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:: Μεμονωμένη πολυκυστική νόσος του ήπατος 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA2924 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μεμονωμένη πολυκυστική νόσος του ήπατος (PCLD) είναι μια γενετική διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση πολλών κύστεων που εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του 

ήπατος και η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, περιγράφεται ως αυτοσωματική επικρατής, 

πολυκυστική νόσος του ήπατος (ADPCLD). 

Ο επίπτωση της ADPCLD είναι 1 στα 100.000 άτομα. 

Η ασθένεια εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό 

κύστεων από τους άντρες ασθενείς. Οι κύστεις δεν είναι ανιχνεύσιμες σε μικρές ηλικίες και 

συνήθως εμφανίζονται μετά την ηλικία των 40 ετών. Ο αριθμός και το μέγεθός τους αυξάνονται 

με την ηλικία. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τη συνολική μάζα των κύστεων (επιπτώσεις 

συμπίεσης) και συμπεριλαμβάνουν κοιλιακή διάταση, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, 

πρώιμο κορεσμό, δύσπνοια, μειωμένη κινητικότητα και πόνο στην πλάτη λόγω ηπατομεγαλίας. 

Ορισμένοι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Οξύ κοιλιακό άλγος μπορεί να προκληθεί από άλλες 

επιπλοκές (ενδοκυστική αιμορραγία ή μόλυνση, συστροφή ή ρήξη κύστεων). Η ηπατική 

λειτουργία συνήθως παραμένει φυσιολογική. Δεν παρατηρείται πυλαία υπέρταση. Οι εξω-

ηπατικές εκδηλώσεις είναι πολύ σπάνιες και συμπεριλαμβάνουν ενδοκράνια ανευρύσματα 

(συνήθως μικρά και με χαμηλό κίνδυνο ρήξης) και ανωμαλίες της μιτροειδούς βαλβίδας. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις, η ηπατομεγαλία μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό που μπορεί να είναι 

θανατηφόρος. 

Οι κύστεις του ήπατος είναι αποτέλεσμα υπερανάπτυξης του χοληφόρου επιθηλίου ή διάτασης 

των περιχοληφόρων αδένων. Ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται σποραδικά, αλλά στις 

περισσότερες η ασθένεια κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο (ADPCLD). Η 

ADPCLD οφείλεται στο 1/3-1/2 των περιπτώσεων σε μεταλλάξεις στα γονίδια <i> PRKCSH </ i> 

ή <i> SEC63 </ i>. Δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις PCLD που δεν εμφανίζουν μετάλλαξη 

σε ένα από αυτά τα γονίδια, εικάζεται ότι πιθανώς να υπάρχουν επιπλέον γονίδια και τρόποι 

μετάδοσης που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί.  

Το υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) 

χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση. Μεταξύ των ασθενών σε κίνδυνο να εμφανίσουν την 

ασθένεια (οι οποίοι δηλαδή ανήκουν σε οικογένεια με μέλη που είναι γνωστό ότι νοσούν), τα 

διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνουν την ύπαρξη περισσότερων από μίας κύστεων σε ασθενείς 

ηλικίας κάτω των 40 ετών, και περισσότερων από τριών κύστεων στα άτομα άνω των 40 ετών. 

Για ασθενείς χωρίς θετικό οικογενειακό ιστορικό, το σύνηθες κριτήριο είναι η ύπαρξη 

περισσότερων από 20 κύστεων. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις πολλαπλές κύστεις ήπατος, που παρατηρούνται σε 

συνδυασμό με την αυτοσωματική επικρατή πολυκυστική νόσο των νεφρών (ADPKD; δείτε αυτόν 

τον όρο), αλλά η PCLD είναι γενετικά διαφορετική από την ADPKD με κύστεις ήπατος. Οι απλές 

κύστεις ήπατος είναι επίσης μια διαφορική διάγνωση. Η ασθένεια του Caroli (βλ. αυτόν τον όρο), 
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που χαρακτηρίζεται από κύστεις που επικοινωνούν με τη χοληφόρο οδό, διαφοροποιείται με τη 

χρήση απεικονιστικών μεθόδων με σκιαγραφικό μέσο που απεκκρίνεται στην χολή. 

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και δεν χρειάζονται θεραπεία. Για όσους έχουν 

συμπτώματα, η διαχείριση εξαρτάται από την έκταση, την κατανομή και την ανατομία των 

κύστεων και μπορεί να περιλαμβάνει διαδερμική αναρρόφηση των κύστεων, έγχυση 

σκληρυντικής αιθανόλης, άνοιγμα της κύστης, μερική ηπατεκτομή, και ακόμη και μεταμόσχευση 

ήπατος (σε σπάνιες περιπτώσεις όπου η μαζική διόγκωση του ήπατος αλλάζει σημαντικά την 

ποιότητα ζωής). Οποιαδήποτε μορφή θεραπείας με οιστρογόνα πρέπει να σταματάει αμέσως. 

Πρόσφατα έχει βρεθεί ότι η λανρεοτίδη και η οκτρεοτίδη με μακρότερο χρόνο δράσης (ανάλογα 

σωματοστατίνης) είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες για την PCLD, μειώνουν τον 

όγκο του μέτρια πολυκυστικού ήπατος και προλαμβάνουν την περαιτέρω αύξησή του. 

Οι περισσότεροι ασθενείς με PCLD έχουν καλή πρόγνωση. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


