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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο καρκίνος του ήπατος αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας της ανθρωπότητας. Μέχρι 
σήμερα η επιβίωση σε ασθενείς που πάσχουν από αυτή την ασθένεια είναι τόσο μικρή ώστε η 
ετήσια συχνότητα της νόσου και η θνησιμότητα να είναι πρακτικά ταυτόσημες. Τα τελευταία 
ωστόσο χρόνια, ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του 
ήπατος, με την εφαρμογή νέων διαγνωστικών μεθόδων άρχισαν' να αλλάζουν την απαισιόδοξη 
εικόνα του παρελθόντος.
Η ανίχνευση ουσιών που σχετίζονται με την ύπαρξη συγκεκριμένης νεοπλασματικής νόσου 
στα βιολογικά υγρά ή στους ιστούς αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια στόχο των ιατρικών 
ερευνών'. Οι ουσίες αυτές, που είναι βιολογικοί δείκτες νεοπλασίας, είναι δυνατόν να 
παράγονται φυσιολογικά μόνο στους εμβρυϊκούς οργανισμούς και να εμφανίζονται ξανά όταν 
το κύτταρο υποστεί κακοήθη εξαλλαγή. Ενα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το καρκινοεμβρυϊκό 
αντιγόνο. Μια άλλη κατηγορία αποτελούν ουσίες που είναι φυσιολογικά προϊόντα διαφόρων 
κυττάρων', των οποίων' η αυξημένη παραγωγή χαρακτηρίζει μερικές φορές ορισμένους 
κακοήθεις όγκους (π.χ.ορμόνες). Στους βιολογικούς καρκινικούς δείκτες ανήκουν επίσης 
ουσίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικά και αποκλειστικά προϊόντα ορισμένων καρκινικών 
κυττάρων (π.χ. αντιγόνα επιφάνειας).
Η ανοσοϊστοχημεία αποτελεί τομέα της ιστοπαθολογίας και ασχολείται με την αναγνώριση 
φυσιολογικών ή παθολογικών συστατικών των κυττάρων και ιστών. Η αναγνώριση αυτή 
επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων εναντίον των αντιγόνων-στόχων, τα οποία 
είναι συνδεδεμένα με ειδικές χρωστικές που καθιστούν έτσι ορατές τις θέσεις εντοπισμού των 
αντιγόνων αυτών. Η χρησιμότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην διάγνωση, 
παρακολούθηση της θεραπείας, εντόπιση και πιθανή θεραπεία των νεοπλασμάτων είναι 
αντικείμενο μεγάλης έρευνας τα τελευταία χρόνια. Τονίζεται ότι η εξειδίκευση των κλασικών 
βιολογικών δεικτών όσο και πολλών μονοκλωνικών αντισωμάτων για τους κακοήθεις όγκους 
δεν είναι απόλυτη και πολλά μονοκλωνικά αντισώματα αντιδρούν τόσο μετά καρκινικά 
κύτταρα όσο και με τους φυσιολογικούς και εμβρυϊκούς ιστούς. Παράλληλα η συσχέτιση των 
ρυθμιστικών πεπτιδίων του γαστρεντερικού (με την τροφική και αντιτροφική τους δράση) με 
την ανάπτυξη όγκων αυτού του συστήματος αναστέλλοντας ή προάγοντας την καρκινογένεση 
πιστέυουμε ότι θα βοηθήσει τόσο στην κατανόηση της ογκογένεσης και εξέλιξης του καρκίνου 
του ήπατος όσο και στη διάγνωση και θεραπεία του.
Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να μελετηθούν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης 
η λεπτή δομή των φυσιολογικών και των καρκινικών κυττάρων του ήπατος για την εύρεση



7ηθανών διαφορών και η μελέτη της εντόπισης και κατανομής των γαστρεντερικών 
πολύ πεπτιδίων σεροτονίνη, αγγειοενεργό εντερικό πολυπεπτίδιο, γ άστρινη, σωματοστατίνη, 
μπομπεσίνη και γλυκαγόνη σε φυσιολογικό και καρκινικό ήπαρ με τη ανοσοϊστοχημική 
μέθοδο του κολοειδούς χρυσού. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για να ερευνηθούν τυχόν 
αλλαγές που διενεργούνται στο καρκινικό ήπαρ και να βρεθούν νέα στοιχεία της βιολογίας των 
όγκων όπως η ικανότητα εξάπλωσης, η έκφραση νέο)ν μορίων και αυξητικών παραγόντων και 
των υποδοχέων τους που θα οδηγήσουν σε εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου του 
ήπατος.
Στην Εισαγωγή της παρούσας διατριβής παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη φυσιολογική 
δομή και λειτουργία του ήπατος, γίνεται αναφορά στα είδη του καρκίνου του ήπατος και τέλος 
περιγράφεται η δομή και η λειτουργία των παραπάνω πολυπεπτιδίων καθώς και ο σκοπός της 
ερευνητικής εργασίαςΤο Ειδικό μέρος περιλαμβάνει το υλικό και την ερευνητική μεθοδολογία 
και ακολουθούν τα αποτελέσματα, η συζήτηση και τέλος τα συμπεράσματα, η περίληψη στην 
ελληνική και στην αγγλική και η βιβλιογραφία Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της μελέτης 
έλαβαν χώρα στο τμήμα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Ερευνητικού Κέντρου «Γ. 
Παπανικολάου» του Νοσοκομείου «Αγιος Σαββας». Ολοκληρώνοντας αυτή την ερευνητική 
προσπάθεια θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόθερμα την Δρ. Ειρήνη Βολουδάκη-Μπαλτατζή 
Διευθύντρια του τμήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Ερευνητικού Κέντρου 
«Γ. Παπανικολάου» του Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» για την αμέρειστη συμπαράσταση, την 
πολύπλευρη προσφορά της στη διαικπεραίωση της διατριβής μου παρέχοντας όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μέσα και την επιστημονική καθοδήγησή της δίνοντας πολύτιμες 
υποδείξεις και συμβουλές καθ’ολη τη διάρκειά της. Την Καθηγητή Νίκη I. Αγνάντη Διευθυντή 
του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνο>ν για την προθυμία της να εγκρίνει την πραγματοποίηση της διατριβής μου στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου 
μου στην διάρκεια των ετών 1994-1998. Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Μαλάμου- 
Μήτση, τον Ετάκουρο Καθηγητή Δημήτριο Ματθόπουλο, καθώς και όλα τα μέλη της 
επταμελούς επιτροπής ευχαριστώ για την προθυμία τους να κρίνουν τη διατριβή αυτή.
Τους Ιατρούς της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» ευχαριστώ για 
την παραχώρηση του υλικού της μελέτης.
Την Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου Ιατρό Παθολογοανατόμο ευχαριστώ θερμά για την 
βοήθεια και την πρόθυμη συνεργασία της κατά την εκπόνηση αυτής της μελέτης.
Την Αντα Τσαραντάνη γραμματέα, την Ειρήνη Δροσινού και το Θαννάση Κοττά, 
φωτογράφους του τμήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ευχαριστώ για την βοήθεια τους.



Τον Γιώργο Μπαλτατζή και τον Κώστα Βουγά, Μοριακούς Βιολόγους για τις πληροφορίες 
τους από το διαδίκτυο (Internet) ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τέλος, ευχαριστώ ολόθερμα τους γονείς 
μου, τον αδερφό μου και το σύζυγό μου για την υπομονή και τη συμπαράσταση που μου 
έδειξαν σε όλη την διάρκεια της ολοκλήρωσης της διατριβής μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ANA ΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΗΠΑ ΤΟΣ

Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος αν εξαιρέσουμε το δέρμα και ο 
μεγαλύτερος αδένας του πεπτικού συστήματος. Βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα κάτω από το 
διάφραγμα και ζυγίζει 1,5 κιλό περίπου. Παράγει χολή που είναι σημαντική για την πέψη των 
λιπιδίων, και την μεταφέρει με ένα σύστημα αγωγών στο δωδεκαδάκτυλο. Επιπρόσθετα το 
ήπαρ λειτουργεί σαν δευτερεύουσα δεξαμενή γλυκογόνου, ενζύμων, ορισμένων βιταμινών και 
ορμονών, ηπαρίνης και ινωδογόνου. Η θέση του στο κυκλοφορικό σύστημα είναι η καλύτερη 
για την συλλογή, μετατροπή και συσσώρευση των μεταβολιτών και για την εξουδετέροκτη και 
αποβολή των τοξικών ουσιών όπως χρωστικές της χολής, χοληστερόλη και ουρία.
Δομικά το ήπαρ έχει την μορφή ενός σύνθετου αυλωτού αδένα. Το πολύπλοκο σύστημα των 
εκκριτικών αγωγών που περιέχουν χολή προκύπτει με την δημιουργία ενδοδερμικού 
εγκολπώματος από το εμβρυϊκό δωδεκαδάκτυλο και συνδέεται στενά με την ηπατική αρτηρία 
και την πυλαία φλέβα.
Το μεγαλύτερο μέρος από το αίμα που δέχεται το ήπαρ προέρχεται από την πυλαία φλέβα. Ενα
μικρότερο ποσοστό το χορηγεί η ηπατική αρτηρία. Διαμέσου της πυλαίας φλέβας, όλες οι
ουσίες που απορροφώνται στο έντερο φθάνουν στο ήπαρ με εξαίρεση το σύμπλεγμα των
χιλομικρών τα οπαία μεταφέρονται κυρίως με τα λεμφαγγεία.

