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Ειζαγωγή:  Τν θπζηαδέλσκα ήπαηνο είλαη ζπάλην θαιόεζεο λεόπιαζκα  κε ζπρλόηεηα εκθάληζεο < 5% ησλ θπζηηθώλ κνξθσκαησλ ηνπ ήπαηνο. 

Εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε γπλαίθεο κέζεο ειηθίαο  θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη αζπκπησκαηηθό, κε ηα ζπκπηώκαηα λα εκθαλίδνληαη 

ζπλήζσο κεηά απν αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θύζηεο. Παξά ηελ θαινήζε κνξθή ηεο λόζνπ, ην θπζηαδέλσκα ερεη πνζνζηό 30% θαθνήζνπο εμαιιαγήο 

ζε θπζηαδελσθαξθίλσκα. 

Σκοπός: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ, γπλαίθα 56 εηώλ, κε ηζηνξηθό θύζηεο ήπαηνο από 8εηἰαο. 

 Υλικό και μέθοδος: Αζζελήο κε ηζηνξηθό θπζηηθνύ κνξθώκαηνο ήπαηνο 

πνπ δηαγλώζζεθε ζε ηπραίν έιεγρν πξν 8 εηώλ, πξνζήιζε πξνο 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ιόγσ αύμεζεο κεγέζνπο ηεο θύζηεο, 

δπζπεπηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ςειαθεηνύ κνξθώκαηνο ζηελ άλσ 

θνηιία. Η θιηληθή εμέηαζε αλέδεημε ςειαθεηό κόξθσκα δεμηνύ 

ππνρνλδξίνπ κε επέθηαζε έσο ην ππνγάζηξην. 

 
Αποηελέζμαηα: Από ηηο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο ν δείθηεο CA19.9 ήηαλ 4.122 U/ml. Ο απεηθνληζηηθόο έιέγρνο, (CT, MRI θνηιίαο), αλέδεημε θπζηηθό 

κόξθσκα ήπαηνο δηακέηξνπ 22 εθ. Η αζζελήο ππεβιήζε ζε εθππξήληζε ηνπ θπζηηθνύ κνξθώκαηνο θαη ρνινθπζηεθηνκή. Η ηζηνιoγηθή εμέηαζε ηνπ 

παξαζθεπάζκαηνο ήηαλ θπζηαδέλσκα ήπαηνο κεηά κεζεγρπκαηηθνύ σνζεθηθνύ ζηξώκαηνο. Η κέηξεζε ηνπ CA19.9 απν ην πεξηερόκελν ηεο θύζηεο 

ήηαλ >12.000 U/l. Μεηεγρεηξεηηθά ε αζζελήο εκθάληζε ρνιόξξνηα, (βαζκνύ Β), πνπ αληηκεησπίζζεθε επηηπρώο κε ελδνζθνπηθή ζθηγθηεξνηνκή. 

Εμήιζε ηελ 14ε κ.ε. θαη παξακέλεη ππὀ παξαθνινύζεζε 1 ρξόλν κεηά, ρσξίο επξήκαηα ππνηξνπήο ηεο λόζνπ. 

 
Σσμπεράζμαηα: Παξά ηελ θαινήζεηα ηεο λόζνπ, ην θπζηαδέλσκα εκθαλίδεη ηνλ θίλδπλν εμέιημεο ζε 

θαθνήζε κνξθή, ην θπζηαδελνθαξθίλσκα. Η πιήξεο ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο.  Η 

παξαθέληεζε ηεο θύζηεο ή ε κεξηθή εθηνκή ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θύζηεο ζπλνδεύνληαη κε πςειό 

πνζνζηό ππνηξνπήο. 

 
Αλνζντζηνρεκεία αξλεηηθή γηα ππνδνρείο 

νηζηξνγόλσλ ( α) , ζεηηθή γηα CK 19 (b) 


