
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, 
ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΣΑΛΛΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
30/3/2015



 CP: chronic pancreatitis
 AP: autoimmune pancreatitis
 PDA: pancreatic ductal adenocarcinoma
 PEN: pancreatic endocrine neoplasm
 SPN: solid pseudopapillary neoplasm
 ACC: acinar cell carcinoma
 PBL: pancreatoblastoma
 IPMN: intraductal papillary mucinous neoplasm
 MCN: mucinous cystic neoplasm
 SCA: serous cystadenoma
 PCT: pseudocyst

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ



ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ



Οι απεικονιστικές μέθοδοι έχουν σαν στόχο την όσο το 
δυνατόν ενωρίτερη ανίχνευση των αλλοιώσεων 

(μικρότερο μέγεθος, μικρότερο στάδιο)

 CT
 MRI
 EUS
 PET
 OCT

Απεικονιστικές μέθοδοι για τη διερεύνηση 
των παγκρεατικών αλλοιώσεων



Τεχνικές που παρέχουν υλικό για 
κυτταρολογική εκτίμηση

FNA κατευθυνόμενη υπό:
 CT

 Διακοιλιακό US
 EUS (διαμέσου του τοιχώματος του στομάχου ή του 

12/λου)
 Διεγχειρητική

ERCP με στόχο:

 συλλογή παγκρεατικού υγρού (σπανίως)
 συλλογή υλικού ψήκτρας (brushing παγκρεατικού 

πόρου)



Ενδείξεις για παρακέντηση με λεπτή βελόνα

Η FNA:

 επιβεβαιώνει την κακοήθεια σε μη χειρουργήσιμο 
καρκίνωμα

 επιλέγει τους ασθενείς τους υποψήφιους για ένταξη σε 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, σε περίπτωση που η 
αλλοίωση δε χρήζει χειρουργικής θεραπείας 
(πχ. λέμφωμα)

 επιβεβαιώνει την κλινική και ακτινολογική διάγνωση στην 
περίπτωση που η αλλοίωση είναι χειρουργήσιμη



EUS - FNA



Τεχνική της EUS - FNA

 Αλλοιώσεις κεφαλής παγκρέατος προσεγγίζονται μέσω 
του τοιχώματος του δωδεκαδακτύλου.

 Αλλοιώσεις σώματος και ουράς προσεγγίζονται μέσω 
του τοιχώματος του στομάχου.

Σε περίπτωση κυστικής αλλοίωσης:
 Γίνεται απόπειρα πλήρους κένωσης της κύστεως

 Το υγρό της κύστεως αποστέλλεται για κυτταρολογική, 
βιοχημική, ιστοχημική, ανοσοϊστοχημική και μοριακή

ανάλυση
 Αν εντός της κύστεως υπάρχει ορατό τοιχωματικό οζίδιο ή 

συμπαγές στοιχείο, λαμβάνεται χωριστό δείγμα



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
EUS – FNA έναντι της διαδερμικής FNA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Επιτρέπει τη βιοψία μικρών 
αλλοιώσεων (>0,5 cm), μη σαφών με 
τις συμβατικές απεικονιστικές 
μεθόδους (εγγύτητα της ηχοβόλου
κεφαλής στο υπό εξέταση όργανο)

 Βραχύτερη διαδρομή της βελόνας 
ελαττώνει τις πιθανές επιπλοκές και 
κυρίως την πιθανότητα διασποράς 
καρκινικών κυττάρων

 Επιτρέπει την ταυτόχρονη 
σταδιοποίηση σε περίπτωση 
κακοήθειας παγκρέατος δια 
δειγματοληψίας των ύποπτων 
περιπαγκρεατικών λεμφαδένων και 
ηπατικών αλλοιώσεων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Επιμόλυνση εκ στομάχου, 
12/λου και φυσιολογικού 
παγκρέατος

 Επιπλοκές (2%) που αφορούν 
αιμορραγία και παγκρεατίτιδα



Επεξεργασία του υλικού

 Συμβατική Κυτταρολογία
 Κυτταρολογία υγρής φάσης

 Cytospin
 Υλικό cell-block

 Βοηθητικές τεχνικές



Ταχεία κυτταρολογική εκτίμηση στην 
αίθουσα ενδοσκοπήσεων

Στόχος η αύξηση της ευαισθησίας της μεθόδου

Συμπαγείς αλλοιώσεις:
 Εξασφαλίζει την επάρκεια του υλικού που αντιστοιχεί   

στην υπερηχογραφική εντύπωση του ενδοσκόπου
 Προετοιμάζει το υλικό για βοηθητικές τεχνικές

Κυστικές αλλοιώσεις:
 Επί παχύρρευστου υλικού παρασκευάζονται άμεσα 

επιχρίσματα
 Επί υδαρούς και αιματηρού υγρού, το υλικό στέλνεται 

αμέσως στο εργαστήριο με στόχο τη φυγοκέντρηση και 
περαιτέρω χρήση του ιζήματος



Η κυτταρολογία στηρίζεται σε:

1) Αρχιτεκτονική των κυττάρων του επιχρίσματος
(smear pattern)

2) Κυτταρομορφολογία

3) Υπόστρωμα



Κυτταρολογία φυσιολογικού παγκρέατος

 Εξωκρινής αδένας αποτελούμενος από αδενοκυψέλες οργανωμένες σε 
λόβια και σύστημα εκφορητικών πόρων

 Νησίδια ενδοκρινών κυττάρων περιβαλλόμενα από πυκνή ζώνη 
συνδετικού ιστού

Αδενοκυψέλες Πόροι
Αρχιτεκτονική

Κυτταρική μορφολογία

Βοτρυοειδείς αθροίσεις
Σφαίρες 

Αδενικοί σχηματισμοί
Μεμονωμένα κύτταρα

Γυμνοί πυρήνες

Μεγάλες μονοεπίπεδες αθροίσεις 
ή ταινίες με διάταξη «δίκην μελισσο-

κηρήθρας» και «όριο αυλού»

Πολυγωνικά κύτταρα
Κοκκιώδες κυτταρόπλασμα

Στρογγυλοί πυρήνες
Λεπτοκοκκιώδης χρωματίνη
Μικρό και έκκεντρο πυρήνιο

Κυβοειδή ή κυλινδρικά κύτταρα
Ελάχιστο ή μέτριας ποσότητας, πυκνό, μη 

Βλεννώδες κυτταρόπλασμα
Στρογγυλοί ή ωοειδείς πυρήνες

Λεπτοκοκκιώδης χρωματίνη
Δυσδιάκριτο πυρήνιο



Αδενοκυψέλες Πόροι



Επισφαλής κυτταρολογική εκτίμηση όταν:

 Ανεπαρκές δείγμα
 Εντόνως αιματηρό υλικό 

 Σπάνιες αθροίσεις ατύπων κυττάρων

 Κακή ποιότητα του δείγματος

 Crush artifact
(σύνθλιψη των κυττάρων από έντονη πίεση κατά την επίστρωση του 

υλικού)
 Air dry artifact

(καθυστέρηση στην μονιμοποίηση των κυττάρων)
 Εντόνως αιματηρά επιχρίσματα μη επιτρέποντα εκτίμηση της 

κυτταρομορφολογίας



Είδη κυτταρολογικών απαντήσεων

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
 Απουσία κακοήθων κυττάρων
 Ψευδώς αρνητικές διαγνώσεις περίπου στο 10% των συμπαγών 

αλλοιώσεων και στο 50% των κυστικών αλλοιώσεων. Οφείλονται 
κυρίως σε σφάλμα δειγματοληψίας, μη αποκλειόμενης της 
κυτταρολογικής υποεκτίμησης.

 ΑΤΥΠΟ
 άτυπα κύτταρα πιθανώς καλοήθη αλλά…..

 ΥΠΟΠΤΟ
 άτυπα κύτταρα πιθανώς κακοήθη αλλά…

 ΘΕΤΙΚΟ
 Παρουσία κακοήθων κυττάρων
 Ψευδώς θετικές διαγνώσεις < 1%



Όρια της κυτταρολογίας συγκρινόμενη με 
την ιστολογία

 Απώλεια της αρχιτεκτονικής δομής του ιστού
Στο κυτταρολογικό επίχρισμα δεν αναγνωρίζονται:

 η κατανομή των αδενικών σχηματισμών των πόρων
 η ανώμαλη εντόπισή τους

 η γειτνίαση των πόρων με αγγεία μετρίου μεγέθους, αν περιβάλλουν 
νεύρα ή αν βρίσκονται απομονωμένοι μέσα σε λιπώδη ιστό

 η γωνίωση των αδενίων
 το περιεχόμενο των αυλών
 η στρωματική αντίδραση

Μερική λύση στα ανωτέρω προβλήματα προσφέρει 
το υλικό της μικροβιοψίας (cell block)



Διαγνωστική προσέγγιση παγκρεατικής 
αλλοίωσης

 Φυσιολογικός έναντι παθολογικού παγκρεατικού 
ιστού

 Παθολογικός παγκρεατικός ιστός έναντι 
επιμόλυνσης από το όργανο εισόδου 
(στομάχου ή 12/λου)

 ΔΔ. μεταξύ καλοήθους και κακοήθους αλλοίωσης

 Ταυτοποίηση της αλλοίωσης



Επιμόλυνση από το ΓΕΣ

ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ

 ποικίλου μεγέθους επίπεδες 
αθροίσεις από αδενικά 
κύτταρα, στις οποίες τα 
επιφανειακά κύτταρα των 
γαστρικών βοθρίων
παρουσιάζουν κυπελλοειδή 
κορυφαία βλέννη 
(καταλαμβάνουσα το 1/3 
του κυτταροπλάσματος) και 
όριο αυλού

Στόμαχος



Επιθηλιακή επιμόλυνση από το ΓΕΣ

ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΕΚ ΤΟΥ 12/ΛΟΥ

 Μεγάλες, ενδιπλωμένες, 
επίπεδες αθροίσεις από 
ισαπέχοντα κύτταρα, 
διάστικτες από 
βλεννοπαραγωγά κύτταρα 
τύπου goblet (μορφολογία 
τηγανητού αυγού) και ενίοτε 
θηλώδεις αθροίσεις

 «όριο αυλού» αποτελούμενο 
από συνεχόμενο μη βλεννώδες 
κυτταρόπλασμα με ψηκτροειδή
παρυφή

12/λο



Επιμόλυνση βλέννης εκ του ΓΕΣ

 Λεπτόρρευστη ή εστιακά παχύρρευστη, όχι όμως τύπου 
κολλοειδούς 

 Χωρίς παρουσία «παγιδευμένων» φλεγμονωδών 
κυττάρων, ιστιοκυττάρων και εκφυλισμένων αδενικών 

κυττάρων εντός αυτής 

 Σε άμεση γειτνίαση με μη εκφυλισμένο καλόηθες αδενικό 
επιθήλιο



Βλέννη ΓΕΣ / Βλέννη αλλοίωσης





Αλγόριθμος

Από: Diagnostic Cytopathology, edited by W. Gray / G Kocjan, 2010 



Glandular pattern     /    Solid cellular pattern

Από: www.cytologystuff.com



Ταξινόμηση συμπαγών αλλοιώσεων 
παγκρέατος

 Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις
οξεία παγκρεατίτιδα
υποξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα
αυτοάνοση παγκρεατίτιδα