*

Το ήπαρ αποτελείται από τέσσερα λοβία που βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους, στο 
μεγαλύτερο μέρος της έκτασης τους. Οι επιφάνειες των λοβιδίων καλύπτονται από μια κάψα 
λεπτού αλλά ευδιάκριτου συνδετικού ιστού που είναι γνωστή ως κάψα του Gilsson. Η κάψα 
αυτή γίνεται παχύτερη στην πύλη, από όπου εισέρχονται στο ήπαρ η πυλλαία φλέβα και η 
ηπατική αρτηρία και εξέρχονται ο δεξιός και ο αριστερός ηπατικός πόρος και τα λεμφαγγεία. 
Αυτά τα αγγεία και οι πόροι περιβάλλονται από ίνες συνδετικού ιστού και κύτταρα σ'όλο το 
μήκος τους, μέχρι να καταλήξουν στα πυλαία διαστήματα μεταξύ των ηπατικών λοβίων. 
Σ'αυτό το σημείο σχηματίζεται ένα λεπτό πλέγμα δικτυωτών ινών, που στηρίζει τα 
ηπατοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών των ηπατικών λοβίων1.
Η ηπατική αρτηρία, η πυλαία φλέβα και ο χοληφόρος πόρος διακλαδίζονται μέσα στο ήπαρ σε 
αγωγούς, που έρχονται τελικά σε επαφή με τις επιφάνειες, καθεμίας από εκατομμύρια, 
ιστολογικών μονάδων του ήπατος γνωστών ως τα κλασσικά ηπατικά λοβία2.
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Το ηπατικό λοβίο σχηματίζει μια ακανόνιστη πολυγωνική μάζα ιστού με 5 ως 6 πλευρές και 
διαστάσεις 1 επί 2 χιλιοστά. Στις 6 περίπου γωνίες του ηπατικού λοβίου βρίσκονται τα πυλαία 
διαστήματα τα οποία καταλαμβάνονται από τις πυλαίες τριάδες. Το ανθρώπινο ήπαρ περιέχει 3 
εώς 6 πυλαίες τριάδες σε κάθε λοβίο και η κάθε μία τριάδα περιλαμβάνει ένα φλεβίδιο (κλάδος 
της πυλαίας φλέβας), ένα αρτηρίδιο (κλάδος της ηπατικής αρτηρίας), ένα πόρο (μέρος του 
συστήματος του χοληφόρου πόρου) και λεμφικά αγγεία. Το φλεβίδιο είναι συνήθως από την 
άνω και κάτω μεσεντερία και σπληνική φλέβα. Το αρτηρίδιο περιέχει αίμα από το κοιλιακό 
στέλεχος της αορτής. Ο πόρος επενδύεται από κυβοειδές επιθήλιο, μεταφέρει χολή από τα 
παρεγχυματικά ηπατοκύτταρα και τελικά αδειάζει στον ηπατικό πόρο. Ενα ή περισσότερα 
λεμφοφόρα αγγεία μεταφέρουν λέμφο η οποία τελικά εισέρχεται στη κυκλοφορία του αίματος. 
Ολες αυτές οι δομές περικλείονται μέσα σε ένα έλυτρο συνδετικού ιστού3.
Υπαρχουλ' 4 είδη κύτταρων στο ήπαρ:
i) Τα ηπατοκύτταρα με πολυγωνικό σχήμα, άφθονο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα και στρογυλλό 
ή σφαιρικό πυρήνα.
ii) Τα αγωγά κύτταρα με κυβοειδές ή κυλινδρικό σχήμα και στρογγυλό ή σφαιρικό πυρήνα.
iii) Τα ενδοθηλιακά κύτταρα με ομοιογενές κυτταρόπλασμα και πυρήνα οβάλ ή επιμηκυσμένο.
iv) Τα κύτταρα KupfFer με σχήμα ελαφρώς επιμηκυσμένο ή στρογγυλό και ωοειδή πυρήνα.
Τα τριχοειδή των ηπατικών κολποειδών έχουν μεγάλα ανοίγματα για την άνετη ανταλλαγή 
μακρομορίων από τον αυλό των κολποειδών στα ηπατοκύτταρα και αντίστροφα. Το γεγονός 
αυτό έχει μεγάλη φυσιολογική σημασία γιατί πολλά μακρομόρια όπως το ινωδογόνο, οι 
λιποπρωτεϊνες και οι λευκωματίνες εκκρίνονται στο αίμα από τα ηπατοκύτταρα και γιατί το 
ήπαρ προσλαμβάνει και καταβολίζει πολλά από αυτά τα μεγαλομόρια. Ενα λεπτό έλυτρο 
δυκτυωτών ινών στηρίζει το κολποειδές και βοηθά στην διατήρηση του σχήματος του. Τα 
κολποειδή ξεκινούν από την περιφέρεια του λοβίου και ενισχύονται από φλεβίδια που 
καταλήγουν εκεί αποτελώντας τους τελικούς κλάδους της πυλαίας φλέβας. Τα κολποειδή 
ενισχύονται επίσης από τα ηπατικά αρτηρίδια που κατόπιν καταλήγουν στο κέντρο του λοβίου 
και εκβάλλουν στην κεντρική φλέβα.
Τα ηπατοκύτταρα αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των κυττάρων του ήπατος, έχουν σχήμα 
πολυγοινικό και ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα σε χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης και έχουν 6 ή 
περισσότερες επιφάνειες. Παρόλο που η δομή, το σχήμα και η λειτουργία τους ποικίλει, 
ειδικότερα σε σχέση με την απόσταση από την πυλαία φλέβα, κάθε ηπατοκύτταρο είναι 
πιθανά σε θέση να τελέσει όλες τις ηπατοκυτταρικές λειτουργίες. Το κύτταρο έχει τόσο μία 
επιφάνεια με μικρολάχνες όσο και μία επίπεδη επιφάνεια. Οι μικρολάχνες έρχονται σε επαφή 
με τον χώρο του Disse. Ακόμη και η επιφάνεια που δεν έχει μικρολάχνες μπορεί να
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δημιουργήσει, ειδικότερα κατά την αναγέννηση ή την χολόσταση. Οι μικρολάχνες του 
ηπατοκυττάρου δεν είναι τόσο μεγάλες όσο αυτές των απορροφητικών κυττάρων του 
εντερικού επιθηλίου.
Δύο ηπατοκύτταρα οπουδήποτε και αν καταλήγουν αφορίζουν ένα σωληνοειδή χώρο μεταξύ 
τους, που ονομάζεται χοληφόρος σωληνίσκος. Αυτοί οι σωληνίσκοι αποτελούν το πρώτο 
τμήμα του συστήματος των χοληφόρων πόρων, έχουν διάμετρο 1-2 cm και ένας μικρός 
αριθμός μικρολάχνων εκβάλλει στο εσωτερικό τους.
Οι χοληφόροι σωληνίσκοι σχηματίζουν ένα σύστημα αναστομούμενου δικτύου, που 
προωθούμενο κατά μήκος των επιπέδων του ηπατικού λοβίου καταλήγει στην περιοχή των 
πυλαίων πόρων.Η χολή ρέει από το κέντρο του λοβίου προς την περιφέρεια, αντίθετα δηλαδή 
από το αίμα. Στην περιφέρεια, η χολή εισέρχεται στους χοληφόρους αγωγούς ή αγωγούς του 
Hering4.Oi αγωγοί αυτοί επενδύονται από κυβοειδή κύτταρα με διαυγές κυτταρόπλασμα και 
ελάχιστα οργανίδια. Τελικά οι αγωγοί εκβάλλουν στους χοληφόρους πόρους της πυλαίας 
τριάδας, το τοίχωμα των οποίων αποτελείται από κυλινδρικό ή κυβοειδές επιθήλιο και 
συνδετικό ιστό. Σταδιακά συγχωνεύονται και αυξάνουν σε διάμετρο, σχηματίζοντας τον δεξιό 
και αριστερό ηπατικό πόρο, οι οποίοι αφήνουν το ήπαρ.
Το ήπαρ δέχεται αίμα από δύο πηγές: i) από την πυλαία φλέβα η οποία φέρνει αίμα πλούσιο σε 
θρεπτικές ουσίες και φτωχό σε οξυγόνο από τα κοιλιακά σπλάχνα και ii) από την ηπατική 
αρτηρία η οποία φέρνει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. 
ι) Το σύστημα της τωλαίας φ/Λβας:

Η πυλαία φλέβα διακλαδιζόμενη δίνει τα μικρά πυλαία φλεβίδια τα οποία καλούνται και 
μεσολόβιοι κλάδοι και στις πυλαίες τριάδες. Τα πυλαία φλεβίδια διακλαδίζονται σε 
περιλοβιακές φλέβες που στην περιφέρεια του λοβίου. Από τις περιλοβιακές φλέβες μικρά 
διεισδυτικά φλεβίδια εκβάλλουν στα κολποειδή. Τα κολποειδή ακτινωτά συγκλίνουν στο 
κέντρο του λοβίου σχηματίζοντας την κεντρική φλέβα.
Αυτά τα αγγεία έχουν λεπτά τοιχώματα που αποτελούνται από ενδοθηλιακά κύτταρα και λίγες 
ίνες κολλαγόννου. Καθώς περισσότερα κολποειδή συντρέχουν στην κεντρική φλέβα αυτή 
αυξάνει σε διάμετρο, εγκαταλείπει το λοβίο στην βάση του και υποκαθίσταται από την μεγάλη 
υπολόβια φλέβα. Οι υπολόβιες φλέβες συγκλίνουν σταδιακά και σχηματίζουν τις μεγάλες 
ηπατικές φλέβες, οι οποίες εκβάλλουν στην κάτω κοίλη φλέβα. 
ιι) Το αρτηριακό σί)στημα:

Η ηπατική αρτηρία διακλαδίζεται συνεχώς και σχηματίζει τις μεσολόβιες αρτηρίες που 
αδρεύουν τους πυλαίους πόρους και τα κολποειδή αναμιγνύοντας έτσι το αρτηριακό και το 
πυλαίο φλεβικό αίμα στα κολποειδή.
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Το αίμα, στο ηπατικό λοβίο, ρέει από την περιφέρεια προς το κέντρο. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα το οξυγόνο, οι μεταβολιτές και οι πολικές και μη ουσίες να φθάνουν από το 
έντερο πρώτα στα περιφερειακά κύτταρα και μετά στα κεντρικά κύτταρα του λοβίου. Αυτό 
έχει σαν' αποτέλεσμα μία δυαδικότητα στην συμπεριφορά του ηπατοκυττάρου, ανάλογα με το 
που βρίσκεται, περιφερικά ή κεντρολοβιακά5.

1 Σ Τ Ο Φ Υ Σ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ  Κ Α Ι Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  Τ Ο Υ  Η Π Α Τ Ο Σ

Το ήπαρ είναι ένα πολυδύναμο όργανο που παίζει βασικό ρόλο στην αποθήκευση, κατανομή 
και αδρανοποίηση ποικίλων θρεπτικών' συστατικών που προέρχονται από το έντερο ή το αίμα. 
Επίσης, είναι υπεύθυνο για την σύνθεση, τροποποίηση και μεταβολισμό πολλών ενδογενών και 
εξωγενών συστατικών..
Μια πολύ σημαντική λειτουργία του ηπατοκυττάρου είναι η σύνθεση πρωτεϊνών Το 
ηπατοκύτταρο συνθέτει πρωτεΐνες όπως ινωδογόνο, προθρομβίνη, λευκωματίνη και 
λιποπρωτεϊνες, γιά την διατήρηση του και την εξαγωγή στο πλάσμα του αίματος. Τόπος 
σύνθεσης αυτών των πρωτεϊνών είναι τα ριβοσώματα του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου. Το 
ηπατοκύτταρο δεν αποθηκεύει αυτές τις πρωτεΐνες, αλλά τις ελευθερώνει συνεχώς στο αίμα, 
λειτουργώντας έτσι σαν ενδοκρινής αδένας. Τουλάχιστον 17 από τις σπουδαιότερες πρωτεΐνες 
του πλάσματος συντίθενται και εκκρίνονται από το ήπαρ. Το ήπαρ είναι το μόνο όργανο που 
παράγει Α-σφαιρίνη και αλβουμίνη. Η σύνθεση της αλβουμίνης διεγείρεται από την αυξητική 
ορμόνη και αναστέλλεται από την γλυκαγόνη6.
Η παραγωγή χολής είναι εξωκρινής έκκριση, με την έννοια ότι το ηπατοκύτταρο μεταφέρει 
από το αίμα συστατικά, τα μεταμορφώνει και στην συνέχεια τα ελευθερώνει στους 
χοληφόρους σωληνίσκους. Η χολή αποτελείται από νερό, ηλεκτρολύτες, χολικά οξέα, 
φωσφολιπίδια, χολερυθρίνη και χοληστερίνη. Περίπου το 90% των χολικών οξέων 
προέρχονται από οξέα που απορροφούνται από το εντερικό επιθήλιο και ξανακυκλοφορούν 
προς το ήπαρ. Τα υπόλοιπα οξέα σχηματίζονται στο ήπαρ με την σύζευξη χολικών οξέων και 
των αμινοξέων γλυκίνης και ταυρίνης. Η διαδικασία γίνεται στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο. 
Η χολερυθρίνη παράγεται στα κύτταρα Kupffer, κυριώς από την διάσπαση της αιμοσφαιρίνης 
και αφού ενωθεί στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο με το γλυκορονικό οξύ, δίνει την 
γλυκουρονική χολερυθρίνη που εκκρίνεται στους χοληφόρους σωληνίσκους.
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Η διέγερση, από την γλυκαγόνη, της ανεξάρτητης κυκλοφορίας των χολικών αλάτων διαμέσω 
της μεμβρά\ης των ηπατοκυττάρων, μπορεί να ελλατώσει την παραγωγή χοληστρερόλης . 
Καθώς η χολή περνά από τους χοληφόρους σωληνίσκους και αγωγούς απορροφά νερό και 
ηλεκτρολύτες από τα επιθηλιακά κύτταρα. Η μόνη γνωστή λειτουργία της χοληδόχου κύστεως 
είναι η συμπύκνωση και αποθήκευση της χολής. Η χολοκυστοκινίνη είναι ένας φυσιολογικός 
ενεργοποιητής της συστολής της χοληδόχου κύστεως και απελευθερώνεται από το βλενογόνο 
του λεπτού εντέρου. Αλλα πεπτίδια όπως το αγγειοενεργό εντερικό πολυπεπτίδιο (VIP), η 
μοτιλίνη και η σωματοστατίνη παίζουν κάποιο ρόλο στον έλεγχο της αποθήκευσης και

