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ΕΘρΑΓΩΓΗ 

 Η εζηηαθή νδώδεο ππεξπιαζία - FNH(Focal Nodular 
Hyperplasia) είλαη ν δεύηεξνο πην ζπρλόο θαινήζεο 
όγθνο ηνπ ήπαηνο κεηά ην αηκαγγείσκα 

 

 Πεξηγξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Edmonson ην 
1958 

 

 Άγλσζηε παζνγέλεηα, πηζαλόλ ηύπνο αγγεηαθήο 
δπζπιαζίαο 

 

 Πην ζπρλόο ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο 
(αλαινγία 8:1) 

 

 Αζπκπησκαηηθόο, αλαθαιύπηεηαη ηπραία ζην 80% 
ησλ πεξηπηώζεσλ 

 

 Δηαθνξνδηαγηγλώζθεηαη από ην επαηνθπηηαξηθό 
θαξθίλσκα θαη ην αδέλσκα 

 

 

 

1Ο ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟ: Αζζελήο 37 εηώλ ππεβιήζε ζε γπλαηθνινγηθή επέκβαζε γηα αθαίξεζε ελδνκεηξηθώλ 

εζηηώλ από ηελ ΑΡ σνζήθε 

 Αλεπξέζε  δηεγρεηξεηηθά  κηζρσηή  κάδα ζην δεμηό ινβό ηνπ ήπαηνο 

 Εηζήρζε ζηελ θιηληθή καο γηα πξνγξακκαηηζκέλε ρεηξνπξγηθή εθηνκή απηήο 

 Ιζηνξηθό: Η αζζελήο αλέθεξε ιήςε αληηζπιιεπηηθώλ δηζθίσλ επί 6εηία γηα ζεξαπεία ηεο 

ελδνκεηξίσζεο. 

 Πξνεγρεηξεηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: Ηt:39,3,Λεπθά αηκ.:6,600,Αηκνπεηάιηα 409.000/κl, 

TKE:31(<20 Φ.Σ), γGT :68U/L(Φ.Σ9.0-36), CA 125=35,2U/ml(Φ.Σ <35)-λοιποί καπκινικοί 

δείκηερ κ.θ  

 
2ο ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟ: Αζζελήο 35 εηώλ ζήιενο θύινπ, κεηά από δηεξεύλεζε 

θσιηθνύ ρνιεθόξσλ ιόγσ ρνινιηζίαζεο, αλεπξέζεθε ζε απεηθνληζηηθό έιεγρν 

κάδα ζην ηκήκα V ηνπ ήπαηνο. 

 

ηελ θνίηε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο (ηκήκα V ηνπ ήπαηνο) αλαγλσξίδεηαη 

πνιπνδώδεο κόξθσκα δηαζηάζεσλ 3Χ3εθ. πεξίπνπ, ην νπνίν είλαη γλσζηό από 

πξνεγρεηξεηηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη από θπηηαξνινγηθή εμέηαζε έρεη 

θαηαδεηρζεί όηη πξόθεηηαη πεξί εζηηαθήο νδώδνπο ππεξπιαζίαο. 

 



 
 
 CT έιεγρνο (ρσξίο θαη κε ζθηαγξαθηθό): Μηζρσηή κάδα 7x5,3x5εθ .κε επξεία 

βάζε από ην ηκήκα VI ηνπ δεμηνύ επαηηθνύ ινβνύ κε αθηηλνεηδείο πξνζεθβνιέο 
θη ππόππθλε πεξηνρή ζην θέληξν ηεο 

 
 Δηαθνξνδηάγλσζε αδελώκαηνο από εζηηαθή νδώδε ππεξπιαζία 
 

ΤΛΘΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΘ  



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

1ο ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟ: Η αζζελήο νδεγήζεθε ζην ρεηξνπξγείν όπνπ ε κάδα αθαηξέζεθε ιαπαξνζθνπηθά κε κεξηθή εθηνκή ηνπ ηκήκαηνο VI ηνπ δεμηνύ επαηηθνύ ινβνύ θαη 
κε ηε βνήζεηα αγγεηαθνύ EndoGIA . 

Παξ’ όηη έρεη ζρνιηαζηεί επξέσο, ε ζπζρέηηζε ηεο FNH κε ηε ιήςε αληηζπιιεπηηθώλ δελ έρεη ηεθκεξησζεί (ε ζπζρέηηζε απηή ήηαλ παξνύζα ζηελ πεξίπησζή καο). 
Ωζηόζν έρεη βξεζεί όηη ηα αληηζπιιεπηηθά πξνάγνπλ ηελ αύμεζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ FNH. 

 

2Ο ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟ: Μεηά από ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή αθνινύζεζε ζεξαπεπηηθή νγθεθηνκή ελδνεπαηηθνύ κνξθώκαηνο  en block ζηελ θνίηε ηεο ρνιεδόρνπ 
θύζηεο (ηκήκα V ηνπ ήπαηνο) κε ηε ρξήζε Ultracision (Εηθόλα 2). 

 

Η παθολογοαναηομική εξέηαζη και ζηιρ δύο  

πεπιπηώζειρ έδειξε όηι εππόκειηο για εζηιακή  

οζώδη ςπεππλαζία.  

 

Εικόνα 2. Χεηξνπξγηθό παξαζθεύαζκα 2νπ πεξηζηαηηθνύ Εικόνα 1. Χεηξνπξγηθό παξαζθεύαζκα εζηηαθήο νδώδνπο ππεξπιαζίαο ήπαηνο 

(βηβιηνγξαθία) 



ΤΜΠΕΡΑρΜΑΣΑ 

 Η ζεξαπεία ηεο εζηηαθήο νδώδνπο ππεξπιαζίαο είλαη ζπληεξεηηθή ή ρεηξνπξγηθή  

 Ελδείμεηο ρεηξ/θήο ζεξαπείαο: 

 όηαλ ηίζεηαη ζέκα δηαθνξνδηάγλσζεο από θαθνήζε λόζν 

  παξνπζία επκεγέζνπο κάδαο πνπ πξνθαιεί πηεζηηθά θαηλόκελα. 

 Η λαπαποζκοπική αθαίπεζη έσει ένδειξη για όγκοςρ μιζσωηούρ ή όγκοςρ πος εδπάζονηαι ζηα ημήμαηα II-VI,όπωρ και ζηιρ 
πεπιπηώζειρ μαρ. 

 


