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Συμβατικά καρκινώματα του ήπατος από τις δύο επιθηλιακές 

συνιστώσες

ηπατικά κύτταρα  χολαγγειοκύτταρα

Ηπατοκυτταρικό  καρκίνωμα Χολαγγειοκαρκίνωμα



Ηπατικά αρχέγονα κύτταρα

 Διφαινοτυπικά άωρα κύτταρα με δυναμικό                             με 

διττής διαφοροποίησης

 Εντόπιση (πιθανές φωλεές):

πόροι του Hering, 

χολαγγειόλια, μικρά χολαγγεία 

περιχολαγγειακά αδένια

άλλες?

 Αποδιαφοροποίηση ηπατικών κυττάρων υπό την   

επίδραση του μικροπεριβάλλοντος

Kuwahara R et al. Hepatology 2008

Michalopoulos G, Compr Physiol 2013

Yang L et al.. Stem Cells 2008

Canals of Hering

Bile ductule



Ποιος είναι ο ρόλος των ΗΑΚ/ΗΠΚ ;

 Συμβάλλουν στην αναγέννηση του ηπατικού παρεγχύματος 

μέσω εναλλακτικής οδού όταν εξαντλούνται ή γηράσκουν τα  

ώριμα ηπατικά κύτταρα

 Συμμετέχουν στην ινογένεση

 Συμμετέχουν στην καρκινογένεση



Φάσμα  διαφορετικών κυτταρικών τύπων και δομών  αντί-

στοιχων των φάσεων της διαφοροποίησης

 Ηπατικά αρχέγονα /προγονικά κύτταρα (ΗΑΚ/ΗΠΚ)

 Άωρα χολαγειόλια

 Ενδιάμεσα ηπατικά κύτταρα

 Keratin 7+ ηπατοκύτταρα

Ανάλογα  μικτής  ή  ενδιάμεσης μορφολογίας πρωτοπαθή        

ηπατικά καρκινώματα (ΠΗΚ)



Διφαινοτυπικό  Ηπατοχολικό ΠΚΗ

(Σύνθετο ΗΚΚ-ΧΚ)

ΗΚΚ

α.  αμιγές

β. με χολαγγειοκυτταρι-

κούς δείκτες εστιακά                

(Κ19, Κ7)

Χολαγγειοκαρκίνωμα

α.  αμιγές

β. με ηπατοκυτταρικούς

δείκτες εστιακά   

Brunt et al. Hepat Oncol, 2015



ΣΥΝΘΕΤΟ  ΗΚΚ - ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ WHO 2010

A Σύνθετο ΗΚΚ - χολαγγειοκαρκίνωμα  κλασσικού            

τύπου

Kαρκινικές  συνιστώσες τοπογραφικά ανεξάρτητες

B  Σύνθετο ΗΚΚ - χολαγγειοκαρκίνωμα με χαρακτήρες 

προγονικών κυττάρων

- τυπικό

- ενδιάμεσο (διφαινοτυπικό): ενδιάμεσα  φαινοτυπικά και     

ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά 

- χολαγγειολοκυτταρικό



Σύνθετο ΗΚΚ–ΧΚ

Kαρκινικές συνιστώσες τοπογραφικά ανεξάρτητες

Ηπατοχολικό διφαινοτυπικό ΠΚΗ 

Μονόμορφο καρκίνωμα με μικτό ηπατοχολικό ανοσοφαινότυπο

ή και συνύπαρξη ΗΚΚ , XK, ΗΚΚ-ΧΚ 

Brunt et al. Hepat Oncol, 2015



Σύνθετο  ΗΚΚ-ΧΚ με αρχέγονους χαρακτήρες                                               

(Διφαινοτυπικό Ηπατοχολικό ΠΚΗ)

 Ποικιλία αρχέγονων χαρακτηριστικών

 Διαφορετικοί  υπότυποι  στον ίδιο όγκο

 Ανοσοιστοχημικός προσδιορισμός (ανοσοφαινότυπος)

Ιkeda H et al. Am J Clin Pathol, 2013 Akida J et al. Am J Surg Pathol, 2013

Sasaki et al. Liver Inter, 2014



Δείκτες  ηπατικών αρχέγονων/προγονικών κυττάρων

 αρχέγονων κυττάρων   - K19, Ep-CAM, N-CAM, CD133, AFP

-exper. OV-6, nestin, Κ14, Sox9

 χολαγγειοκυτταρικοί   - K7 and K19,  EMA(Muc1), Ep-CAM, N-CAM     

- exper . Sox9

 ηπατοκυτταρικοί -albumin, arginase, HepPar1, pCEA,CD10,                         

AFP

- exper. HNF4a



Κλασσικός τύπος 

ΣΗΚΚ_ΧΚ



«Τυπικό» σύνθετο με χαρακτήρες 

προγονικών κυττάρων



Τυπικό  ΚΙ9



Σύνθετο ΗΚΚ-ΧΚ «ενδιάμεσος τύπος»



K19 EpCam

HepPar CΚ7



Ενδιάμεσος τύπος







HepPar1



Κερατίνη 7



«Χολαγγειολoκυτταρικός»  

τύπος



ΗΚΚ με Κ19 θετικά κύτταρα



Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ΣΗΚ-ΧΚ

 Σχετικά χαμηλή συχνότητα  (0.4-14% των ΠΚΗ)