οελευθέρωσης της χολής από την χοληδόχο κύστη .
Η ανεξάρτητη ροή χολικών οξέων, από τους σωληνίσκους που σχηματίζουν οι μεμβράνες 
γειτονικών' ηπατοκυττάρων, διεγείρεται από την γλυκαγόνη, το αγγειοενεργό εντερικό 
πολυπεπτίδιο (VIP) και την ινσουλίνη και αναστέλεται από την σωματοστατίνη. Η έκκριση 
των χολικών' οξέων από τους χολικούς αγωγούς διεγείρεται από την σεκρετίνη, την 
μπομπεσίνη και την γαστρίνη και αναστέλεται από την σωματοστατίνη και την σεροτονίνη. 
Από όλους τους ενεργοποιητές της ανεξάρτητης ροής η σεκρετίνη, η γλυκαγόνη και η 
χολοκυστοκυνίνη είναι οι πιό πιθανοί φυσιολογικοί ρυθμιστές του σχηματισμού χολής.
Το ήπαρ παίζει κεντρικό ρόλο στον ενεργειακό μεταβολισμό. Βοηθά τον οργανισμό να 
εφοδιάζεται συνεχώς με γλυκόζη, που χρειάζεται τόσο στον κεντρικό νευρικό σύστημα όσο και 
στα ερυθρά αιμοσφαίρια9. Επίσης βοηθά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ιστών, 
όπως ο μυϊκός και ο λιπώδης ιστός. Στο ήπαρ αποταμιεύονται λιπίδια με την μορφή 
τριγλυκεριδίων και βιταμίνες όπως η Α και η D που ενεργοποιείται στο ήπαρ10.
Το ηπατοκύτταρο είναι υπεύθυνο για την μετατροπή των λιπιδίων και των αμινοξέων σε 
γλυκόζη, δια μέσου μιάς πολύπλοκης ενζυματικής διαδικασίας που καλείται γλυκογένεση. Το 
ηπατοκύτταρο είναι επίσης η κύρια περιοχή των απαμίνωσης των αμινοξέων και επομένως 
παραγωγής ουρίας, η οποία στην συνέχεια μεταφέρεται με το αίμα στους νεφρούς και 
απεκκρίνεται.
Ποικίλα φάρμακα και ουσίες αδρανοποιούνται στο ήπαρ μέσω οξείδωσης, μεθυλίωσης ή 
σύζευξης με την βοήθεια ενζύμων του λείου ενδοπλασματικού δικτύου. Ετσι ουσίες όπως 
στεροειδή, βαρβιτουρικά και αντιισταμινικά, αδρανοποιούνται, ενώ παράγοντες όπως το 
κάπνισμα και το αλκοόλ επηρεάζουν τις λειτουργίες του ήπατος1'.
Είναι γνοιστή η ικανότητα του ήπατος για αναγέννηση. Το ήπαρ μπορεί να ανακτήσει το 
φυσιολογικό του μέγεθος ύστερα από 75 εώς 90% ηπατεκτομή, με την προϋπόθεση βέβαια 
ότι το εναπομείναν ήπαρ είναι φυσιολογικό. Η απώλεια ηπατικού ιστού, λόγω δράσεως 
τοξικών ουσιών ή χειρουργικής αφαίρεσης, κινητοποιεί ένα μηχανισμό διαίρεσης των
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ηπατικών κυττάρων εώς ότου αποκατασταθεί η αρχική μάζα του ιστού. Ουσίες όπως οι 
χαλόνες, η ινσουλίνη, η γλυκαγόνη και ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF) πιθανόν 
σχετίζονται με την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού.
Ο αναγεννημένος ηπατικός ιστός είναι συνήθως όμοιος με τον ιστό που έχει αφαιρεθεί. Σε 
περίπτωση όμως συνεχούς βλάβης του οργάνου, μαζί με την αναγέννηση του ηπατικού 
κυττάρου επιτελείται και άφθονη παραγωγή συνδετικού ιστού, που αποδιοργανώνει το ήπαρ. Η 
κατάσταση αυτή είναι γνωστή σαν κίρρωση12.
Η λέμφος συγκεντρώνει και μεταφέρει μεγάλα και μικρά μόρια, πρωτεΐνες του πλάσματος, 
κατάλοιπα, βακτήρια, ξένα στοιχεία και υγρά. Το 3-5% της λέμφου είναι πρωτεΐνη, κυριώς 
αλβουμίνη και έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες. Στην κίρρωση τα λεμφικά 
κανάλια πληθαίνουν, διανοίγονται και αυξάνουν σε διαπερατότητα..
Τα χολικά άλατα που εκκρίνονται στο χολικό σύστημα αδειάζουν στο έντερο, όπου 
επαναπορροφούνται επαρκώς στην πυλαία κυκλοφορία. Το ήπαρ εκκρίνει και μεταφέρει τα 
χολικά οξέα, τα οποία διαμέσου των ηπατοκυττάρων εκκρίνονται ξανά στο χολικό 
σύστημα13.Η κίνηση αυτή των χολικών οξέων είναι γνωστή σαν εντεροηπατική κυκλοφορία..
Το ήπαρ κατέχει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, ακόμα και 
από την εμβρυϊκή ζωή. Τά λεμφοκύτταρα αρχίζουν ήδη να αναπτύσονται κατά την 5η 
εβδομάδα του εμβρυϊκού σάκου και αργότερα μέσα στον αιμοποιητικό ιστό του ήπατος ή του 
σπληνός. Αρχέγονα λεμφοκύτταρα γνωστά σαν κύτταρα Stem διαιρούνται και δίνουν Τ και Β 
λεμφοκύτταρα, ενώ κάποια άλλα δίνουν τα κύτταρα Kuppfer. Τα κύτταρα Kuppfer παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς εκκρίνουν κυτοκινίνες όπως η 
ιντερλευκίνη-1 και ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου (TNF) και περιέχουν μεμβρανικούς 
υποδοχείς για ανοσοσφαιρίνες. Τα παρεγχυματικά κύτταρα του ήπατος παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην μεταφορά των ανοσοσφαιρίνων Α στην χολή και στο έντερο14.
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Κ Α Ρ Κ ΙΝ Ο Σ  Τ Ο Υ  Η Π Α  Τ Ο Σ

Ο καρκίνος εκδηλώνεται με ποικίλες μορφολογικές διαταραχές, επιθετική ανάπτυξη των 
καρκινικών κυττάρων και διήθηση με αποτέλεσμα την καταστροφή του φυσιολογικού ιστού. 
Βασικά χαρακτηριστικά των καρκινικών ιστών είναι η αυτονομία και η αναπλασία. Με τον 
όρο αυτονομία εκφράζεται η ανυπακοή των καρκινικών κυττάρων στους φυσιολογικούς όρους 
ανάπτυξης.
Το καρκινικό κύτταρο διαφέρει από ένα φυσιολογικό στην ανάπτυξη, στην ρύθμιση της 
κίνησης και στην αντιγονικότητα. Τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων είναι:
• Ελλατωμένη αντίδραση σε παράγοντες ρύθμισης, όπως οι ορμόνες ή άλλα μόρια που δρούν 

πάνω στην μεμβράνη
• Αυξημένη ρευστότητα της μεμβράνης, αύξηση της κινητικότητας το>ν διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών και αλλοιώσεις στην λιπιδική σύσταση της μεμβράνης
• Ανικανότητα οργάνωσης κυτταρικού σκελετού
• Απώλεια ινοσυνδετίνης και αντιγόνων και εμφάνιση νέων επιφανειακών αντιγόνων.
• Αλλαγή φορτίων και αύξηση της δέσμευσης των λεκτινών
• Ελλατωμένη πυκνότητα φορτίων των γλυκοπρωτεϊνών και των γλυκολιπιδίων15
Η διήθηση του καρκίνου μέσω των φυσιολογικό)ν ιστικών φραγμόιν και το γεγονός της 
μετάστασης αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της κακοήθειας. Ο όρος μετάσταση 
περιγράφει την ανάπτυξη των δευτεροπαθό)ν όγκων, μη συνεχόμενων με τον πρωτοπαθή 
όγκο. Η εμφάνιση αυτών των απομακρυσμένων μεταστάσεων είναι αποτέλεσμα διαφόρων 
φάσεων μιας πορείας που περιλαμβάνει:
• αποκόλληση κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο
• διήθηση παρακείμενων ιστό)ν
• εισβολή στο λεμφικό και αγγειακό σύστημα
• περιοχική ή συστηματική κυκλοφορία
• κατάληψη απομακρυσμένων οργάνων και
• ανάπτυξη μεταστατικόιν όγκων16.
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/. Πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος

Οι Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι του ήπατος συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
Επιθηλιακοί όγκοι 
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
Ηπατοβλάστωμα(απαντάται στην παιδική ηλικία)
Χολαγγειακό καρκίνωμα (Χολαγγειοκαρκίνωμα)
Καρκινοειδής όγκος 
Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο 
Μεσοδερμικοί όγκοι 
Αγγειοςάρκωμα
Επιθηλιοειδές αιμογγειοενδοθηλίωμα
Κακοήθες μεσεγχύμωμα(απαντάται στην παιδική ηλικία)
Εμβρυϊκό ραβδομυοσάρκωμα (απαντάται στην παιδική ηλικία)
Αδιαφοροποίητο (εμβρυϊκό) σάρκωμα (απαντάται στην παιδική ηλικία)
Ποικίλοι όγκοι 
Μικτοί όγκοι 
Μικτός καρκίνος 
Καρκινοσάρκωμα

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και που είναι και ο πιο 
συνηθισμένος πρωτοπαθής ηπατικός όγκος.

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Το ηπατοκυταταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός από όλους τους πρωτοπαθείς όγκους του 
ήπατος. Αποτελεί σοβαρό πρόβλημα υγείας και προσβάλλει πιο συχνά τους άνδρες. Είναι 
εξαιρετικά συχνός στην Απω Ανατολή (Doll και συνεργάτες, 1970) και στις Αφρικανικές 
χώρες (Davis και συνεργάτες, 1965) αλλά και άλλες περιοχές όπως οι Μεσογειακές χώρες 
παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα17. Η επιβίωση των ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο είναι 
μικρή.
Μακροσκοπικά το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα χωρίζεται στους παρακάτω τρεις τύπους 
(Edmondson 1958, Gall 1956):
Συμπαγής τύπος που χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη περιγεγραμμένη νεοπλασματική μάζα και 
συχνά περιτριγυρίζεται από μικρότερα οζίδια.



19

Οζώόης τύπος που αποτελείται από πολλά σφαιρικά οζίδια που ποικίλουν σε μέγεθος και είναι 
διάσπαρτα στο ήπαρ.
Διάχυτος w πος ο οποίος χαρακτηρίζεται από διήθηση του όγκου σε όλο το ηπατικό παρέγχυμα. 
Μερικοί ερευνητές ξεχωρίζουν μόνο δύο τύπους το συμπαγή και τον οζώδη (Anthony, 1974). 
Σύμφωνα με τον Endmondson και τους συνεργάτες του , στο 70° ο των ασθενών ο όγκος έχει 
ήδη εξαπλωθεί και εκτός ήπατος κατά τη στιγμή της πρώτης διάγνωσης και η μετάσταση είναι 
πιο συχνή στον οζώδη και στον διάχυτο τύπο.
Ο Endmondson το 1958 ταξινόμησε μικροσκοπικά το πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σε τρεις τύπους:
ι) Καλώς διαφοροποιημένα καρκινώματα που χωρίζονται στους παρακάτω δύο τύπους. 
Δοκιδώδης τύπος: Εδώ ανήκει η πλειοψηφία των πρωτοπαθών ηπατοκυτταρικών 
καρκινωμάτων. Τα κύτταρα διατάσσονται σε δοκίδες όμοιες με τις δοκίδες των φυσιολογικών 
κυττάρων, είναι πολυγωνικά με άφθονο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα, καλά οριοθετημένη 
πυρηνική μεμβράνη και μεγάλο πυρηνίσκο. Η παρουσία χοληφόρων σωληνάριων είναι 
διαγνωστικής σημασίας όπως και η παρουσία χρωστικής στα κύτταρα του όγκου.
Σωληνώδης τύπος: Τα κύτταρα μοιάζουν με τα κύτταρα του δοκιδώδους τύπου και 
σχηματίζουν δομές παρόμοιες με αυτές του εμβρυϊκού ήπατος. Πολλά στρώματα 
ηπατοκυττάρων καθορίζουν τα όρια χοληφόρων σωληνίσκων που όμως δεν είναι πραγματικοί 
χολικοί αγωγοί καθώς τα κύτταρα έχουν ηπατοκυτταρική προέλευση. Τοπικά υπάρχει 
νεκρωτικός ιστός.
ii) Μέτρια διαφοροποιημένα καρκινώματα που χωρίζονται στους παρακάτω τρεις τύπους: 
Συμπαγής Τύπος: Τα κύτταρα είναι μικρά και ποικίλουν σε σχήμα και χρο)στικές ιδιότητες ενώ 
το κυτταρόπλασμα περιέχει μικρές ποσότητες γλυκογόνου. Σπάνια συναντιόνται πολυπύρηνα 
γιγαντοκύτταρα, χοληφόροι σωληνίσκοι ή σημεία έκκρισης χολής.
Σκιρρώδης τύπος: Τα κύτταρα του όγκου αυτού του τύπου αναπτύσσονται σε μικρές δεσμίδες 
που διαχωρίζονται από μεγάλες ποσότητες ινώδους ιστού. Δομές που μοιάζουν με αγωγούς 
συναντώνται περιστασιακά γεγονός που δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στην διαφορική 
διάγνωση με το χολλαγγ ειοκαρκίνω μα.
Διαυγοκυτταρικός τύπος: Πρόκειται για ένα σπάνιο τύπο, τα κύτταρα του οποίου έχουν 
κυτταρόπλασμα που φαίνεται άδειο σε τομές αιμοτοξυλίνης-ηωσίνης, εξαιτίας του υψηλού 
περιεχομένου σε γλυκογόνο. Ο Ham perl19 και οι συνεργάτες του έδειξαν το 1970 την 
ηπατοκυτταρική προέλευση αυτού του τύπου με την βοήθεια του ηλεκρονικού μικροσκοπίου.
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iii) Αδιαφοροποίητα καρκινώματα

Τα κύτταρα των όγκων αυτών έχουν μεγάλη ποικιλία σε σχήμα μέγεθος και χρωστικές 
ιδιότητες. Συχνά απαντιόνται γιγαντοκύτταρα με ένα μεγάλο πυρήνα ή πολλαπλούς πυρήνες20 
Ο Edmondson (1958) ταξινόμησε ιστοπαθολογικά το πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με τα στάδια του Border (1926). Βρήκε ότι οι λιγότερο 
διαφοροποιημένοι όγκοι έχουν μεγαλύτερη συχνότητα μεταστάσεων από ότι οι περισσότερο 
διαφοροποιημένοι όγκοι. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Anthony και οι συνεργάτες του 
το 1973:ι.

2 Μεταστατικοί όγκοι του ήπατος

Οι μεταστατική όγκοι είναι πολύ συχνότερα στο ήπαρ από τους πρωτοπαθείς κακοήθεις 
όγκους. Οι περισσότεροι μεταστατικοί όγκοι του ήπατος προέρχονται από αιματογενείς 
μεταστάσεις καρκινωμάτων διαφόρων οργάνων22. Στον παρακάτω πίνακα που προέρχεται από 
μία μελέτη στο πανεπιστήμιο του Λος Αντζελες23, βλέπουμε τα ποσοστά εμφάνισης 
μεταστατικών εστιών στο ήπαρ ανάλογα με το όργανο στο οποίο εντοπίσθηκε ο πρωτοπαθής 
όγκος.

Πρωτοπαθής Ογκος Ηπατικές μεταστάσεις %
Εντερο 56,0
Βρόγχοι • 41,8
Πάγκρεας 70,4
Μαστός 53,2
Στόμαχος 44,0

Μακροσκοπικά οι μεταστατικές εστίες στο ήπαρ έχουν την μορφή εμφυτευμένων οζιδίων, 
προκαλούν ηπατομεγαλία και μπορούν να καταλάβουν το 80% του υπάρχοντος ηπατικού 
παρεγχύματος. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται συχνά από ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα των 
ενζύμων του ήπατος24.
Μικροσκοπικά οι μεταστατικοί όγκοι του ήπατος που μελετήσαμε ανήκουν σε 
αδενοκαρκινώματα προερχόμενα από το παχύ έντερο και καρκινοειδή προερχόμενα από το 
παχύ έντερο.
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Με βάση τον βαθμό διαφοροποίησης τα αδενοκαρκινώματα διακρίνονται σε καλώς 
διαφοροποιημένα, μέτρια διαφοροποιημένα και φτώχα διαφοροποιημένα. Ο Dukes25 το 1932 
κατέταξε τα αδενοκαρκινώματα σε στάδια Dukes A, Dukes Β, Dukes Ci και Dukes C 2. Από 
τότε έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις όπως το σύστημα ΤΝΜ απο τον Denoix26 το 
1954.
Οι εστίες του αδενοκαρκινώματος σχηματίζουν μεγάλα ακανόνιστα αδένια που περιβάλλουν 
επιμηκυσμένα κακοήθη κυλινδρικά κύτταρα με υψηλό μιτωτικό δείκτη. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν ουσιώδες ιστολογικές διαφορές ανάμεσα στην επιφανειακή πλευρά 
του όγκου και στην εσωτερική πλευρά που διηθεί τις παρακείμενες στοιβάδες όπως και στον 
μεταστατικό όγκο.
Τα αδενοκαρκινώματα διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό διαφοροποίησής τους σε:
Καλά διαφοροποιημένα αδενοκαρκινώματα που αποτελούνται από καλά σχηματισμένα
αδένια.
Μέτρια διαφοροποιημένα αδενοκαρκινώματα που περιέχουν συμπαγή στρώματα κακοηθών 
κυττάρων τα οποία καταλαμβάνουν το 25% του όγκου και ανάμεσά τους υπάρχουν αδένια. 
Φτωχά διαφοροποιημένα αδενοκαρκινώματα που αποτελούνται από συμπαγή στρώματα 
κακοηθών κυττάρων με το λιγότερο των 25% των νεοπλαστικών κυττάρων να σχηματίζουν 
αναγνωρισμένα αδένια. Τα κύτταρα στις συμπαγείς περιοχές μπορεί να είναι τελείως 
αναπλαστικά ή μπορεί να είναι τύπου Signet-ring. Η εμφάνιση αυτών των κυττάρων οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο πυρήνας έχει πιεστεί στην περιφέρεια του κυττάρου εξαιτίας της μεγάλης 
παραγωγής ενδοκυττάριας βλέννης . Απομονωμένα ενδοκρινή κύτταρα μπορούν να βρεθούν 
στο 50% των περιπτώσεων και προέρχονται από αδιαφοροποίητα κύτταρα κρύπτης28 Μεγάλος 
αριθμός ενδοκρινών κυττάρων σημαίνει κακή πρόγνωση γιά τον ασθενή29. Η επιθετικότητα 
του όγκου σχετίζεται με τον βαθμό διαφοροποίησης. Ετσι τα μέτρια ή φτωχά διαφοροποιημένα 
αδενοκαρκινώματα δίνουν μεταστάσεις σε υψηλό ποσοστό που φτάνει το 50%. Η μετάσταση 
γίνεται μέσω της λεμφικής οδού.

α) Αδενοκαρκίνωμα
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Ο παρακάτω πίνακας30 δίνει την κατανομή μεταστατικών αδενοκαρκινωμάτων, με πρωτοπαθή 
εντόπιση στο παχύ έντερο, στα διάφορα όργανα του σώματος:

Δευτεροπαθής εντόπιση Συχνότητα εμφάνισης
Ηπαρ 75%
Πνέυμονες 15%
Οστά 5%
Εγκέφαλος 4%
’Αλλα όργανα 1%

β) Καρκινοειδείς όγκοι

Το καρκινοειδές είναι όγκος που προέρχεται από χαρακτηριστικά κύτταρα που ανήκουν στην 
κατηγορία APUD που απαντάται σύμφωνα με διάφορους ερευνητές. (Perskin και Kaplan 1969; 
Fu και συνεργάτες, 1974; Luvnat και συνεργάτες, 1977) κυρίως στα παράγωγα του αρχεντέρου 
όπως βρόγχοι, στόμαχος, παχύ έντερο και πάγκρεας αλλά και σε άλλα όργανα. Οι William και 
Sanders31 πρότειναν το 1963 την ταξινόμηση των καρκινοειδών όγκων ανάλογα με την 
προέλευση τους σε καρκινοειδή προερχόμενα από i) το αρχέντερο του εμβρύου ii) το μέσο 
έντερο του εμβρύου και iii) το τελικό έντερο του εμβρύου.
Το καρκινοειδές του γαστρεντερικού μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα όργανα από τον 
οισοφάγο μέχρι τον δωδεκαδάκτυλο32. Ο καρκινοειδής όγκος μπορεί να έχει μακροσκοπικά 
την μορφή μικρών οζιδίων ή μεγαλύτερων όγκων με πολυποειδή μορφή. Μικροσκοπικά ο 
όγκος έχει τον ιστολογικό τύπο πυκνών επιθηλιακών κυτταρικών αθροίσεων. Τα κύτταρα 
έχουν ευδιάκριτο πυρήνα και δίνουν θετική αντίδραση αργενταφίνης αν και αυτό δεν είναι 
απαραίτητο για την διάγνωση. Στο κυτταρόπλασμα παρατηρούνται πυκνά εκκριτικά κοκκία33 
μερικά από τα οποία είναι σφαιρικά ενώ άλλα είναι οβάλ.ή επιμηκυσμένα. Οι καρκινοειδείς 
όγκοι μπορούν να διαγνωστούν εύκολα με την βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, 
αλλά από την μορφολογία των κοκκίων τους δεν είναι δυνατόν να πει κανείς από ποιό όργανο 
προέρχονται.
Οι καρκινοειδείς όγκοι έχουν διπλή βιολογική συμπεριφορά Από την μία εκκρίνουν στην 
κυκλοφορία δραστικές βιολογικά ουσίες και από την άλλη αναπτύσσονται σε μέγεθος με
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δυνατότητα να δώσουν μεταστάσεις. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα καρκινοειδή συνθέτουν 
πολλές βιογενείς αμίνες, πεπτίδια όπως η σεροτονίνη, η ισταμίνη, η βραδυκινίνη, το 
πολυπεπτίδιο Ρ και η μπομπεσίνη34’33. Η πιό καλά μελετημένη ουσία είναι η σεροτονίνη που 
εκκρίνεται σε ποσότητες ανάλογες με το μέγεθος του όγκου και αδρανοποιείται γρήγορα στο 
ήπαρ, μεταβολιζόμενη μέσω του συστήματος της μονοαμινοοξείδασης33.
Τα καρκινοειδή μεθίστανται πρώτα στους επιχώριους λεμφαδένες και ακολουθεί αιμοτογενής 
διασπορά κυρίως στο ήπαρ. Το καρκινοειδές του εντέρου είναι αρχικά ασυμπτωματικός όγκος 
γιατί οι παραγόμενες βιογενείς αμίνες αδρανοποιούνται γρήγορα, μεταβολιζόμενες στο ήπαρ. 
Τα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται μόνο όταν συμβούν ηπατικές μεταστάσεις οπότε το 
ήπαρ αδυνατεί να μεταβολίζει τις δραστικές αμίνες. Τότε εμφανίζεται ένα σύνολο 
συμπτωμάτων γνωστό ως καρκινοειδές σύνδρομο34,3*36. Οταν γίνει οριστική διάγνωση 
καρκινοειδούς συνδρόμου, για να βρεθεί η πρωτοπαθής εστία πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι: 
α) Το καρκινοειδές σύνδρομο μπορεί να οφείλεται σε όγκο που έχει ήδη δώσει ηπατικές 
μεταστάσεις
β) Το καρκινοειδές σύνδρομο μπορεί να οφείλεται σε όγκο οργάνου που δεν έχει πυλαία 
κυκλοφορία και που δίδει συμπτώματα προτού δώσει ηπατικές μεταστάσεις. Εκτεταμένη 
μεταστατική προσβολή του ήπατος συμβαίνει προτού ακόμα οι τιμές της ηπατικής βιολογίας 
γίνουν παθολογικές. Αντίθετα με την πλειονότητα των κακοήθων νεοπλασμάτων οι 
καρκινοειδείς όγκοι έχουν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης.

Ο Ρ Μ Ο Ν Ε Σ  Τ Ο Υ Γ Α Σ Τ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Σαν γαστρεντερικές χαρακτηρίζονται οι ορμόνες εκείνες που παράγονται στο γαστρεντερικό 
σωλήνα και στο πάγκρεας και επηρεάζουν κυρίως τη λειτουργία των οργάνων του πεπτικού 
συστήματος. Τα περισσότερα πεπτίδια του γαστρεντερικού, τα οποία έχουν απομονωθεί, 
μπορούν να περιγραφούν όσον αφορά την δομή και την βιολογική τους δράση. Για το 
σχηματισμό και την έκκρισή τους είναι υπεύθυνα ειδικά κύτταρα, που μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ιστοχημικά, ανοσοϊστοχημικά και ιστοπαθολογικά με το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο.
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Για πολλά από αυτά τα πεπτίδια είναι γνωστές σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
μεμονωμένων ορμονών και μεταξύ ορμονών και νευρικών αντιδράσεων σε όργανα στόχους 
και επομένως είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας απόλυτα εξειδικευμένος ρόλος για κάθε ορμόνη. 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητηθούν τα γαστρεντερικά πολυπεπτίδια αγγειοενεργό εντερικό 
πολυπεπτίδιο (VIP), γαστρίνη, μπομπεσίνη, σωματοστατίνη, γλυκαγόνη και η διάμεση ουσία 
σεροτονίνη.

Σεροτονίνη (Serotonin)

Η σεροτονίνη είναι ένα πολύ κοινό πολυπεπτίδιο37. Συντίθεται από την τρυπτοφάνη και 
παράγεται καΓεναποθηκεύεται κυρίως σε κύτταρα του υποθαλάμου και των βρόγχων και στα 
χρωμιόφιλα κύτταρα του εντέρου38. Η μεταφορά στο αίμα γίνεται με τα θρομβοκύτταρα. Στα 
κύτταρα η σεροτονίνη εναποθηκεύεται στα κοκκία των κυττάρων συνδεδεμένη με ΑΤΡ.
Η σεροτονίνη είναι ουσία μετάδοσης ερεθισμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ασκεί 
συσταλτική δράση στα αγγεία των πνευμόνων και του εντέρου και αυξάνει την διαβατότητα 
των τριχοειδών. Επειδή η σεροτονίνη απελευθερώνει ισταμίνη και κατεχολαμίνες, οι δράσεις 
της στον οργανισμό είναι πολύπλευρες.
Υπερπαραγωγή σεροτονίνης παρατηρείται σε όγκους των χρωμιόφιλων κυττάρων που 
ονομάζονται καρκινοειδή39. Εκκρίνεται σε ποσότητες ανάλογες με την έκταση του όγκου και 
αδρανοποιείται γρήγορα στο ήπαρ μεταβολιζόμενη μέσω του συστήματος της 
μονοάμινοξείδασης.

Αγγειοενεργό εντερικό πολυπεΊΐτίδιο (VIΡ)

Το αγγειοενεργό εντερικό πολυπεπτίδιο (VIP) είναι ένα πεπτίδιο που ανήκει στην οικογένεια 
της σεκρετίνης-γλυκαγόνης. Απομονώθηκε από το βλεννογόνο του εντέρου το 1972, από τους 
ερευνητές Said και Mutt40.
Η κύρια δράση του είναι η αγγειοδιαστολή και η αυξημένη αιμάτωση των περιφερικών 
αγγείων του εντέρου. Εχει βρεθεί ότι έχει πολύπλευρη βιολογική δράση41 και μαζί με την 
γλυκαγόνη και την σεκρετίνη προκαλεί υπεργλυκαιμία αυξάνοντας την' ηπατική 
γλυκογενόλυση42,43. Επίσης διεγείρει την απελευθέρωση της ινσουλίνης και της γλυκαγόνης. 
Ενδοκρινή κύτταρα που δείχνουν ανοσοφθορισμό μετά από αντίδραση με αντίσωμα έναντι σε 
VIΡ έχουν ταυτοποιηθεί σε όλες τις περιοχές του γαστρεντερικού συστήματος από το στομάχι 
εώς το κόλον και είναι πιο άφθονα στο παχύ έντερο44. Τα ενδοκρινή αυτά κύτταρα που έχουν 
ταυτοποιηθεί με την ηλεκτρονική μικροσκοπία, καλούνται Η-κύτταρα. Ειδική χρώση για VIΡ
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έχει παρατηρηθεί και σε νευρικά ινίδια μέσα και γύρω από το μυοεντερικό πλέγμα, σε 
νευρικές ίνες του χορίου, σε νευρικές ίνες στους παρεντέριους αδένες και στο πάγκρεας45. Με 
ραδιοανοσομετρία το VIP έχει βρεθεί στον οισοφάγο στο στομάχι, στο λεπτό έντερο και στο 
κόλον, αλλά όχι στο ήπαρ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το VIP απενεργοποείται στο ήπαρ46.
To VIP θεωρείται υπεύθυνο για μερικά από τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Vemer- 
Morrison47. Τα επίπεδα του ελεύθερου VIP αυξάνουν σε ασθενείς με κίρρωση και είναι 
πιθανόν μερικά από τα κλινικά χαρακτηριστικά της κίρρωσης να οφείλονται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις VIP48. Υπερπαραγωγή του VIP παρατηρείται και σε όγκους που εντοπίζονται 
στο πάγκρεας και χαρακτηρίζονται σαν όγκοι που δεν προέρχονται από τα Β-κύτταρα των 
νησιδίων του παγκρέατος. Οι όγκοι αυτοί έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος και είναι συνήθως 
κακοήθεις49*30

Γαστρίνη (  G astrin )
Αν και η ύπαρξη μιάς ουσίας που προκαλεί γαστρική έκκριση στον γαστρικό βλεννογόνο είχε 
προβλεφθεί από τον Edkins το 1905, μόλις το 1965 οι Gregory και Tracy51 απομόνωσαν 
καθαρή γαστρίνη. Λίγο αργότερα ο Me Guigan52 παρασκεύασε συνθετική γαστρίνη και την 
χρησιμοποήσε για να ταυτοποιήσει κύτταρα γαστρίνης στο βλεννογόνο του άντρου του 
στομάχου.
Η γαστρίνη υπάρχει σε πολλές βιολογικά δραστικές μορφές, που προέρχονται από το 
μεγάλο μόριο προ-γαστρίνη που αποτελείται απο 101 αμινοξέα. Από αυτό το μεγαλομόριο 
προέρχονται τα μικρότερα πεπτίδια γαστρίνης G34, G17 και G14. Τα κύτταρα που παράγουν 
γαστρίνη είναι γνωστά σαν G-κύτταρα και βρίσκονται στον βλεννογόνο του πυλωρικού 
άντρου. Ενας μικρός αριθμός G-κυττάρων βρίσκεται στις κρύπτες του λεπτού εντέρου ενώ

r λυπάρχουν διάφορες απόψεις για την ύπαρξη ή όχι G-κυττάρων στο πάγκρεας .
Η έκκριση γαστρίνης διεγείρεται από την ύπαρξη τροφής54,55 και κυρίως πρωτεϊνών στον αυλό 
του στομάχου. Αυξημένη έκκριση γαστρίνης προκαλούν επίσης η ελλάτωση του ΡΗ του 
πυλωρικού άντρου και τα πολυπεπτίδια σωματοστατίνη56, γλυκαγόνη57, αγγειοενεργό 
εντερικό πολυπεπτίδιο και μπομπεσίνη. Στις φυσιολογικές δράσεις της γαστρίνης 
περιλαμβάνεται η έκκριση υδροχλωρικού οξέος και λιγότερο του πεψινογόνου και η διέγερση 
της ανάπτυξης του γαστρικού βλεννογόνου .
Τα όργανα του σώματος που αποσύρουν τη γαστρίνη από την κυκλοφορία είναι οι νεφροί και 
το λεπτό έντερο. Το ήπαρ δεν φαίνεται να αποτελεί τόπο αποδοχής της γαστρίνης G34 αλλά 
αποσύρει ταχύτατα μικρότερα τμήματα της γαστρίνης από την κυκλοφορία. Το κρίσιμο μήκος
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του πεπτιδίου για να αποδομηθεί στο ήπαρ είναι 8-10 αμινοξέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα 
μικρότερα πεπτίδια γαστρίνης να αποδομούνται εντελώς καθώς περνούν από το ήπαρ ενώ τα 
μεγαλύτερα όχι. Η συγκέντρωση της γαστρίνης στον ορό, σύμφωνα με τον Pointer59, είναι σε 
φυσιολογικά επίπεδα σε ασθενείς με ηπατική νόσο. Το. σύνδρομο Zollinger-Ellison 
χαρακτηρίζεται από υπερέκκριση γαστρίνης από κύτταρα D του παγκρέατος ή και από τα G 
του στομάχου00. Οι όγκοι οι οποίοι παράγουν γαστρίνη καλούνται γαστρινώματα. Η έκκριση 
σ'αυτήν την' περίπτωση δεν υπόκειται σε φυσιολογική ρύθμιση και η σεκρετίνη και η 
γλυκαγόνη οδηγούν όχι σε αναστολή αλλά σε απότομη αύξηση της έκκρισης της γαστρίνης. 
Για την’ ταυτοποίηση των γαστρινωμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανοσοϊστοχημικές 
μέθοδοι με αντισώματα έναντι γαστρίνης.

Σ ω μ α το σ τα τίνη  (  Som atostatin )
Η πεππδοορμόνη σωματοστατίνη απαντάται σε δύο μορφές που αποτελούνται από 14 ή 18 
αμινοξέα. Απομονώθηκε από τον υποθάλαμο, από την ερευνητική ομάδα του Guillemin61.
Αίγο αργότερα παρασκεύαστηκε συνθετική σωματοστατίνη που είχε την ίδια δράση με τη 
φυσική0*.Η σωματοστατίνη βρίσκεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα στο πάγκρεας, στο 
στομάχι και στο λεπτό έντερο63. Στον εγκέφαλο οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στον 
υποθάλαμο64. Στο πάγκρεας του ανθρώπου έχουν ταυτοποιηθεί με ανοσοφθορισμό με 
αντισώματα ώς προς ινσουλίνη, γλυκαγόνη και σωματοστατίνη, τρεις διαφορετικοί πληθυσμοί 
κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος65. Επίσης στο στόμαχο η σωματοστατίνη, βρίσκεται 
στο πυλχορικό άντρο. Τα κύτταρα του παγκρέατος και του γαστρεντερικού βλεννογόνου που 
παράγουν' σωματοστατίνη έχουν χαρακτηριστεί σαν D-κύτταρα66.
Η σωματοστατίνη είναι ένας δυναμικός αναστολέας της έκκρισης της αυξητικής ορμόνης, της 
ινσουλίνης, της γλυκαγόνης και της γαστρίνης67. Μειώνει την ροή του αίματος στο έντερο και 
την' απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Η έκκριση σωματοστατίνης αναστέλεται από την 
ουσία Ρ, από την σεροτονίνη και από την διέγερση του πνευμονογαστρικού μέσω 
ακετυλοχολίνης ενώ διεγείρεται από την σεκρετίνη, από το VIP, από την γλυκαγόνη και από 
την λήψη τροφής.
Υπερπαραγωγή σωματοστατίνης παρατηρείται σε σπάνιους όγκους των νησιδίων του

/οπαγκρέατος που όμως έχουν καλή πρόγνωση .
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Μηομπεσίνη ( Bombesin )

Το πεπτίδιο που προκαλεί την έκκριση της γαστρίνης (GRP, Gastrin Releasing Peptide) είναι 
το αντίστοιχο πεπτίδιο της μπομπεσίνης για τα θηλαστικά. Η μπομπεσίνη απομονώθηκε από 
δέρμα αμφιβίων από την ερευνητική ομάδα των Erspamer και Melchiorri το 197369και 
βρίσκεται σε διάφορες μορφές με 10, 23 ή 27 αμινοξέα.
Παράγεται από νευρικά κύτταρα που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλον το γαστρεντερικό 
σωλήνα. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μπομπεσίνης εντοπίζονται στον στόμαχο ενώ 
μικρότερες στο λεπτό και στο παχύ έντερο, όπου αυξάνεται μετά τη λήψη τροφής και στο 
πάγκρεας70
Η μπομπεσίνη διεγείρει την έκκριση της γαστρίνης και όλων των γαστρεντερικών πεπτιδίων71 
με αποτέλεσμα την αύξηση της παγκρεατικής, εντερικής και στομαχικής έκκρισης72'73,74. 
Επίσης προκαλεί αύξηση της κινητικότητας του εντέρου και έχει τροφική δράση στον 
βλενογόνο του γαστρεντερικού75. Η ερευνητική ομάδα των Polak και Bloom έδειξαν με 
ανοσοϊστοχημεία ότι ο ίδιος κυτταρικός τύπος μπορεί να παράγει μπομπεσίνη και VIP.
Μέχρι τώρα δεν είναι γνωστά κλινικά σύνδρομα που να προκαλούνται από υπερέκκριση ή 
ελλατωμένη παραγωγή μπομπεσίνης και ο ρόλος της στην φυσιολογία των θηλαστικών δεν 
έχει διερευνηθεί πλήρως. Είναι πιθανόν να έχει διαγνωστική αξία σε ασθενείς με γαστρίνωμα76 
, αλλά δεν έχει αναφερθεί καμία θεραπευτική χρήση.

Γλνκαγόνη ( Glucagon )

Η γλυκαγόνη αναγνωρίστηκε σαν υπεργλυκαιμικός παράγοντας από τους Sutherland και de 
Duve το 194877. Η γλυκαγόνη παράγεται από τα Α-κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος και 
είναι ένα πεπτίδιο με 29 αμινοξέα. Τα κυριότερα όργανα στόχοι της γλυκαγόνης είναι το ήπαρ 
και ο λιπώδης ιστός. Στο ήπαρ η γλυκαγόνη συνδέεται σε υποδοχείς της κυτταρικής 
μεμβράνης. Αυτή η σύνδεση έχει σαν επακόλουθο:
• Την διέγερση του συστήματος της αδενυλικής κυκλάσης και τον σχηματισμό κυκλικού 

ΑΜΡ
• Αύξηση της γλυκογσνόλης και αναστολή της σύνθεσης γλυκογόνου στο ήπαρ
• Αύξηση της πρωτεόλυσης στο ήπαρ

78• Αύξηση της λιπόλυσης στον λιπώδη ιστό
Η έκκριση της γλυκαγόνης προκαλείται κυρίως από την υπογλυκαιμία καθώς και από την 
ε/λάτωση των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων. Στην έκκριση της δρουν διεγερτικά οι



28

κατεχολαμίνες καθώς και ορμόνες του γαστρεντερικού συστήματος όπως η παγκρεονζυμίνη 
και η γαστρίνη.
Η γλυκαγόνη διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης της οποίας είναι ο φυσιολογικός ανταγωνιστής, 
την έκκριση της καλσιτονίνης και άλλων γαστρεντερικών ορμονών. Αντίθετα αναστέλει την 
έκκριση γαστρικού υγρού και την απελευθέρωση της γαστρίνης79 Η παρουσία της γλυκαγόνης 
εκτείνεται και στο βλεννογόνο του γαστρεντερικού. Η εντερική μορφή της είναι η 
εντερογλυκαγόνή που παράγεται από τα L- κύτταρα του εντέρου όπως έχουν δείξει οι Polak

ΟΛκαι Bloom το 1976 . Εχει τις ίδιες ανοσολογικές ιδιότητες με την γλυκαγόνη είναι πιο πυκνή 
στο κόλον και στον ειλεό με μικρότερες ποσότητες να εμφανίζονται στο δωδεκαδάκτυλο και

Ο 1πολύ λιγότερες στον στόμαχο
Ελλατωμένη έκκριση γλυκαγόνης εμφανίζεται σε βαριές χρόνιες παγκρεατίτιδες. Στην 
ηπατική κίρρωση εξαιτίας των προκαλούμενων από αυτή αναστομώσεων μεταξύ πυλαίας και 
κοίλης φλέβας παρατηρείται υπεργλυκαγονοναιμία λόγω περιορισμένης αποδομής της 
γλυκαγόνης. Μεμονωμένοι όγκοι που τιαράγουν γλυκαγόνη καλούνται γλυκαγονώματα και 
ξεκινούν από τα Α-κύτταρα του παγκρέατος82. Η συγκέντρωση της γλυκαγόνης στο πάγκρεας 
και στο αίμα είναι αυξημένη και η έκκριση της δεν υπόκειται σε φυσιολογική ρύθμιση. Τα 
γλυκαγονώματα έχουν σχετιστεί με το σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας 
(Μ.Ε.Ν.) και λόγω των ήπιων συμπτωμάτων τους η διάγνωση συνήθως γίνεται αφού δώσουν 
ηπατικές μεταστάσεις83.
Η γλυκαγόνη χρησιμοποιείται για την θεραπεία της οξείας παγκρεατίτιδας84 και 
χρησιμοποιείται επίσης για να μειώσει την κινητικότητα του λεπτού εντέρου και κόλου για να 
γίνουν ραδιολογικές μελέτες στο έντερο85.
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Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι:

i ) Η μελέτη *με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης της λεπτής δομής καρκινικών και 
φυσιολογικών κυττάρων ήπατος για την εύρεση πιθανών διαφορών.

η) Η μελέτη της εντόπισης και κατανομής των πολυπεπτιδίων, σεροτονίνης, αγγειοενεργού 
εντερικού πολυπεπτιδίου, γαστρίνης, σωματοστατίνης, μπομπεσίνης και γλυκαγόνης σε 
φυσιολογικό και καρκινακό ήπαρ με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας με κολοειδή χρυσό. Η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για να ερευνηθούν τυχόν αλλαγές που διενεργούνται στο καρκινικό 
ήπαρ και να βρεθούν νέα στοιχεία της βιολογίας των όγκων όπως η ικανότητα εξάπλωσης, η 
έκφραση νέων μορίων και αυξητικών παραγόντων και των υποδοχέων τους που θα οδηγήσουν 
σε εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου του ήπατος.
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Υ Λ ΙΚ Ο  Κ Α Ι  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι

1. Υλικό

Μελετήθηκαν 135 ιστικά βιοπτικά δείγματα ανθρώπινου ήπατος. Ολοι τα ιστικά δείγματα των 
κακοήθων όγκων του ήπατος προέρχονται από την Ε' χειρουργική κλινική ήπατος, παγκρέατος 
και χοληδόχου κύστεως του Περιφεριακού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Αγιος 
Σάββας» και κατατάσσονται ως εξής: 41 ιστικά δείγματα περιελάμβαναν πρωτοπαθή 
ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, 58 ιστικά δείγματα περιελάμβαναν μεταστατικά 
αδενοκαρκινώματα προερχόμενα από το παχύ έντερο και 6 ιστικά δείγματα περιελάμβαναν 
μεταστατικά καρκινοειδή προερχόμενα από το παχύ έντερο.
Χρησιμοποιήθηκε φυσιολογικός ηπατικός ιστός από 15 ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε 
επέμβαση για νόσο ανεξάρτητη από ηπατική βλάβη στα πλαίσια διερεύνησης ενοχλημάτων του 
ασθενούς.. Συστηματικά ελήφθησαν 15 βιοψίες καθρέπτη, από κλινικώς φυσιολογικό ηπατικό 
ιστό μακράν του όγκου. Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν για όγκους ήπατος (λοβεκτομή- 
ημιλοβεκτομή) υπέστησαν, μέσω αποκλεισμού του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου, 
διακοπή της πυλαίας και ηπατικής κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα που κυμαίνονταν από 10 
έως 30 λεπτά.

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΗΠΑΤΟΣ

A ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ
Πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα 41

Β ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (προερχόμενοι από το παχύ 
έντερο)
Αδενοκαρκινώματα 58
Καρκινοειδή 6



31

2. Μέθοδος

Τεχνική εγκλεισμού δειγμάτων σε ρητίνη86.

• Τα δείγματα, αμέσως μετά την λήψη τους, μονιμοποιήθηκαν αρχικά με 2,5% διάλυμα 
γλουταραλδεϋδης σε 0,1 Μ  ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού νατρίου pH 7,4 για μία 
ώρα.

• Τρείς πλύσεις με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού