
Κίρρωση του Ήπατος
Ζέκου Ζωή
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     Κίρρωση είναι μια σοβαρή χρόνια νόσος του ήπατος που 

συνοδεύεται από ουλοποίηση (ουλή) στο συκώτι . Οι βλάβες 

του ήπατος στην κίρρωση είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

σοβαρή αιμορραγία (πχ. αιμορραγία κιρσών οισοφάγου), 

οίδημα (πρήξιμο στα πόδια ή συλλογή υγρού στην κοιλιά) και 
αναπνευστική δυσχέρεια (από συλλογή υγρού στους 

πνεύμονες).  Η κίρρωση του ήπατος είναι συνέπεια της χρόνιας 

ηπατικής νόσου  . Στην κίρρωση τα κύτταρα του ήπατος 

παθαίνουν βλάβες , καταστρέφονται και δεν μπορούν να 

αποκατασταθούν . Η νόσος εξελίσσεται ύπουλα με λίγα ή 

χωρίς συμπτώματα και σταδιακά επέρχεται ευρεία 

καταστροφή του ηπατικού ιστού. Η δομή του ήπατος 

αλλοιώνεται όπως επίσης και οι ζωτικές λειτουργίες του που 

είναι απαραίτητες για τη ζωή . Το συκώτι φιλτράρει το αίμα 

και το απαλλάσσει από τοξικές ουσίες και απόβλητα του 

μεταβολισμού . Η απώλεια των ηπατικών κυττάρων εμποδίζει 
τον καθαρισμό του αίματος . Ως αποτέλεσμα συσσωρεύονται 
στον οργανισμό τοξικές ουσίες και απόβλητα και μπορεί να 

προκληθεί πρόβλημα στον εγκέφαλο με σύγχυση, ταραχή, 

τρέμουλο. Σε σοβαρές περιπτώσεις η κατάσταση αυτή μπορεί 
να εξελιχθεί σε κώμα και να οδηγήσει στο θάνατο. 



Αίτια

Ο	Αλκοολισμός	
Οι	ηπατίτιδες	που	προκαλούνται	από	ιούς,	όπως	η	
ηπατίτιδα	Β	και	C,	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	
ηπατική	κίρρωση.	

Τοξικές	ουσίες	που	εισέρχονται	ή	δημιουργούνται	στη	
διατροφή.	



Συµπτώµατα
		Φούσκωμα	της	κοιλιάς		
		Κούραση,	αδυναμία,	εξάντληση	
		Ανορεξία	
		Αναγούλα,	ναυτία	
		Ασυνήθιστη	απώλεια	βάρους	ή	πρόσληψη	βάρους	
		Κιτρινωπό	χρώμα	του	δέρματος	και	των	ματιών	(ίκτερος).	Ο	
όρος	κίρρωση	προέρχεται	από	το	αρχαίο	"κιρρός",	που	
σημαίνει	κιτρινωπός,	εξαιτίας	της	κιτρινωπής	εμφάνισης	
του	ασθενούς	και	του	προσβεβλημένου	ήπατος	

		Φαγούρα	
		Ούρα	σκούρου	χρώματος,	πορτοκαλί	ή	βαθύ	κίτρινο	προς	
καφέ	

		Πόνος	στην	κοιλιά,	ιδιαίτερα	στην	ηπατική	περιοχή,	πάνω	
δεξιά	στην	κοιλιά.	

		Ερυθρότητα	των	παλαμών	



  Αραχνοειδή αγγειώματα: 
Αγγειακές βλάβες, λόγω 
αύξησης της οιστραδιόλης, 
που αποτελούνται από ένα 
κεντρικό αρτηρίδιο που 
περιβάλλεται από πολλά 
μικρότερα αγγεία[ σε περίπου 
1/3 των περιπτώσεων]

  Χείρα Dupuytren: Ρίκνωση της 
παλαμιαία απονεύρωσης, που 
οδηγεί σε αδυναμία πλήρους 
έκτασης των δακτύλων. 
Πιστεύεται ότι προκαλείται από 
υπερλειτουργία των 
ινοβλαστών και άτακτη 
εναπόθεση κολλαγόνου. Είναι 
σχετικά κοινό (33% των 
ασθενών). Και άλλα πολλά.