 Πρωτοπαθή νεοπλάσματα
πορογενές αδενοκαρκίνωμα (94%)
αδενοκαρκίνωμα εκ των αδενοκυψελών (1%)
νευροενδοκρινικό νεόπλασμα (5%)
παγκρεατοβλάστωμα
συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα

 Μεταστατικά νεοπλάσματα
 Σάρκωμα
 Λέμφωμα



Χρονία παγκρεατίτιδα – τελικό στάδιο
 Ελάχιστα κυτταρικά στοιχεία
 Μικτός πληθυσμός από κύτταρα των πόρων και των 

αδενοκυψελών

 Κυρίως αντιδραστικό επιθήλιο εκ των πόρων
(σε μονοεπίπεδες συμπαγείς αθροίσεις με διατήρηση της 
πολικότητας αυτών και ελάχιστη πυρηνική αλληλεπικάλυψη)

 Ελάχιστη ανισοπυρήνωση, ομοιόμορφη χρωματίνη χωρίς 
διαύγαση παραχρωματίνης

 Κυρίως μη βλεννώδες κυτταρόπλασμα
 Ποικίλου βαθμού πυρηνική ατυπία
 Φαινομένη υπερπλασία νησιδίων Langerhans επί ατροφίας των 

αδενοκυψελών
 Φλεγμονώδη κύτταρα ενδεικτικά χρονίας φλεγμονής
 Ιστικά τεμάχια αποτελούμενα από κολλαγόνο και ινοβλάστες

(σχετικά ακυτταρική ίνωση / «acellular fibrosis»)



Χρόνια παγκρεατίτιδα



Χρόνια 
παγκρεατίτιδα



Αυτοάνοση ή λεμφοπλασματοκυτταρική
σκληρυντική παγκρεατίτιδα

 Υπότυπος χρονίας 
παγκρεατίτιδας

 Κυτταροβριθές στρωματικό 
στοιχείο αποτελούμενο από 
αντιδραστικούς ινοβλάστες, 
λεμφοκύτταρα και 
πλασματοκύτταρα (διηθήσεις 
πέριξ των πόρων)

 Σπάνια τα λεμφοκύτταρα και 
τα πλασματοκύτταρα του 
υποστρώματος

 Αυξημένα τα επίπεδα της IgG4 
του ορού (συχνά)



Πορογενές αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος
 Αποτελεί την όγδοη αιτία θανάτου από καρκίνο 

παγκοσμίως
 Είναι υπεύθυνο για περισσότερους από 200.000 

θανάτους το χρόνο
 Παρατηρείται συνήθως στην έβδομη και όγδοη δεκαετία 

της ζωής
 Συνιστά το 94% των κακοηθειών του παγκρέατος
 Θεωρείται «ο σιωπηλός δολοφόνος»

 Προδιαθεσικοί παράγοντες:
ηλικία

άρρεν φύλο
παχυσαρκία

κάπνισμα                               
γενετικοί παράγοντες 

(Σύνδρομο FAMMM, οικογενής παγκρεατίτις, σύνδρομο Peutz –
Jeghers)



EUS εικόνα PDA

Μόρφωμα

 ανομοιογενές
 υποηχογενές
 με ασαφή όρια

 όταν στην κεφαλή του παγκρέατος «double duct sign»:
ταυτόχρονη απόφραξη χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου             



PDA
Εκτίμηση με μικρή 

μεγέθυνση
(low power view)

Υψηλόβαθμο
(μετρίας και χαμηλής 

διαφοροποίησης)

Καλώς 
διαφοροποιημένο

Κυτταρικότητα
(τα κυτταρικά στοιχεία 

μπορεί να είναι ελάχιστα)

Δεν αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο

90% διαγνωστική ακρίβεια 
με τουλάχιστον 6 ομάδες 

κυττάρων

Κυτταρικός πληθυσμός αμιγής αμιγής
Αρχιτεκτονική του 

επιχρίσματος / κυτταρική 
συνοχή

Α) Τρισδιάστατες ομάδες 
και μεγάλες συμπαγείς 

αθροίσεις με 
πυρηνική συσσώρευση / 

αλληλοεπικάλυψη
Β) Σφαιρικές αθροίσεις 

Γ) Μονήρη κακοήθη 
κύτταρα

Δ) “cell in cell”

Α) Επίπεδες αθροίσεις με         
πυρηνική 

αλληλεπικάλυψη  
ανισότιμη κατανομή των 

πυρήνων
απώλεια της πολικότητας 

αυτών
Β) Σπανίως μεμονωμένα 

κακοήθη κύτταρα

Υπόστρωμα Πηκτική νέκρωση Σπανίως νεκρωτικό



PDA
Εκτίμηση με μεγάλη 

μεγέθυνση
(high power view)

Υψηλόβαθμο
(μετρίας και χαμηλής 

διαφοροποίησης)

Καλώς διαφοροποιημένο

Πυρήνες Ευμεγέθεις 
(> 2-3 φορές του πυρήνα του 
φυσιολογικού κυττάρου των 

πόρων)
 Πολύμορφοι 

(ανωμαλίες πυρηνικής 
μεμβράνης popcorn or tulip-

shaped)
Υπερχρωματικοί 

(αδρή κοκκίωση χρωματίνης)
Μιτώσεις (μερικές 

ανώμαλες)
Έντονο πυρήνιο

Αύξηση της Π/Κ αναλογίας

Ποικιλία στο μέγεθος των 
πυρήνων μέσα στην ίδια 
ομάδα κυττάρων (> 4/1)
Αύξηση του μεγέθους του 
πυρήνα (>1.5x RBC σε PAP

και 2.5x RBC σε MGG)
ανωμαλίες πυρηνικής 

μεμβράνης (μπορεί να είναι 
πολύ ήπιες)

«ξεπλυμένοι» πυρήνες 
(διαύγαση παραχρωματίνης)
Σπάνιες μιτώσεις

Κυτταρόπλασμα Ελάχιστο
Τύπου πλακώδους / 

tombstone cell

+/- βλεννώδες
(όταν βλεννώδες “drunken 

honeycomb”)



Καλά διαφοροποιημένο PDA



High grade PDA



Παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα μέσης διαφοροποίησης

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Πυρηνική συσσώρευση-
αλληλεπικάλυψη

 Ανώμαλη κατανομή 
χρωματίνης 
(υπερχρωμασία)

 Ανωμαλίες πυρηνικής 
μεμβράνης

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Αύξηση μεγέθους του 
πυρήνα

 Μεμονωμένα κακοήθη 
κύτταρα

 Nέκρωση
 Mιτώσεις

Δύο ή περισσότερα μείζονα ή ένα μείζον και τρία ελάσσονα
εξασφαλίζουν τη διάγνωση πορογενούς αδενοκαρκινώματος 

με 100% ευαισθησία και ειδικότητα



Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος PDA
 Κερατίνες = CK7, 8, 18, 19 , CK20 ±, CK4 (50%)
 CEA, CA 19.9, Maspin, CA125, Μεσοθηλίνη

 Αδρανοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων
 P53
 P16 Απώλεια στο 80% των PDA
 SMAD4=DPC4

 Δείκτες Βλέννης
 MUC1      +
 MUC4      + Υπερέκφραση στο 70% των PDA
 MUC5AC  +
 MUC6 (20-25%)

 Λοιποί δείκτες = IΜP-3, Prostate Stem Cell Antigen, Claudin 4 και 
18, μέλη των S100 πρωτεïνών (S100A4, S100A6, S100P)



Ποικιλίες του PDA

 Αδενοπλακώδες 
 Κολλοειδές

(βλεννώδες μη κυστικό)
 Ηπατοειδές
 Μυελοειδές 
 Με κύτταρα τύπου 

«σφραγιστήρος δακτυλίου»
 Αδιαφοροποίητο

(πολύμορφο γιγαντοκυτταρικό 
καρκίνωμα)

 Αδιαφοροποίητο
(με γιγαντοκύτταρα του τύπου 
των οστεοκλαστών)



Καρκινογένεση πορογενούς Αδενοκαρκινώματος 
Παγκρεατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία - PanIN

 Προ-διηθητικές αλλοιώσεις μέσα στο 
σύστημα των πόρων

 Πολυσταδιακή εξέλιξη σε διηθητικό 
καρκίνωμα: 

-PanIN1A and PanIN1B
-PanIN2
-PanIN3

 Mοριακές μεταλλάξεις:
 ενεργοποίηση των ογκογονιδίων (K- Ras, 

Her2-neu)
 αδρανοποίηση των ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων(p53, p16, DPC4) 

Ορισμός: Αντικατάσταση του κυβοειδούς, μη βλεννώδους επιθηλίου
των πόρων από κυλινδρικά βλεννώδη κύτταρα, ενίοτε με θηλώδη
παρυφή και ποικίλου βαθμού κυτταρική ή/και αρχιτεκτονική ατυπία
(δυσπλασία)



Είναι τα PanIN νεοπλασματικές αλλοιώσεις;

 Όλοι οι βαθμοί PanIN ανιχνεύονται στο παγκρεατικό 
παρέγχυμα που γειτνιάζει με ένα PDA

 Μοριακές μελέτες απέδειξαν κλωνικές μεταλλάξεις του 
KRAS σε όλους τους βαθμούς των PanIN. Ειδικότερα στο 
PanIN3 απεδείχθησαν επιπλέον μεταλλάξεις των p53 και 
DPC4

 Κάποια PanIN1A δεν παρουσιάζουν μεταλλάξεις. 
Γι’αυτά προτείνεται ο όρος PanIN/L1A και θεωρούνται μη 
νεοπλασματικά

 Το PanIN1 αποτελεί μια τόσο πρώιμη και συνήθη 
αντίδραση που δεν πρέπει να αναφέρεται και να λαμβάνεται 
υπόψη ακόμη κι όταν αφορά στα εγχειρητικά όρια





 Αιματογενής διασπορά
Νεφρού, πνεύμονος, παχέος εντέρου, μαστού, ωοθηκών

 Κατά συνέχεια ιστού εκ των γειτονικών δομών
Στομάχου, δωδεκαδακτύλου, χοληδόχου κύστεως, ήπατος

Μεταστατικά αδενοκαρκινώματα



Μεταστατικό μικροκυτταρικό ca πνεύμονος



Πρώτιστο κριτήριο: η κυτταροβρίθεια
Νεοπλάσματα πλούσια σε παρέγχυμα – πτωχά σε 

στρώμα
Μονόμορφος πληθυσμός από πολυγωνικά κύτταρα σε 

χαλαρές αθροίσεις
Παρά τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κάθε 

νεοπλάσματος, συχνά στην πράξη επικαλύπτονται και η 
διάγνωση βασίζεται στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο

Συμπαγή κυτταροβριθή νεοπλάσματα



Αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα

Κλινικά

 1-2% των νεοπλασμάτων των 
ενηλίκων

 6% όλων των ACC σε παιδιά
 Μέση ηλικία - 60 έτη
 Άνδρες > γυναίκες = 4/1

 Σε μερικές περιπτώσεις 
παρατηρείται το «σύνδρομο 
υπερέκκρισης λιπάσης» που 
χαρακτηρίζεται από 
ηωσινοφιλία + πολυαρθραλγία
+ πολυεστιακή υποδόρια 
λιπονέκρωση

Απεικονιστικά

 Συμπαγής περίγραπτη 
μάζα,μέσης διαμέτρου 10 εκ. 
οπουδήποτε στο πάγκρεας

 Δυνατόν κυστική εκφύλιση

Μακροσκοπική εικόνα

 Ερυθρόφαιο
 Μαλακό και σαρκώδους υφής
 Καλώς περιγεγραμμένο
 Συνήθως με περιοχές 

νέκρωσης και κυστικής 
εκφύλισης



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ αποτελεί το 
κλειδί της διάγνωσης

 Απώλεια της συμπαγούς / 
βοτρυοειδούς αρχιτεκτονικής του 
οργάνου

 Χαλαρές αθροίσεις
 Υποτυπώδεις αδενικοί 

σχηματισμοί
 Βραχείες χορδές 
 Μεμονωμένα κύτταρα
 Γυμνοί πυρήνες
 Υπόστρωμα καθαρό ή κοκκιώδες 

(από το κατακερματισμένο 
κυτταρόπλασμα)

ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 Πυρήνας

Αύξηση της 
πυρηνοκυτταροπλασματικής

αναλογίας 
Εμφανές πυρήνιο

Αδροκοκκώδης χρωματίνη
Ελαφρά ανισοπυρήνωση

 Κυτταρόπλασμα

Πυκνό
Κοκκιώδες 

Δυνατόν ογκοκυτταρική μετατροπή του 
κυτταροπλάσματος

Συνήθης η νευροενδοκρινική
διαφοροποίηση

Αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα



Αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα



A1AT

SYN

SYN

Αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα



ΚΛΙΝΙΚΑ

 2-5% παγκρεατικών νεοπλασμάτων
Κυρίως στην ουρά του παγκρέατος
Μικρού ή μετρίου μεγέθους

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

Περίγραπτο και συχνά με κάψα
Συνήθης η κυστική εκφύλιση

Παγκρεατικό ενδοκρινικό νεόπλασμα



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 Χαλαρές ανώμαλες επίπεδες 
αθροίσεις

 Περιαγγειακή ανάπτυξη του 
όγκου - κύτταρα 
«αγκιστρωμένα» στα τριχοειδή

 Ροζέττες
 Μεμονωμένα κύτταρα  
 Γυμνοί πυρήνες 
 Μακρές χορδές (long cords)  
 Παρουσία πολυπυρήνων και 

ατρακτομόρφων κυττάρων 
ειδικά σε ενδοκρινικό 
καρκίνωμα

 Υπόστρωμα καθαρό, σπανίως 
νεκρωτικό

ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 Πυρήνες

Έκκεντροι (πλασματοκυτταροειδής 
μορφολογία)

Στρογγυλοί / ωοειδείς,σχεδόν ομοιόμορφοι
Χρωματίνη «δίκην αλατοπίπερου»

Πυρήνιο μικρό και μόλις διακριτό, αλλά 
μπορεί και εμφανές

Διπυρήνωση
Ομαλή πυρηνική μεμβράνη

 Κυτταρόπλασμα

Λεπτοκοκκιώδες (μπορεί να είναι διαυγές ή 
ογκοκυτταρικού τύπου)

Με σαφή όρια

Παγκρεατικό ενδοκρινές νεόπλασμα



Παγκρεατικό ενδοκρινές νεόπλασμα



Παγκρεατικό ενδοκρινές νεόπλασμα



Ενδοκρινή νεοπλάσματα από τα κύτταρα 
των νησιδίων και αντίστοιχα σύνδρομα

Τα ενδοκρινή νεοπλάσματα σχετίζονται με ποικιλία 
κλινικών συνδρόμων:

 Γλυκαγόνωμα από τα α-κύτταρα = glucagonoma syndrome
 Ινσουλίνωμα από τα β-κύτταρα = Whipple’s triad
 Γαστρίνωμα από τα G-κύτταρα = Zollinger - Ellison syndrome /

MEN1 / MEN2
 VIP tumor (vasoactive intestinal polypeptide) - όμοιο με τον όγκο 

προερχόμενο από τα G-κύτταρα = Verner - Morrison syndrome
 Σωματοστατίνωμα από τα Δ-κύτταρα = ποικιλία συνδρόμων
 PP tumor (παγκρεατικό πολυπεπτίδιο) / σπάνια αμιγής όγκος
 Carcinoid = σύνδρομο καρκινοειδούς

Οι παραγόμενες ορμόνες είναι οι του παγκρέατος ή 
έκτοπες (ACTH,HCG,PTH)



ΚΛΙΝΙΚΑ

 Σπάνια αλλά δυνατόν να 
αντιπροσωπεύουν μέχρι το 6% 
των παγκρεατικών 
νεοπλασμάτων και το 24% των 
κύστεων που εξαιρέθηκαν

 Άνδρες / Γυναίκες = 9/1
 Μέση ηλικία 30 έτη
 Ισότιμη κατανομή σε κεφαλή, 

σώμα και ουρά

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ

Κυτταροβριθές συμπαγές 
νεόπλασμα με τις θηλές να 
σχηματίζονται λόγω κυστικής 
εκφύλισης

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μεγάλο, συμπαγές και κυστικό 
νεόπλασμα μέσης διαμέτρου 
10 εκ.

Συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα



Συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 Ψευδοθηλώδης εμφάνιση:
θηλώδεις αθροίσεις με λεπτούς 
αγγειοσυνδετικούς άξονες, με 
μυξοειδές στρώμα ή 
κολλαγονοποιημένο,
επενδυόμενο από 1 έως 2 
στοιβάδες νεοπλασματικών 
κυττάρων 

 Χαλαρές αθροίσεις 
νεοπλασματικών κυττάρων

 Σφαίρες μυξοειδούς 
μεταγχρωματικού στρώματος

 Μεμονωμένα κύτταρα
 Υπόστρωμα με αφρώδη 

ιστιοκύτταρα, γιγαντοκύτταρα
 Νέκρωση - κυστική εκφύλιση

ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 Πυρήνας
Ωοειδείς ή σφαιρικοί πυρήνες 
Ομαλή πυρηνική μεμβράνη

Συχνές πυρηνικές αύλακες (grooves)
Λεπτοκοκκιώδης χρωματίνη

Μή εμφανές πυρήνιο
Απουσία μιτώσεων

 Κυτταρόπλασμα

Περιπυρηνικά κενοτόπια
Μεταγχρωματικά σφαιρίδια υαλίνης

Πιθανόν επιμήκεις λεπτές 
κυτταροπλασματικές

προσεκβολές



Συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα



Παγκρεατοβλάστωμα

ΚΛΙΝΙΚΑ

Το συνηθέστερο κακόηθες παγκρεατικό νεόπλασμα στα 
παιδιά

Τα 2/3 παρατηρούνται στα παιδιά και το 1/3 στους 
ενήλικες

Το 1/2 των περιστατικών παρατηρείται σε ασιάτες
Συχνά πανομοιότυπο με ACC στην FNA
Η διάγνωση στηρίζεται στην ανίχνευση του «σωματίου 

πλακώδους τύπου» (squamoid corpuscle) στο υλικό cell 
block



Παγκρεατοβλάστωμα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 Διφασικό νεόπλασμα 
(επιθηλιακή και στρωματική
συνιστώσα)

 Υπόστρωμα καθαρό

ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 Προεξάρχουν τα 
αδενοκυψελιδικά κύτταρα

 Μπορεί να υπάρχουν κύτταρα 
των πόρων και ενδοκρινικά

 Σωμάτια τύπου πλακώδους 
(squamoid corpuscle):
αναγνωρίζονται μόνο σε υλικό 
cell block

 Αρχέγονα ατρακτόμορφα
κύτταρα

Ανοσοϊστοχημική αντίδραση :
συνάρτηση της κατεύθυνσης 
διαφοροποίησης



PEN SPN

Chrom + -
Syn + -

CD56 + +
Beta - catenin + M + N
E - cadherin + M - N

*M = membranous     N = nuclear
ACC: trypsin, chymotrypsin, lipase ΑΛΛΑ…

Ανοσοϊστοχημική προσέγγιση συμπαγών 
κυτταροβριθών νεοπλασμάτων



ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ



ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ
Οι παγκρεατικές κύστεις ταξινομούνται με 

ποικίλους τρόπους

 1) Συγγενείς vs Επίκτητες

 2) Αληθείς κύστεις vs Κυστική εκφύλιση συμπαγών 
νεοπλασμάτων

 3) Επιθηλιακές vs Μη-επιθηλιακές

 4) Νεοπλασματικές vs Μη-νεοπλασματικές

 5) Καλοήθεις ή Προδιηθητικές vs Κακοήθεις

 6) Ανάλογα με τον τύπο του επιθηλίου που επενδύει την 
παγκρεατική κύστη



Ταξινόμηση των παγκρεατικών κύστεων ανάλογα με 
τον τύπο του επενδύοντος επιθηλίου

Αδενοκυψελιδικό (Acinar)

 Κυσταδένωμα εξ’ 
αδενοκυψελών

 Κυσταδενοκαρκίνωμα
(δεν αναφερόμαστε σε κυστική 
εκφύλιση του καρκινώματος 
εξ’ αδενοκυψελών)

Βλεννοπαραγωγό (Mucinous)

 MCN
 IPMN
 Βλεννοπαραγωγός μη 

νεοπλασματική κύστη



Ορώδες (Serous)

 Μακροκυστικό ορώδες 
κυσταδένωμα

 Σύνδρομο Von Hippel - Lindau
 Ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα

Πλακώδες (Squamous)

 Λεμφοεπιθηλιακή κύστη
 Δερμοειδής κύστη / Ώριμο 

κυστικό τεράτωμα
 Επιδερμοειδής κύστη σε 

ενδοπαγκρεατικό έκτοπο σπλήνα
 Πλακώδης κύστη του 

παγκρεατικού πόρου
 Πλακώδης μετάπλαση 

διατεταμένου πόρου / Κύστη εκ 
κατακρατήσεως με πλακωδώς
μεταπλασθέν επιθήλιο

 Πλακώδης μετάπλαση σε MCN
 Πλακώδες επιθήλιο επενδύον

κύστη εκ διπλασιασμού του 
εντέρου

Ταξινόμηση των παγκρεατικών κύστεων ανάλογα 
με τον τύπο του επενδύοντος επιθηλίου



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΣΤΙΚΩΝ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ 
ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

 Ορώδες κυστικό νεόπλασμα 
(SCN)

 Βλεννώδες κυστικό νεόπλασμα 
(MCN)

 Ενδοπορικό θηλώδες 
βλεννώδες νεόπλασμα (IPMN)

 Κυσταδένωμα 
εξ‘αδενοκυψελών

 Κυστικό τεράτωμα
 Όλα τα πρωτοπαθή και 

μεταστατικά νεοπλάσματα του 
παγκρέατος μπορεί να 
υποστούν κυστική εκφύλιση

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ 
ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

 Συγγενείς κύστεις
 Εκ διπλασιασμού του εντέρου
 Κυστικό αμάρτωμα
 Λεμφοεπιθηλιακή κύστη
 Βλεννώδης μη νεοπλασματική 

κύστη
 Κύστεις εκ κατακρατήσεως
 Κύστη παρά το τοίχωμα του 

12/λου
 Ενδομητρική κύστη
 Επιδερμοειδής κύστη σε 

ενδοπαγκρεατικό έκτοπο 
σπλήνα

 Κύστη χοληφόρων πόρων 
(choledochal cyst)



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΥΣΤΙΚΩΝ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΜΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ

 Λεμφαγγείωμα
 Αιμαγγείωμα
 Κυστικό Σβάννωμα
 Κυστική εκφύλιση PNET
 Κυστική εκφύλιση 

λειοσαρκώματος
 Κυστική εκφύλιση GIST
 Κυστική εκφύλιση 

παραγαγγλιώματος

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΜΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ

 Ψευδοκύστη
 Παρασσιτική κύστη



Αναγκαία δεδομένα για την κυτταρολογική 
εκτίμηση των κυστικών αλλοιώσεων: συχνά μόνο η 

κυτταρολογία δεν είναι διαγνωστική!!

 Ιστορικό (και δημογραφικά δεδομένα)
 Απεικονιστικά δεδομένα, ιδιαιτέρως τα του EUS 
 Προσδιορισμός CEA και Aμυλάσης στο υγρό της 

κύστεως
 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αναρροφηθέντος 

υγρού 
(ιξώδες, χρώμα, ποσότητα)

 Ειδικές χρώσεις βλέννης 
(PAS, PAS-D, Alcian Blue ph 2.5, βλεννοκαρμίνη)

 Μοριακή ανάλυση



Αναγκαία δεδομένα για την κυτταρολογική 
εκτίμηση των κυστικών αλλοιώσεων: συχνά μόνο η 

κυτταρολογία δεν είναι διαγνωστική!!

 φύλο 
 ηλικία 

 ιστορικό ιδίως αλκοολισμού, παγκρεατίτιδος, 
τραυματισμού  

 παρουσία παθήσεων των χοληφόρων / 
αποφρακτικός ίκτερος

 άλλα συμπτώματα και σημεία
 ή ασυμπτωματικός ασθενής



Υπερηχογραφική μορφολογία αναγκαία για την 
εκτίμηση της κυστικής αλλοίωσης

 Εντόπιση
 Μέγεθος
 Πάχος τοιχώματος 

κύστεως (αν υπάρχει)
 Μονόχωρη / με λίγους 

χώρους / πολύχωρη
 Μονήρης ή πολλαπλές
 Πρόκληση διάτασης ή μη 

του κυρίως παγκρεατικού 
πόρου

 Επικοινωνία με το 
σύστημα του 
παγκρεατικού πόρου

 Όρια (σαφή / ασαφή)

 Αποτιτανώσεις και 
εντόπιση αυτών

 Παρουσία διήθησης των 
περιπαγκρεατικών δομών

 Πιθανές μεταστάσεις σε 
ήπαρ ή λεμφαδένες

 Παρουσία
α) τοιχωματικών όζων
β) θηλωδών προσεκβολών
γ) παχέων διαφραγμάτων
δ) ελεύθερων κυτταρικών 
ρακών εντός του υγρού



Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του 
αναρροφηθέντος υγρού

 Ιξώδες α)  παχύρρευστο – βλεννώδες – τύπου κολλοειδούς
β)  λεπτόρρευστο

 Χρώμα α) υδαρές
β) καθαρό ή ελαφρώς κεχρωσμένο
γ) αιματηρό

 Όγκος (ποσότητα)

 Υδαρές και φαιοπράσινο  □ ψευδοκύστη

 Λίγο, διαυγές και λεπτόρρευστο  □ ορώδες κυστικό νεόπλασμα

 Παχύρρευστο, τύπου κολλοειδούς, διαυγές ή λευκωπό, δύσκολο να 
αναρροφηθεί και να εξωθηθεί πάνω στο πλακίδιο  □

βλεννοπαραγωγό κυστικό νεόπλασμα ή επιμολυνθείσα  ψευδοκύστη



ΕΠΙΠΕΔΑ CEA ΚΑΙ ΑΜΥΛΑΣΗΣ ΚΥΣΤΙΚΩΝ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

 CEA < 5ng/ml:     ψευδοκύστη ή ορώδες κυστικό νεόπλασμα
 CEA > 200ng/ml:  το ορώδες κυστικό νεόπλασμα πρέπει να 

αποκλειστεί
 CEA > 800ng/ml:  εντόνως συνηγορητικό υπέρ βλεννοπαραγωγού 

κυστικού νεοπλάσματος (ακρίβεια:80%)

 Υψηλά επίπεδα αμυλάσης :     ψευδοκύστεις
 Χαμηλά επίπεδα αμυλάσης: ορώδεις κύστεις
 Ποικίλα επίπεδα αμυλάσης:     βλεννοπαραγωγά κυστικά 

νεοπλάσματα (IPMN και MCN)



ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 Οι απόψεις διίστανται εάν 
εξυπηρετεί την ακριβή 
διάγνωση του τύπου και του 
βαθμού κακοήθειας της 
κύστεως

 Μελέτες στοχεύουν στις 
μεταλλάξεις KRAS και 
απώλειας ετεροζυγωτίας 
(LOH), καθώς και στην 
ανάλυση ποιότητας και 
ποσότητας DNA του υγρού της 
κύστεως για να 
διαφοροδιαγνωστούν
1) τα μή βλεννώδη από τα 
βλεννώδη νεοπλάσματα
2) τα καλοήθη από τα κακοήθη   
νεοπλάσματα

ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΕΣΤ

 KRAS
 Οι μεταλλάξεις του ενισχύουν 

τη βλεννώδη φύση
 GNAS

 Οι μεταλλάξεις του 
παρατηρούνται στο 60% των 
IPMNs αλλά όχι στα MCNs

 Οι μεταλλάξεις τους δεν 
αποτελούν προγνωστικό 
παράγοντα κακοήθειας



Ο στόχος της προεγχειρητικής διερεύνησης μιας 
κυστικής αλλοίωσης είναι κυρίως η διάκριση μεταξύ:

Η διάκριση αυτή έχει άμεση επίπτωση στο
θεραπευτικό χειρισμό του ασθενούς

 Βασικός κανόνας : οι κυστικές αλλοιώσεις με 
δυναμικό κακοηθείας επενδύονται από 
βλεννοπαραγωγό επιθήλιο

Βλεννοπαραγωγών
κυστικών νεοπλασμάτων

Ψευδοκύστεων
Ορωδών κυσταδενωμάτων



Αληθείς νεοπλασματικές 
κύστεις 

με επιθηλιακή επένδυση



ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ ΛΕΜΦΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ

Κοκκιώδες και πρωτεϊνικό 
υπόστρωμα

Κεράτινα λέπια
Ώριμα πλακώδη κύτταρα

Αφρώδη ή/και 
αιμοσιδηρινοφάγα ιστιοκύτταρα

Λεμφοκύτταρα ποικίλα σε 
ποσότητα

Φλεγμονώδη κύτταρα
(ουδετερόφιλα)

Απουσία επιθηλιακής 
επένδυσης

+/- ψήγματα αλάτων ασβεστίου +/- κρύσταλλοι χοληστερόλης 

+/- νεκρά λιποκύτταρα

Συνηθέστερες μη νεοπλασματικές κύστεις



Λεμφοεπιθηλιακή

Ψ
ε
υ
δ
ο
κ
ύ
σ
τ
η

Συνηθέστερες μη νεοπλασματικές κύστεις



Μη νεοπλασματική κύστη χωρίς επιθηλιακή επένδυση:
Ψευδοκύστη η συνηθέστερη κύστη του παγκρέατος

Ψευδοκύστη 
παγκρέατος: 

απουσία επιθηλιακής 
επένδυσης 

του τοιχώματος



ΚΛΙΝΙΚΑ

 Καλόηθες, βραδέως 
αναπτυσσόμενο 
νεόπλασμα
 Γυναίκες >>> Άνδρες
 Μέση ηλικία 7η 
δεκαετία
 Σχετίζεται με σύνδρομο 
VHL
 Συνήθως 
ασυμπτωματικό, δυνατόν 
να προκαλέσει πόνο μετά 
από αιμορραγία

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

Περίγραπτο, 
πολύχωρο

 Τύποι

 Μικροκυστικό 
(με ινώδη διαφραγμάτια, 
κεντρική ίνωση και 
αποτιτανώσεις στο 30-
40%)
 Μονόχωρο
 Ολιγοκυστικό

ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 Επίπεδες αθροίσεις 
κυβοειδών κυττάρων, στο 
20% των περιπτώσεων 
(διάταξη «δίκην 
μελισσοκηρήθρας»)
 Μεμονωμένα κύτταρα
 Ομαλοί πυρήνες
 Απουσία πυρηνίου
 Λεπτόφυσσαλιδώδες 
διαυγές κυτταρόπλασμα
 Χωρίς βλέννη, πλούσιο 
σε γλυκογόνο
 +/- αιμοσιδηρινοφάγα 
ιστιοκύτταρα
 Υπόστρωμα: καθαρό,         
μη πρωτεϊνικό

Ορώδες κυστικό νεόπλασμα



Ορώδες κυστικό νεόπλασμα

Ιστολογική εικόνα:

χαμηλό κυβοειδές επιθήλιο 
που περιέχει γλυκογόνο



ΔΔ ψευδοκύστεως και ορώδους κυστικού 
νεοπλάσματος επί απουσίας επιθηλιακού στοιχείου

 Αιμοσιδηρινοφάγα 
ιστιοκύτταρα σε ρυπαρό 
υπόστρωμα = 
ψευδοκύστη

 Αιμοσιδηρινοφάγα 
ιστιοκύτταρα σε καθαρό 
υπόστρωμα = ορώδες 
κυστικό νεόπλασμα



ΒΛΕΝΝΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (MCN KAI IPMN)
Παχύρρευστη βλέννη (κολλοειδούς τύπου) και λεπτόρρευστη βλέννη 

αλλοίωσης

Λεπτόρρευστη βλέννη
κρυσταλλούμενη «δίκην φύλλων φτέρης»

Παχύρρευστη βλέννη 
(τύπου κολλοειδούς)

Λεπτόρρευστη και εστιακά παχύρρευστη βλέννη Βλέννη σε  κυτταρολογία υγρής φάσης



ΚΛΙΝΙΚΑ

 Σχεδόν κατά 
αποκλειστικά σε γυναίκες 
μέσης ηλικίας
Γυναίκες / άνδρες: 20/1
 Τα περισσότερα 
καλοήθη, με δυναμική 
κακοηθείας
 Πρόγνωση εξαιρετική 
για τα μη διηθητικά, 
πλήρως εξαιρεθέντα 
νεοπλάσματα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

 Σώμα και ουρά το 90%
 Δεν επικοινωνεί με το 
σύστημα του 
παγκρεατικού πόρου
 Παχύ τοίχωμα (κάψα)
 Αποτιτανώσεις σε 
ποσοστό 20%
 Λεπτά και παχιά 
διαφραγμάτια

ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 Βλέννη υποστρώματος
 +/- βλεννώδες επιθήλιο 
(δυνατόν εστιακά θηλώδες, 
βλέννη καταλαμβάνουσα 
ολόκληρο το 
κυτταρόπλασμα)
 Πιθανή παρουσία:
 πυρηνικής ατυπίας
 φλεγμονής του 
υποστρώματος
 νέκρωσης
 Υποεπιθηλιακό στρώμα 
ωοθηκικού τύπου (μη ορατό 
κυτταρολογικά)

Βλεννώδες κυστικό νεόπλασμα (MCN)



MCN



Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα



Ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες νεόπλασμα 
(IPMN)

ΚΛΙΝΙΚΑ

 Άνδρες ~ Γυναίκες 
 6η – 7η δεκαετία
 Αφορά τον κυρίως παγκρεατικό 

πόρο ή/ και τους παράπλευρούς 
κλάδους

 Το IPMN του κυρίως 
παγκρεατικού πόρου παρουσιάζει 
επιθετικότερη συμπεριφορά

 Το IPMN των παραπλεύρων 
κλάδων είναι συχνά 
ασυμπτωματικό και 
χαρακτηρίζεται από χαμηλόβαθμη 
δυσπλασία

 Η διήθηση τροποποιεί την εν γένει 
εξαιρετική πρόγνωση, αλλά και 
πάλι είναι καλύτερη από εκείνη 
του συμβατικού πορογενούς
αδενοκαρκινώματος

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

 Διάταση του κυρίως 
παγκρεατικού πόρου >5mm

 Κυρίως στην κεφαλή του 
παγκρέατος, αλλά και στο 
σώμα και στην ουρά

 Επικοινωνία με το σύστημα 
του παγκρεατικού πόρου

 Μονήρης κύστη ή πολλαπλές 
κύστεις





Ταξινόμηση των IPMN σύμφωνα με την εντόπιση

 Κυρίως παγκρεατικού πόρου
 Παραπλεύρου κλάδου

 Μικτού τύπου



IPMN 
(τύποι επιθηλίων που επενδύουν τις θηλές)

 ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(gastric type)

 ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(intestinal type)

 ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ-
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
(pancreatobiliary type)

 ΟΓΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ
(oncocytic type)

 ΕΝΔΟΠΟΡΙΚΟ 
ΣΩΛΗΝΟΘΗΛΩΔΕΣ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ (ITPN)
(σωληνώδες ενδοπορικό 
επιθηλιακό νεόπλασμα χωρίς 
την έντονη βλεννοπαραγωγή 
των IPMN) Modern Pathology (2007) 20, 552–561



MUC1

CK19

MUC5AC

MUC2

CK7

ITPN



CDX2: + στο IPMN intestinal type



Χαμηλόβαθμο IPMN (low grade)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 Θηλώδεις αθροίσεις +/-
 Μικρές ομάδες
 Επίπεδες ή ενδιπλωμένες αθροίσεις με αρχιτεκτονική διάταξη «δίκην 

μελισσοκηρήθρας» και βλεννώδες «όριο αυλού»

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΤΗΤΑ : χαμηλή

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΤΥΠΙΑ : όχι

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΒΛΕΝΝΗ : >1/3 του 
κυτταροπλάσματος

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ : καθαρό



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 Μικρές αθροίσεις με πυρηνικό συνωστισμό και αλληλεπικάλυψη
 Επίπεδες αθροίσεις με απώλεια της πολικότητας των πυρήνων
 Επιμήκεις θηλώδεις αθροίσεις (με μήκος θηλής διπλάσιο του 

πλάτους αυτής)
 Μεμονωμένα κύτταρα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΤΗΤΑ : αυξημένη

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΤΥΠΙΑ
 α) τουλάχιστον μετρίου βαθμού δυσπλασία : υπερχρωματικός, με 

ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη, υψηλή Π/Κ αναλογία
 β) τουλάχιστον σοβαρού βαθμού δυσλασία (in situ) :

αραιοχρωματικός,με ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη, πυρήνιο

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΒΛΕΝΝΗ : ελαττωμένη

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ : φλεγμονώδες και νεκρωτικό επί διηθήσεως

Υψηλόβαθμο IPMN (high grade)



LG-IPMN LG-IPMN

HG-IPMN 
(moderate)

HG-IPMN 
(severe)

IPMN



Διηθητικό IPMN εντερικού τύπου:
(κολλοειδούς τύπου καρκίνωμα)



ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

-
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

ΟΓΚΟΚΥΤΤΑ-
ΡΙΚΟΥ ITPN

ΕΝΤΟΠΙΣΗ
Παραπλεύρου 

κλάδου > 
Κυρίως πόρου

Κυρίως πόρου 
> 

Παραπλεύρου

Παραπλεύρου 
κλάδου > 

Κυρίως πόρου

Παραπλεύρου 
κλάδου > 

Κυρίως πόρου

Παραπλεύρου 
κλάδου > 

Κυρίως πόρου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επίπεδο ή 
θηλώδες

Λάχνες «δίκην 
δακτύλου» Σύνθετες θηλές Συμπαγής 

ανάπτυξη
Συμπαγής 
ανάπτυξη

ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ
Δυσπλασία 
ελαφρού ή 

μετρίου βαθμού

Μετρίου ή 
υψηλού βαθμού

Υψηλού 
βαθμού

Υψηλού 
βαθμού

Υψηλού 
βαθμού

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ 

CA
15% 30-60% 60-75% 25% 40%

ΤΥΠΟΣ 
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ 

CA

Συμβατικό 
(σωληνώδες)

Κολλοειδούς ή 
συμβατικού 

(σωληνώδες)

Συμβατικό 
(σωληνώδες)

Ογκοκυτταρικό 
ή συμβατικό 
(σωληνώδες)

Συμβατικό 
(σωληνώδες)



Στοιχεία βοηθητικά για τη διάκριση μεταξύ βλεννώδους 
κυστικού νεοπλάσματος (MCN) και ενδοπορικού θηλώδους 

βλεννώδους νεοπλάσματος (IPMN)

MCN IPMN
Επικοινωνία με τον 
παγκρεατικό πόρο

- +

Κυτταροβριθές
στρώμα

+ -

Κυστική μορφολογία Μονήρης πολύχωρη Πολλαπλές

Άρρεν / θήλυ 1:20 1.5:1

Mέση ηλικία 45 63

Εντόπιση Ουρά Κεφαλή > Ουρά

Θηλώδεις αθροίσεις Εστιακή Εκτεταμένη

Παρουσία κάψας + -



ΔΔ των θηλωδών αθροίσεων IPMN και PanIN

PanIN IPMN

Κλινική εικόνα ΟΧΙ ΝΑΙ

Μακροσκοπικά ορατά ΟΧΙ NAI 

Μακροσκοπικά ορατή βλέννη ΟΧΙ NAI

Πλήρης σχηματισμός θηλών ΟΧΙ NAI

Έκφραση της MUC2 ΟΧΙ Συνήθως

Αδρανοποίηση του 
ογκοκατασταλτικού γονιδίου 

DPC4

30% σε PanIN 3 ΟΧΙ

Συσχέτιση με τον κολλοειδή 
τύπο του PDA

OXI ΝΑΙ



Ενδείξεις για χειρουργική αφαίρεση

 1) Όλοι οι ασθενείς με MD-IPMN (IPMN του κυρίως 
παγκρεατικού πόρου) σε καλή γενική κατάσταση.
Όταν στα χειρουργικά όρια εντοπισθεί υψηλόβαθμη δυσπλασία,  
πρέπει να επιχειρηθεί συμπληρωματική εκτομή ώστε στο 
εγχειρητικό όριο να υπάρχει έως μετρίου βαθμού δυσπλασία.

 2) Συντηρητική εκτομή ενδείκνυται σε ασθενείς με BD-IPMN 
(IPMN παραπλεύρου κλάδου).
Προτείνεται η εκτίμηση των worrisome features και των high risk 
stigmata 
Ένα BD-IPMN με διάμετρο >3εκ. χωρίς high risk stigmata μπορεί να 
τεθεί υπό παρακολούθηση χωρίς άμεση αφαίρεση.

 3) Όλοι οι ασθενείς με MCN σε καλή γενική κατάσταση.
Για MCN <4εκ. χωρίς τοιχωματικά οζία πρέπει να αξιολογηθεί η 
δυνατότητα λαπαροσκοπικής εκτομής, ή συντηρητικής εκτομής και 
περιφερική παγκρεατεκτομή με διατήρηση του σπληνός.





ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

            
  

        
          

          

            
            

                
      

                

PSEUDOPSEUDO-- SEROUSSEROUS MUCINOUSMUCINOUS IPMNIPMN

AmylaseAmylase NormalNormal

CEACEA



ΟΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΝΝΩΔΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 
ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΗΣ 

ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ



Γιατί η κυτταρολογική διάγνωση είναι αναγκαία για τον 

θεραπευτικό χειρισμό των παγκρεατικών αλλοιώσεων;

 Υπάρχει σημαντική επικάλυψη κλινικά και   
απεικονιστικά

 Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες όπως:

- η ηλικία  
- τα συμπτώματα 

- το κακόηθες δυναμικό της αλλοίωσης
- οι παράγοντες κινδύνου του ασθενούς από 

συνυπάρχουσες νόσους που επηρεάζουν το χειρουργικό 
ρίσκο



ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ



Ανατομία εξωηπατικών χοληφόρων



 Δείγμα χολής

Σε ασθενείς με διαδερμική παροχέτευση
Από σάκους παροχέτευσης

 Δείγματα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια ERCP
(τεχνική προτιμώμενη για αλλοιώσεις της πύλης του ήπατος και για στενώσεις του χοληφόρου 
δένδρου)

 Υλικό βούρτσας (Brushing)
 Έκπλυση υλικού βούρτσας (Washing)
 «Salvage» cytology

 Δείγματα FNA (τεχνική πιο ευαίσθητη για μάζες της κεφαλής του παγκρέατος)

 EUS – FNA
 Διεγχειρητική FNA

Τεχνικές για τη συλλογή κυτταρολογικού υλικού 
από το χοληφόρο δένδρο

Η χολή και το περιεχόμενο του 12λου
αποτελούν εχθρικό περιβάλλον για τα
κύτταρα και το υλικό πρέπει να φθάνει

στο εργαστήριο εντός μίας ώρας,
για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκφύλισης.



H EUS – FNA συμπληρώνει την ERCP και
προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες που

αφορούν τη σχέση μεταξύ της μάζας και του
τοιχώματος του χοληδόχου πόρου



Υποψία κακοήθειας του χοληδόχου πόρου επί:

 Διαταραχής των ηπατικών ενζύμων του ορού

 Απόφραξης του χοληφόρου συστήματος

 * Οι απεικονιστικές μέθοδοι παρέχουν ενδείξεις απόφραξης του 
χοληδόχου πόρου, αλλά η οριστική διάγνωση επιτυγχάνεται με τη 
χρήση ενδοσκοπικών τεχνικών. 

 Η απόφραξη του χοληδόχου πόρου αίρεται:

 Με τη χρήση stents (προσωρινών πλαστικών ή μονίμων 
μεταλλικών)

 Με φωτοδυναμική θεραπεία καθοδηγούμενη με ERCP (υπό μελέτη)



 Χολολιθίαση

 Χρόνια χολοκυστίτιδα

 Ηπατίτιδα Β & C

 Κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας ή λόγω ηπατίτιδος C

 Πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειϊτιδα

 Θηλωμάτωση χοληφόρου δένδρου

 Υψηλή επίπτωση στη Ν.Α Ασία λόγω υψηλής επίπτωσης του 

river fluke

Το καρκίνωμα των εξωηπατικών χοληφόρων 
σχετίζεται με:



 Ενδοηπατικά (περιφερικό)

 Εξωηπατικά
α. Της πύλης του ήπατος (Klatskin)

β. Του λοιπού χοληφόρου δένδρου

Ταξινόμηση χολαγγειοκαρκινωμάτων



 Αποτελεί το 1/3 των χολαγγειοκαρκινωμάτων

 Σχετίζεται με χολολιθίαση μόνο σε ποσοστό 20%

 Εκτός από τους προαναφερθέντες προδιαθεσικούς 

παράγοντες, επιπλέον δυνατόν να ευθύνονται παράσιτα 

του χοληφόρου δένδρου, η ελκώδης κολίτις και η κυστική 

διάταση του χοληδόχου πόρου (συγγενής διαμαρτία)

Καρκίνωμα των εξωηπατικών χοληφόρων πόρων



 Συνιστά τα 2/3 των χολαγγειοκαρκινωμάτων

 Συνιστά το 10% των πρωτοπαθών ηπατικών κακοηθειών

 Όταν εξορμάται από μείζονες χοληφόρους πόρους έχει 

επιθετικότερη συμπεριφορά ακόμα και όταν είναι μικρού μεγέθους 

 Αποτελεί την τελική επιπλοκή της πρωτοπαθούς σκληρυντικής 

χολαγγειΐτιδος

Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα



 Ελαφρά αλληλεπικάλυψη των επιθηλιακών κυττάρων στις επίπεδες 
αθροίσεις

 Μικρό πυρήνιο
 Μικρή Π/Κ αναλογία
 Ποικίλος αριθμός φλεγμονωδών κυττάρων

 Εκσεσημασμένες αντιδραστικού τύπου αλλοιώσεις που  
μπορεί να υποδύονται κακοήθεια

 Παρουσία εκφυλιστικού και αναγεννητικού τύπου αλλοιώσεων 
στα επιθηλιακά κύτταρα

- κυτταρική αποδιοργάνωση
- πλακώδης ή βλεννώδης (τύπου goblet cell) μετάπλαση

- αύξηση του μεγέθους του πυρήνα και ποικιλία μεγέθους πυρήνων
- ευμέγεθες πυρήνιο

- αντιδραστικές θηλώδεις αθροίσεις

Φλεγμονώδεις και αντιδραστικές αλλοιώσεις χοληδόχου πόρου 
(επί PSC, ενδοπροθέσεων, μετεγχειρητικά, παρασιτώσεων)



Αντιδραστική ατυπία



Το χολαγγειοκαρκίνωμα αναπτύσσεται μέσω μιας 
πολυσταδιακής ιστοπαθολογικής ακολουθίας, 
την οποία συνιστούν προκαρκινικές, μη 
διηθητικές νεοπλασματικές αλλοιώσεις των 
χοληφόρων πόρων με προοδευτικά αυξανόμενο 
βαθμό ατυπίας:

(BilIN – 1, BilIN – 2, BilIN – 3)

Παθογένεια χολαγγειοκαρκινώματος



Χαμηλόβαθμη δυσπλασία
BilIN 1

Υψηλόβαθμη δυσπλασία
BilIN 2/3

Αδενοκαρκίνωμα

Μεγάλες επίπεδες 
αθροίσεις και ομάδες 

(sheets and clusters) με 
πυρηνική συσσώρευση 
και αλληλοεπικάλυψη

Αθροίσεις και ομάδες 
(clusters and groups) με 

εκσεσημασμένη πυρηνική 
συσσώρευση και 
αλληλοεπικάλυψη

• Αποδιοργανωμένες επίπεδες 
γωνιώδεις αθροίσεις (σεντόνια)

• Tρισδιάστατες αθροίσεις 
κυττάρων με εκσεσημασμένη 

πυρηνική συσσώρευση /
αλληλοεπικάλυψη και τάση 

συναρμογής (molding)
• Χαλαρές αθροίσεις

• Μικρoί αδενικοί σχηματισμοί
• Μεμονωμένα πολύμορφα 

κύτταρα
• Μορφολογία «cell in cell»
• Νεκρωτικό υπόστρωμα

Ομαλή πυρηνική 
μεμβράνη

Ανώμαλη πυρηνική 
μεμβράνη

Ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη

Μέτρια Π/Κ αναλογία Υψηλή Π/Κ αναλογία Υψηλή Π/Κ αναλογία

Κοκκιώδης χρωματίνη 
(συσσωρεύσεις και 

διαυγάσεις)

Αδρή κοκκίωση 
χρωματίνης

Αδρή κοκκίωση χρωματίνης

1-2 μικρά ευδιάκριτα
πυρήνια

Εμφανές πυρήνιο Εμφανές πυρήνιο



Επιπλέον για το χολαγγειοκαρκίνωμα

 Χαρακτηριστικό ευρύ φάσμα ατυπίας 
(από οριακή έως έντονη)

 Στο cell block ιδιαιτέρως εμφανές το ινώδες στρώμα και η 
αρχιτεκτονική ηθμοειδούς τύπου

 Οι χρώσεις βλέννης θετικές έστω και εστιακά σε 
ορισμένες περιπτώσεις

 Ανοσοφαινότυπος: 
Κερατίνες = CK 7 +, CK 20 - , CK 19 +
p CEA (κυτταροπλασματική χρώση)
Επιθηλιακοί δείκτες = Leu M1 +, B 72.3 +



BilIN

BilIN1

BilIN2 BilIN3



Από www.pubcan.org

Χολαγγειοκαρκίνωμα



Χολαγγειοκαρκίνωμα



Κυτταρολογία υλικού βούρτσας του χοληδόχου πόρου

 Ψευδώς θετικά αποτελέσματα προκύπτουν λόγω:
 δυσπλασίας επιθηλίου χοληδόχου πόρου
 εκσεσημασμένης αντιδραστικής ατυπίας από χειρισμούς και 
τοποθέτηση ενδοπροθέσεων

 Ψευδώς αρνητικά αποτέλεσματα προκύπτουν λόγω:
 σφάλματος δειγματοληψίας
 απώλειας κυττάρων κατά τη διάρκεια απόσυρσης της βούρτσας
 σφάλματος τεχνικής (artifact) που αποκρύπτει τα κύτταρα
 υποεκτίμησης του υποστρώματος του επιχρίσματος
 ενζυματικής πέψης και εκφύλισης των νεοπλασματικών κυττάρων
 απόφραξης των πόρων από εξωτερική πίεση που εμποδίζει την               
αποφολίδωση των κυττάρων
 δυσκολιών στην αναγνώριση συγκεκριμένων τύπων 
νεοπλασμάτων



 IPMN
 Αδενοπλακώδες και πλακώδες καρκίνωμα

 Λαχνωτό αδένωμα
 Καλώς διαφοροποιημένο θηλώδες καρκίνωμα
 Κυσταδένωμα / Κυσταδενοκαρκίνωμα

Χοληφόρο δένδρο : Ιδιαίτεροι τύποι 
νεοπλασμάτων



Βασικός κανόνας 

Απαιτείται μεγάλη επιφύλαξη στη διάγνωση 
κακοήθειας στο χοληφόρο δένδρο

Κάθε αμφιβολία για διάγνωση κακοήθειας μετά τα 
πρώτα δευτερόλεπτα μικροσκόπησης επιβάλει την 

εκτίμηση της αλλοίωσης ως ακαθόριστης 
(άτυπης ή ύποπτης)



Χολαγγειοκαρκίνωμα

 H FNA υπερτερεί στη λήψη δείγματος από ογκόμορφες
αλλοιώσεις

 Το υλικό ψήκτρας υπερτερεί στη λήψη δείγματος από 
εστενωμένους ή πεπαχυσμένους πόρους

 Ο συνδυασμός EUS-FNA + υλικού ψήκτρας βοηθά στη 
διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος της πύλης του 
ήπατος και του εξωηπατικού

 Το υλικό ψήκτρας χοληδόχου πόρου απαιτεί πολύ 
αυστηρότερα κριτήρια και υψηλότερο ουδό για τη 
διάγνωση της κακοήθειας



ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ



Υλικό για κυτταρολογική εκτίμηση ηπατικών αλλοιώσεων προέρχεται από:

 FNA ογκόμορφων αλλοιώσεων διαδερμικά
(αν δεν είναι ψηλαφητή υπό την καθοδήγηση υπερήχων ή αξονικού 
τομογράφου) ή υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο (διαμέσου του τοιχώματος του 
στομάχου, κυρίως σε μάζες του αριστερού λοβού του ήπατος)*

 Υλικό ψήκτρας (brushing) του επιθηλίου που επενδύει εστενωμένα
ενδοηπατικά χοληφόρα (με τη βοήθεια ERCP)

Διαγνωστική ακρίβεια>85%

Αντενδείξεις
1) Μη διορθώσιμη αιμορραγική διάθεση
2) Ανασφαλής οδός προσέγγισης
3) Μη συνεργάσιμος ασθενής

Επιπλοκές: σπάνιες
1) Πόνος και αιμορραγία
2) Αιματογενής διασπορά των κακοήθων κυττάρων ή κατά μήκος του 

καναλιού βιοψίας, που σχετίζεται με βελόνες μεγαλυτέρας διαμέτρου

*Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιλογή του οδηγού απεικονιστικού 

συστήματος συμπεριλαμβάνουν:
το μέγεθος, την εντόπιση, την 

ορατότητα της μάζας, καθώς επίσης 
και την εμπειρία και προτίμηση του

εκτελούντος την παρακέντηση



Κυτταρολογική εικόνα φυσιολογικού ήπατος
Το φυσιολογικό ηπατοκύτταρο
είναι ένα μεγάλο πολυγωνικό 
κύτταρο με:

 Άφθονο κοκκιώδες 
κυτταρόπλασμα

 1 ή 2 στρογγυλούς ή 
ωοειδείς κεντρικούς πυρήνες

 Ομοιόμορφη χρωματίνη 
και ενίοτε έντονο πυρήνιο

 Αρχιτεκτονική: 
μικρές αθροίσεις ή 
μεγαλύτερα επίπεδα 
«σεντόνια» με ανώμαλα
όρια χωρίς περιτύλιγμα από 
ενδοθήλια ή 
μεμονωμένα κύτταρα

Τα φυσιολογικά κύτταρα του 
χοληδόχου πόρου είναι:

 Μικρότερα από τα καλοήθη 
ηπατοκύτταρα

 Με στρογγυλούς, ομαλούς 
πυρήνες

 Μόλις ορατό πυρήνιο

 Λιγότερο κυτταρόπλασμα σε
σχέση με τα ηπατοκύτταρα

 Αρχιτεκτονική: Μονοεπίπεδα 
«σεντόνια» επιθηλιακών 
κυττάρων διαφόρου 
μεγέθους, on-edge,
σε μικρά αδένια ή σε 
αθροίσεις

Ενδοθήλια των ηπατικών κολποειδών και κύτταρα Kupffer
σπάνια αναγνωρίζονται σε καλοήθεις αλλοιώσεις



Φυσιολογικά ηπατοκύτταρα και κύτταρα χοληφόρων



Χρωστικές

1. Λιποφουσκίνη
2. Χολή
3. Σίδηρος ή αιμοσιδηρίνη

Χολή

Αιμοσιδηρίνη

Χρώση σιδήρου



Μη νεοπλασματικές αλλοιώσεις που μπορούν να 
υποδυθούν ογκόμορφη αλλοίωση

 Στεάτωση
 Αμυλοείδωση
 Σπλήνωση
 Εξωμυελική αιμοποίηση
 Λοίμωξη
 Αμάρτωμα χοληδόχου πόρου
 Μεσεγχυματικό αμάρτωμα
 Φλεγμονώδης ψευδοόγκος
 Ηπατική κύστη εκ κροσσωτών κυττάρων εκ του 

αρχεγόνου εντέρου (Ciliated hepatic foregut cyst)



Στεάτωση Εξωμυελική αιμοποίηση

Αμυλοείδωση

Σπλήνωση



Αμάρτωμα χοληφόρων

Ciliated hepatic foregut cyst

Μεσεγχυματογενές αμάρτωμα 

Φλεγμονώδης ψευδοόγκος



ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 Πυογόνο απόστημα
 Αμοιβαδικό απόστημα
 Ακτινομύκητας
 Εχινόκοκκος

ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΑ

 Λοιμώξεις
 Σαρκοείδωση
 Συγγενείς ανωμαλίες 

χοληφόρων
 Κακοήθη νεοπλάσματα
 λεμφώματα
 μεταστατικά καρκινώματα



Καλοήθη νεοπλάσματα ήπατος

 Αγγειομυολίπωμα
 Αιμαγγείωμα
 Κυσταδένωμα ήπατος - χοληφόρων
 Καλοήθης ηπατοκυτταρικός όζος ή μάζα
 1) Δυσπλαστικός όζος \ Dysplastic nodule (DN) 
 2) Εστιακή οζώδης υπερπλασία \ Focal nodular 

hyperplasia (FNH) 
 3) Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα \ Hepatocellular adenoma

(HCA)



Κυσταδένωμα ήπατος - χοληφόρων

Αιμαγγείωμα
Αγγειομυολίπωμα



Κυτταρολογικά ευρήματα σε καλοήθεις οζώδεις αλλοιώσεις ήπατος:
1) Δυσπλαστικός όζος, 2) Εστιακή οζώδης υπερπλασία, 

3) Ηπατοκυτταρικό αδένωμα

 Ηπατοκύτταρα μεμονωμένα ή σε αθροίσεις με ανώμαλα, οδοντωτά όρια
 Απουσία ενδοθηλιακού περιβλήματος στις αθροίσεις
Οι αθροίσεις μπορεί να έχουν εστιακά διατρέχοντα ενδοθηλιακά κύτταρα
Ήπια κυτταρική πολυμορφία και μικρή ανισοπυρήνωση
 Σπάνια παρουσία μεγάλων, άτυπων κυττάρων (δυσπλαστικά ηπατοκύτταρα

/ μεγαλοκυτταρική τροποποίηση) 
 Πολλά διπύρηνα ηπατοκύτταρα
 Πιθανή παρουσία εμφανών πυρηνίων αλλά όχι μακροηωσινοφίλων

πυρηνίων
 Γενικά άφθονο και κοκκιώδες κυτταρόπλασμα με πιθανή λιπώδη εκφύλιση, 

παρουσία λιποφουσκίνης ή εναπόθεση σιδήρου
 Χρώση ρετικουλίνης δείχνει διατήρηση των 2 στίχων κυττάρων στο cell 

block
Μικρή Π/Κ αναλογία
Ομαλή πυρηνική μεμβράνη



Αντιδραστικά 
ηπατοκύτταρα

FNH

Δυσπλαστικός όζος



Χρώση ρετικουλίνης

Ηπατοκυτταρικό αδένωμα



LOW GRADE 
ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΟΖΟΣ

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑ
ΡΙΚΟ 

ΑΔΕΝΩΜΑ

ΕΣΤΙΑΚΗ 
ΟΖΩΔΗΣ 

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΦ. 
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑ

ΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΦΥΛΟ ♂ και ♀ ♀ >>> ♂ ♀ >> ♂ ♂ > ♀

ΗΛΙΚΙΑ Ενήλικες 15-45 ετών Όλες οι ηλικίες, 
κυρίως ενήλικες

Ενήλικες

ΚΙΡΡΩΣΗ Ναι Όχι Όχι Ναι

ΑΛΛΑ Χρήση 
αντισυλληπτικών, 

ασθένειες
αποθήκευσης 
γλυκογόνου

Ηπατικά 
αιμαγγειώματα

Αλκοολισμός, 
Ιογενής ηπατίτιδα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΖΟΥ

Όζοι 0,8 – 3 εκ. 5 - 15 εκ., 
μονήρης μάζα

<5 εκ.,
αστεροειδής ουλή

Όζος > 1εκ.

ΟΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΑ AFP Όχι αυξημένα Όχι αυξημένα Όχι αυξημένα Αυξημένα



LOW GRADE 
ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΟΖΟΣ

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑ
ΡΙΚΟ 

ΑΔΕΝΩΜΑ

ΕΣΤΙΑΚΗ 
ΟΖΩΔΗΣ 

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΦ. 
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑ

ΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑ-
ΡΑ

Ανώμαλου σχήματος αθροίσεις, χωρίς περιφερικά ή διατρέχοντα
ενδοθήλια, μεμονωμένα κύτταρα, ηπατοκύτταρα χωρίς εμφανείς
κακοήθεις χαρακτήρες ± κυτταροπλασματικό γλυκογόνο και/ή λίπος,
στρογγυλοί ομαλοί πυρήνες χωρίς εμφανές πυρήνιο, λίγα διάσπαρτα
δυσπλαστικά κύτταρα

Περιφερικά και
διατρέχοντα
ενδοθήλια,
μονόμορφα μικρά
ηπατοκύτταρα,
πυρήνιο συχνά
μακροπυρήνια,,
σφαιρίδια υαλίνης

ΚΥΤΤΑΡΑ 
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Ναι Όχι Ναι Όχι

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΧΡΩΣΗ 
ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ

Θετική, αναδεικνύει φυσιολογικές δοκίδες ηπατοκυττάρων 1-2 
στίχων

Μειωμένη ή 
απούσα, εάν θετική,
αναδεικνύει δοκίδες
ηπατοκυττάρων >3 

στίχων

AFP Αρνητική Αρνητική Αρνητική Θετική (30-40%)

Glypican - 3 Αρνητική Αρνητική (εστιακά 
ασθενώς θετική)

Αρνητική Θετική

CD34 Αρνητική Θετική (περιπυλαία/
διαφραγματική)

Θετική, ατελής Θετική, διάχυτη



ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ

 Ηπατοκυτταρικό
 Χολαγγειοκαρκίνωμα
 Ηπατοβλάστωμα
 Εμβρυικό καρκίνωμα

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ



Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

 Η πρώιμη ανίχνευση είναι το κλειδί για υψηλό 
προσδόκιμο επιβίωσης

 Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου πρέπει να ελέγχονται 
συστηματικά για ύποπτους όζους περίπου 1cm

 Η θεραπεία συνίσταται σε:
 Μεταμόσχευση ήπατος
 Διαδερμική εκτομή (ablation)

Αιθανόλη
Θερμική (με ραδιοσυχνότητες / laser / μικροκύματα) 



Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα -προδιαθεσικοί
παράγοντες

 Ηπατίτιδα B και C
 Κίρρωση (85% αλκοολική κίρρωση και 15 % σε  

ασθενείς με ηπατίτιδα C*) 
 Thorotrast
 Ανεπάρκεια α-1 αντιθρυψίνης
 Αφλατοξίνες
 Σχιστοσωμίαση
 Προγεστερονικοί παράγοντες

*ο κίνδυνος σε ασθενείς με ηπατίτιδα C αυξάνει όταν 
υπάρχει συνοδός μεταβολική βλάβη από αλκοόλ, 

παχυσαρκία, διαβήτης ή παρουσία του ιού της 
ηπατίτιδος Β



Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του low grade (καλά 
διαφοροποιημένου ) ηπατοκυτταρικού καρκινώματος
Ο όγκος φαίνεται να αποτελείται από ηπατοκύτταρα αλλά δεν είναι 

οφθαλμοφανώς κακοήθης: τα κακοήθη κύτταρα μοιάζουν πολύ με τα 
φυσιολογικά

4 τύποι αρχιτεκτονικής των επιχρισμάτων
Τύπος 1: σε μικρή μεγέθυνση παρατηρούνται αθροίσεις με ομαλά όρια και 
πεπαχυσμένες δοκίδες με ασυνεχή περιφερική επένδυση ενδοθηλιακών 
κυττάρων. (παθογνωμονικό στοιχείο) */**/***
Τύπος 2: σε μικρή μεγέθυνση εστιακή παρουσία χαλαρών σεντονιών 
ηπατοκυττάρων με διατρέχοντα αγγεία. (έντονα ύποπτο εύρημα)
Τύπος 3: διάσπαρτες μικρές αθροίσεις ή μεμονωμένα κύτταρα. (στοιχείο 
απόλυτα μη ειδικό, μπορεί να παρατηρηθεί σε όλους τους τύπους 
ηπατοκυτταρικών αλλοιώσεων)
Τύπος 4: αδενικοί σχηματισμοί

*Παρατηρείται σε <50% περιπτώσεων 
**Έστω και 1-2 πυρήνες ενδοθηλιακών στην περιφέρεια είναι αρκετοί

***Διαγνωστικό στοιχείο για δδ μεταξύ αντιδραστικών και καλοήθων νεοπλασματικών αλλοιώσεων
Cell block και CNB δίνουν μεγαλύτερη βοήθεια στην εκτίμηση του πάχους των ηπατοκυτταρικών

δοκίδων και της τριχοειδοποίησης των κολποειδών



Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του low grade (καλά 
διαφοροποιημένου ) ηπατοκυτταρικού καρκινώματος

Μονότονος, ομοιόμορφος* κυτταρικός πληθυσμός ηπατοκυττάρων
με ήπιους κακοήθεις χαρακτήρες

 Αυξημένη Π/Κ αναλογία σε σχέση με τα φυσιολογικά ηπατοκύτταρα
 Μακροηωσινόφιλα πυρήνια
 Αυξημένα κυτταροπλασματικά σφαιρίδια υαλίνης
 Μικρότερος αριθμός διπύρηνων κυττάρων
 Απουσία κυττάρων των χοληφόρων
 Η χρώση ρετικουλίνης αναδεικνύει την απουσία δοκίδων πάχους 1-2 

κυτταρικών στίχων 
 Χρώση σιδήρου αρνητική στα καρκινικά κύτταρα επί 

αιμοχρωμάτωσης
 Ανοσοφαινότυπος = glypican-3 θετικό, AFP ±

* Όλα τα κύτταρα φαίνεται να έχουν τον ίδιο βαθμό ατυπίας συγκρινόμενα το ένα 
με το άλλο, παρά την παρουσία ευρέος φάσματος κυτταρικού μεγέθους: από το 

μέγεθος λεμφοκυττάρου  (μινιατούρα ηπατοκυττάρου) έως το γιγαντοκύτταρο



Καλής διαφοροποίησης ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα



Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του high grade (μέτριας* και 
χαμηλής** διαφοροποίησης) ηπατοκυτταρικού καρκινώματος

Εμφανώς κακοήθη χαρακτηριστικά
 Υψηλή κυτταροβρίθεια με κυτταρικό συνωστισμό και πυρηνική 

αλληλεπικάλυψη
 Ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη, πυρηνική υπερχρωμασία και μακροπυρήνια

 Περιφερική παρουσία ενδοθηλιακών κυττάρων είναι παθογνωμονική
(χρήσιμο στοιχείο για δδ με μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα)

 Διατρέχοντα αγγεία αποτελούν στοιχείο ενδεικτικό, αλλά όχι ικανό για δδ με 
μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (κοινό χαρακτηριστικό των δυο 
οντοτήτων)

 Παρουσία κυτταροπλασματικής χολής (χρώση Hall) είναι παθογνωμονικό

 Πολυγωνικά κύτταρα με κεντρικό πυρήνα και εμφανές πυρήνιο, εμφανώς 
κοκκιώδες ή διαυγές κυτταρόπλασμα στα μετρίας διαφοροποίησης, 
ελάχιστο ή καθόλου κυτταρόπλασμα στα χαμηλής διαφοροποίησης

Ανοσοφαινότυπος = χαμηλού ΜΒ CK (Cam 5.2) +, pCEA +, HepPar-1 +, CD10 
+ (canalicular), AFP ±, υψηλού ΜΒ CK (AE1) αρνητική

* Κάποια ένδειξη ηπατικής διαφοροποίησης 
** ελάχιστη ή καθόλου ομοιότητα με ηπατοκύτταρα



Μέτριας και χαμηλής 
διαφοροποίησης 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

Χαμηλής

Μέτριας



Ποικιλίες ηπατοκυτταρικού καρκινώματος

 Α) Ινοπεταλιώδες
ηπατοκυτταρικό

 Πληθυσμός από μεγάλα 
ηπατοκύτταρα, μεμονωμένα ή σε 
χαλαρές αθροίσεις

 Επιχρίσματα μπορεί να είναι 
υποκυτταρικά λόγω ίνωσης

 Διατρέχοντα αγγεία μπορεί να 
παρατηρηθούν

 Απουσία περιφερικών ενδοθηλίων
 Χαμηλή Π/Κ αναλογία
 Μεγάλοι, με ποικίλου βαθμού 

ατυπία πυρήνες με έντονο 
πυρήνιο και συχνή παρουσία 
ενδοπυρηνικών εγκλείστων

 Άφθονο κυτταρόπλασμα που 
μοιάζει με ογκοκυττάρου

 Β) Αδενοκυψελιδικό

 Αδένια back to back και ροζέτες 
ηπατοκυττάρων

 Απουσία βλεννοπαραγωγής
 Τα αδένια πρέπει να διαχωρίζονται 

από παρόμοια κακοήθη κύτταρα, 
χωρίς αληθές ηθμοειδές πρότυπο

 Γ) Διαυγοκυτταρικό

 Κύτταρα με άφθονο, κενοτοπιώδες, 
διαυγές κυτταρόπλασμα με 
παρουσία λίπους ή γλυκογόνου



Βοηθητικές τεχνικές

 ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ
1) Χρώση ρετικουλίνης (σε επιχρίσματα ή cell block): ανώμαλη έκφραση ή 

απουσία στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
2) Χρώσεις σιδήρου (όπως το κυανούν της Πρωσσίας) αναδεικνύουν την 

αιμοσιδηρίνη των φυσιολογικών ηπατοκυττάρων

 ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ
1) HepPar-1 (+ στο 90%)
2) AFP (40%) μπορεί να είναι θετική σε αντιδραστικές καταστάσεις */**
3) MOC-31, χαμηλού ΜΒ CK (Cam 5.2), υψηλού ΜΒ CK (AE1) 
4) pCEA, CD 10 = canalicular pattern
5) GPC3 (εμβρυική ογκοπρωτεΐνη, σχεδόν πάντα αρνητική στις καλοήθειες 

με την σπάνια εξαίρεση της ασθενούς εστιακής χρώσης στο 
ηπατοκυτταρικό αδένωμα

6) CD34, FVIII, λαμινίνη = ενδεικτικά τριχοειδοποίησης των κολποειδών

* Επίπεδα AFP ορού > 400ng/ml είναι εντόνως συνηγορητικά υπερ ηπατοκυτταρικού
καρκινώματος ** 2 Παγίδες : α) σε εκσεσημασμένη στεάτωση πιθανόν να έχουμε 

ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, β) στην υψηλόβαθμη δυσπλασία (in situ) 
εκ μικρών κυττάρων είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ρετικουλίνη πέριξ 2 στίχων κυττάρων 



 Μοριακές μελέτες
 Ανάλυση εικόνας
 Κυτταρομετρία ροής
 FISH
 Ηλεκτρονική μικροσκόπηση
 Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 
 PCR
 mRNA αλβουμίνης

Βοηθητικές τεχνικές



Ηπατοβλάστωμα

Α) ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ

 Fetal (μικρά ηπατοκυτταροειδή
κύτταρα)

 Embryonal (μικρότερα άωρα 
πλειόμορφα κύτταρα)

 Αναπλαστικό (μικρότερα 
αδιαφοροποίητα μπλε κύτταρα)

Β) ΜΙΚΤΟ

 Μεσεγχυματικό (ατρακτοκυτταρικό
στοιχείο) ή/και ετερόλογα στοιχεία 
(εξωμυελική αιμοποίηση και 
οστεοειδές), χόνδρος, γραμμωτός 
μυς

 Επιθηλιακό στοιχείο (embryonal
και fetal)



Αγγειοσάρκωμα

 Το πιό συχνό πρωτοπαθές 
σάρκωμα στο ήπαρ

 Άτυπα έως εμφανώς κακοήθη 
ενδοθηλιακά κύτταρα 
αναμεμειγμένα με αθροίσεις 
ηπατοκυττάρων

 Κακοήθη ατρακτόμορφα
κύτταρα πιθανόν με λίμνες 
αίματος

 Ανοσοκυτταροχημεία = FVIII, 
CD31, CD34, Ulex Europeus
Lectin : θετικές χρώσεις



Εμβρυικό σάρκωμα

 Κυτταροβριθή επιχρίσματα

 Μεγάλα, πλειόμορφα, 
αναπλαστικά κύτταρα με 
πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα
και άτυπα ατρακτόμορφα
κύτταρα

 Κυτταροπλασματικά σφαιρίδια 
PAS (+) και PAS-D (-)

 Ανοσοφαινότυπος = βιμεντίνη, 
α1-αντιθρυψίνη, α1-
αντιχυμοθρυψίνη : θετικές 
χρώσεις



Μεταστατικά κακοήθη νεοπλάσματα του ήπατος

 ΓΕΣ
Κόλον (η πιο συχνή μετάσταση)           

Πάγκρεας (αδενοCa / PEN)                                      
Στομάχι (αδενοCa / GIST)               

 Μαστός
 Πνεύμονας (αδενοCa / μικροκυτταρικό / πιο σπάνια πλακώδες) 

 Δέρμα (μελάνωμα) 
 Ουροδόχος κύστη
 Νεφρός
 Επινεφρίδιο

 Σαρκώματα (Λειομυοσαρκώματα μήτρας δδ με μεταστατικό GIST) 
 Λεμφώματα (μπορεί να αποτελούν και πρωτοπαθή κακοήθεια) 



Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα NOS

 Πολυγωνικά ή κυλινδρικά αδενικά κύτταρα που διατάσσονται σε 
μονοεπίπεδα «σεντόνια», τρισδιάστατες αθροίσεις ή μεμονωμένα

 Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν αδενικοί 
σχηματισμοί εντός των αθροίσεων

 Πυρήνες με ποικίλου βαθμού ατυπία από ήπια (σε χαμηλόβαθμους 
όγκους) έως λίαν έντονη (σε υψηλόβαθμους όγκους)

 Κυτταρόπλασμα συχνά κενοτοπιώδες, εύθρυπτο, 

 Η βλεννοκαρμίνη και οι άλλες χρώσεις βλέννης ανιχνεύουν την έστω 
και εστιακή παρουσία βλέννης



Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου

 Πασσαλοειδής διάταξη 
πυρήνων με σχήμα 
«δίκην πούρου»

 Εμφανή πυρήνια, αλλά 
όχι μακροπυρήνια

 Βρώμικο, νεκρωτικό 
υπόστρωμα (στοιχείο 
κλειδί)

 CK 20 +, CK 7 -, CEA +,
CDX2 +



Μεταστατικό πορογενές μαστού

 Συχνά low grade με μονόμορφο κυτταρικό πληθυσμό
 Επίπεδες γωνιώδεις αθροίσεις
 Μεμονωμένα κύτταρα κωνοειδή ή «δίκην φλόγας»
 Διάταξη cell in cell 
 Στοχοκύτταρα (κύτταρα με κυτταροπλασματικά

κενοτόπια) 
 ER,PR +/- (υποστηρικτικό στοιχείο εάν θετικά, αλλά μή 

ειδικό)
 GCDP 15 (ενδεικτικό στοιχείο εάν θετική)



Μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα

 Σχετικά σπάνιο
 Μεγάλα πολυγωνικά κύτταρα, μεμονωμένα ή σε 

αθροίσεις
 Συνήθως high grade, με μεγάλους υπερχρωματικούς 

πυρήνες με ανώμαλες μεμβράνες
 Πυκνό κυτταρόπλασμα, χωρίς κενοτόπια
 Κερατινοποίηση ±



Μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

 Μεγάλα πολυγωνικά κύτταρα, 
μεμονωμένα ή σε αθροίσεις

 Διατρέχοντα ενδοθήλια είναι η πιό συχνή 
εικόνα, αλλά ποτέ περιφερική διάταξη των 
ενδοθηλίων όπως στο ηπατοκυτταρικό
καρκίνωμα

 Στρογγυλοί, κεντρικοί πυρήνες με εμφανές 
μακροπυρήνιο στο διαυγοκυτταρικό, αλλά 
όχι στο θηλώδες

 Ενδοπυρηνικά έγκλειστα συχνά στο 
χρωμόφοβο τύπο

 Άφθονο κυτταρόπλασμα, διαυγές ή 
κοκκιώδες ή «δίκην μπαλονιού» στο 
χρωμόφοβο ή ελάχιστο και συχνά με 
αιμοσιδηρίνη στο θηλώδες

 Κερατίνες +, Βιμεντίνη +, EMA +, CEA -



Μεταστατικό GIST

 Μονόμορφα ατρακτόμορφα κύτταρα σε χαλαρές αθροίσεις ή 
μεμονωμένα. Σπάνια επιθηλιοειδή στοιχεία

 Εμφανές αγγειακό στοιχείο
 Σχετικά ομαλοί πυρήνες χωρίς υπερχρωμασία ή πολυμορφία
 Κυτταροπλασματικές προσεκβολές
 c-kit (CD117) +, DOG-1 +, CD 34+, SMA+/-, δεσμίνη



Μεταστατικό μελάνωμα

 Μεγάλα πολυγωνικά κύτταρα, 
μεμονωμένα ή σε αθροίσεις

 Μπορεί να είναι και 
ατρακτόμορφα, ή μικρά μπλε με 
ελάχιστο κυτταρόπλασμα

 Κεντρικοί ή έκκεντροι πυρήνες 
με μεγάλα πυρήνια

 Ενδοπυρηνικά έγκλειστα συχνά
 Άφθονο κυτταρόπλασμα, μη 

κοκκιώδες, συχνά χωρίς 
χρωστική

 S-100+, HMB45+, Mart-1
(Melan A) +, κερατίνες -



Σας ευχαριστώ πολύ!
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