 Aυξανόμενη συχνότητα

 Υψηλότερη συχνότητα στους άνδρες

 Χαμηλότερη επίπτωση στη ΝΑ Ασία συγκριτικά με ΗΚΚ και ΧΚ

 Συσχέτιση με ΧΗC, ΝΑSH, αλκοολική ν. προχωρημένου σταδίου



Κλινικoεργαστηριακά χαρακτηριστικά   ΣΗΚ-ΧΚ

 Υποαγγειούμενος όγκος με σημαντικά αυξημένη ΑFP και 

προσβολή λεμφαδένων (μικτά χαρακτηριστικά HKK και XK)

 Ενδοηπατική επεκτατική συμπεριφορά παρόμοια με ΗΚΚ 

(δορυφόροι όζοι, διήθηση φλεβών, θρόμβωση πυλαίας)  

 Κλινικoεργαστηριακά, μεγαλύτερη ομοιότητα με ΗΚΚ

 Απεικονιστικά ευρήματα δυναμικής CT ποικίλλουν ανάλογα με 

τον υπότυπο  (ευαισθησία 34%)

Wang AQ et al. World J Gastroenterol, 2016                                                 

Fowler KJ et al.  AJR 2013



Κυτταρική προέλευση σύνθετου ΗΚΚ-ΧΚ

 Κακοήθης εξαλλαγή ηπατικών αρχέγονων/προγονικών 

κυττάρων  σε αρχέγονα καρκινικά κύτταρα

 Επαναπρογραμματισμός και αποδιαφοροποίηση  ηπατο-

κυτταρικού τύπου καρκινικών κυττάρων σε αρχέγονα 

καρκινικά κύτταρα (γενετική διαφυγή)

Holczbauer A et al. Gastroenterology, 2013  

Dubois-Pot-Schneider H et al. Hepatology, 2014

Yamashita TJ Clin Invest. 2013 M



Κυτταρική προέλευση σύνθετου ΗΚΚ-ΧΚ

Πιθανές καταβολές του ΣΗΚΚ-ΧΚ με βάση γενετικά 

δεδομένα  (Fujii et al 2003)

 παράλληλη ανάπτυξη δυο διαφορετικών νεοπλασματικών 

κλώνων   σε γειτνίαση μεταξύ τους

 κλωνικός όγκος με διττό δυναμικό διαφοροποίησης

 κλωνική νεοπλασία με εμφάνιση γενετικής ετερογένειας    

κατά την εξελικτική διαδικασία



Γενετικό προφίλ  σύνθετου ΗΚΚ-ΧΚ

 Υπερέκφραση των σηματοδοτικών οδών του ΧΚ (TGF-β, Wnt, 

Notch) και του δείκτη χολαγγειακής διαφοροποίησης (Sox9)

 Υπερέκφραση παραγόντων (TGF-β, IL8) και γονιδίων σχετιζομένων 

με την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (COL1A1) και την αποδόμησή της 

(MMP2, TIMP1)

 Υπερέκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με την εμβρυϊκή ανάπτυξη 

του ήπατος και των αρχέγονων  κυττάρων

Coulouarn C et al. J Hepatol, 2013ΗΚΚ



Πρόγνωση  ΣΗΚΚ-ΧΚ

 5-ετής επιβίωση  ~ 18%

 Πρόγνωση καλύτερη του ΧΚ και χειρότερη του ΗΚΚ

 Εμφάνιση  ΣΗΚΚ-ΧΚ σε υπολειμματικούς ή υποτροπιάζοντες 

όγκους μετά από διαρτηριακό χημειοεμβολισμό που μπορεί να 

επηρεάσει δυσμενώς την πρόγνωση μετά τη μεταμόσχευση 

Nishihara Y et al. J Gasrtoenterol Hepatol, 2008

Zen C et al. Liver Transpl, 2011



ΗΚΚ με Κ19 θετικά κύτταρα σε ποσοστό  >5%  

χειρότερη πρόγνωση από συμβατικό ΗΚΚ

Fatourou E et al. Eur J Gastroent Hepatol 2014



Μειονεκτήματα της ταξινόμησης WHO 2010

 Δεν υπάρχει αντιστοιχία των τύπων κα υποτύπων με την 

κλινική  πορεία 

 Δεν περιλαμβάνονται όλοι οι ιστολογική φαινότυποι που  

απαντώνται στη διαγνωστική ρουτίνα 

 Δεν υπάρχει αξιόπιστη συσχέτιση με το γενετικό υπόβαθρο, 

γιατί δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς το μοριακό προφίλ



Ερωτήματα που πρέπει ν’απαντηθούν

 Αυξάνεται  πραγματικά η συχνότητα του σύνθετου     

(διφαινοτυπικού ηπατοχολικού) καρκινώματος ;

 Ποια είναι η επιδημιολογία της υποκείμενης νόσου;

 Διαφορετική κλινική πορεία και πρόγνωση από τα συμβατικά 

ΠΗΚ;

 Ποια πρέπει να η είναι η ενδεδειγμένη δειγματοληψία και 

ανοσοιστοχημική διερεύνηση;



Ερωτήματα που πρέπει ν’απαντηθούν  

 Ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση ;

 Μπορεί η επεμβατική θεραπεία συμβατικού ΗΚΚ  να 

ενεργοποιήσει την ανάπτυξη  ηπατοχολικού διφαινοτυπικού 

καρκινώματος;



Τι απαιτείται

 Ενιαία ονοματολογία

 Πολυκεντρικές  επιδημιολογικές,  κλινικές, απεικονιστικές  

και ιστολογικές μελέτες 

 Μοριακή διερεύνηση

 Διερεύνηση του τύπου των υποτροπών ΠΗΚ μετά 

θεραπεία


