάδια πυλαίας υπέρτασης σε ότι αφορά την πρόβλεψη σοβαρών επιπλοκών
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