Αραχνοειδή αγγειώματα

Χείρα Dupuytren

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1_Dupuytren&action=edit&redlink=1


Επιπλοκές
Ασκίτης: συλλογή υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα λόγω της      
αυξημένης αγγειακής πίεσης που προκαλεί εξαγγείωση υγρού.
Κιρσοί οισοφάγου: λόγω της πυλαίας υπέρτασης σχηματίζεται     
ένα δίκτυο παράπλευρης κυκλοφορίας από το ήπαρ προς τον 
στόμαχο και τον οισοφάγο (Πυλαιοσυστηματική αναστόμωση). 
Αυτές οι φλέβες διευρύνονται σχηματίζοντας κιρσούς και είναι 
πολύ πιθανή η ρήξη τους, προκαλώντας αιμορραγία στο ανώτερο 
πεπτικό (αιματέμεση, υπογκοαιμία, μέλανα κένωση).
αιμορραγία και μώλωπες από την διαταραχή του μηχανισμού     
πήξης.
Ίκτερος    
Κνησμό (φαγούρα): λόγω εναπόθεσης χολικών αλάτων στο     
δέρμα.
Ηπατική εγκεφαλοπάθεια: Η έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας     
μειώνει τον μεταβολισμό της αμμωνίας και τον αζωτούχων 
ενώσεων στο αίμα, τα οποία μεταφέρονται στον εγκέφαλο και 
επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία: παραμέληση της 
προσωπικής εμφάνισης, απάθεια, απώλεια μνήμης, πρόβλημα 
συγκέντρωσης, ή αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου.
Υπερευαισθησία σε φάρμακα που προκαλείται από μειωμένο     
μεταβολισμό των δραστικών ενώσεων λόγω της έκπτωσης της 
ηπατικής λειτουργίας.
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα: πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος,     
μια συχνή επιπλοκή της κίρρωσης. Έχει υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας.
Πυλαία υπέρταση: Το αίμα ρέει πιο αργά από τον εντερικό     
σωλήνα και τον σπλήνα, μέσω της ηπατικής πυλαίας φλέβας, 
προς το ήπαρ οδηγώντας σε αύξηση της πίεσης.

Κοιλιά ασθενούς με 
κίρρωση, φαίνεται ο ασκίτης

Κιρσοί οισοφάγου, 
όπως φαίνονται με 
το ενδοσκόπιο

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%AF_%CE%BF%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF


 Απεικονιστικά Ευρήµατα 

Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της 
κίρρωσης. Σε προχωρημένη κίρρωση το ηπαρ εμφανίζετε μικρό 
και οζώδες με αυξημένη ηχογενεία και ακανόνιστες περιοχές. 
Άλλα απεικονιστικά ευρήματα που υποδηλώνουν κίρρωση είναι η 
διεύρυνση του κερκοφόρου λοβού και η διεύρυνση του σπλήνα. 
Ένας διευρυμένος σπλήνας (σπληνομεγαλία), ο οποίος είναι 
κανονικά λιγότερο από 11 -12cm σε ενήλικες, είναι ενδεικτικό 
της κίρρωσης με πυλαία υπέρταση. Οι υπέρηχοι μπορούν επίσης 
να ελέγξουν το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, την πυλαία 
υπέρταση και το σύνδρομο Budd-Chiari (με την εκτίμηση της 
κυκλοφορίας στην ηπατική φλέβα).
Ένας νέος τύπος συσκευής, το FibroScan (παροδική 
ελαστογραφία), χρησιμοποιεί ελαστικά κύματα για να 
προσδιορίσει την ακαμψία του ήπατος που θεωρητικά μπορεί να 
μετατραπεί σε ένα “σκορ” ήπατος με βάση την κλίμακα METAVIR. 
Το FibroScan παράγει μια εικόνα υπερήχων του ήπατος (20 με 80 
mm) μαζί με μια ένδειξη της πίεσης (σε kPa.) Η εξέταση είναι 
πολύ ταχύτερη από μια βιοψία (διαρκεί συνήθως 2,5-5 λεπτά) και 
είναι εντελώς ανώδυνη. Υποδηλώνει μία συσχέτιση με τη 
σοβαρότητα της κίρρωσης

 Ενδοσκόπηση 

Γαστροσκόπηση (ενδοσκοπική εξέταση του οισοφάγου, του 
στομάχου και δωδεκαδακτύλου) εκτελείται σε ασθενείς με 
εγκατεστημένη κίρρωση ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να 
έχουν κιρσούς οισοφάγου. Αν εντοπισθούν, μπορεί να 
εφαρμοστεί προφυλακτική τοπική θεραπεία (σκληροθεραπεία ή 

Υπερηχογράφημμα 
κοιλίας -ηπατική 

κίρρωση

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF_Budd-Chiari&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1


Σε γενικές γραμμές, η ηπατική βλάβη που προκαλεί η κίρρωση 
είναι μη αντιστρέψιμη, αλλά η θεραπεία μπορεί να σταματήσει ή να 
καθυστερήσει την περαιτέρω εξέλιξη και να μειώσει τις επιπλοκές. 
Η υγιεινή διατροφή ενθαρρύνεται, αφού η κίρρωση μπορεί να 
είναι μια ενεργοβόρος διαδικασία. Τακτική παρακολούθηση είναι 
συχνά απαραίτητη. Θα πρέπει να συνταγογραφούνται αντιβιοτικά 
για τις `` λοιμώξεις``, καθώς και διάφορα φάρμακα βοηθητικά για 
τον ``κνησμό``. Καθαρτικά, όπως λακτουλόζη, μειώνουν τον 
κίνδυνο της δυσκοιλιότητας, αλλά ο ρόλος τους στην πρόληψη 
της εγκεφαλοπάθειας είναι περιορισμένος.
Η ‘‘‘αλκοολική κίρρωση’‘‘ που προκαλείται από κατάχρηση αλκοόλ 
αντιμετωπίζεται με αποχή από το αλκοόλ. Η θεραπεία για την 
κίρρωση σχετιζόμενη με ‘‘‘ηπατίτιδα’‘‘ περιλαμβάνει φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των διαφόρων τύπων 
ηπατίτιδας, όπως ιντερφερόνη για ‘‘‘ιογενή ηπατίτιδα’‘‘ και 
κορτικοστεροειδή για ‘‘‘αυτοάνοση ηπατίτιδα’‘‘. Η κίρρωση που 
προκαλείται από την ‘‘‘νόσο του Wilson’‘‘ (χαλκός συσσωρεύεται σε 
διάφορα όργανα) αντιμετωπίζεται με θεραπεία αποχάλκωσης (π.χ., 
πενικιλλαμίνη). 

 Θεραπεία



Αντιµετώπιση - Περιορισµός Βλάβης

 Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η θεραπεία το συντομότερο δυνατό. 
Παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να θεραπεύσει την κίρρωση, 
μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει περαιτέρω βλάβη του 
ήπατος. Η θεραπεία περιλαμβάνει φάρμακα και χειρουργική 
επέμβαση ανάλογα με το τι προκάλεσε την κίρρωση και ποια 
προβλήματα προκάλεσε αυτή με τη σειρά της στον οργανισμό.

 Προκειμένου να περιοριστεί η βλάβη από την κίρρωση του 
ήπατος, αλλά και για να ελεγχθούν τα συμπτώματα θα πρέπει:

 Μηδενική χρήση  αλκοόλ.
 Συζήτηση με τον γιατρό πριν τη κατανάλωση  
οποιωδήποτε φάρμακων, ακόμη και συμπληρώματων 
διατροφής.
 Εμβολιασμός με τις οδηγίες του γιατρού.
 Ακολουθία διατροφής χαμηλή σε νάτριο.




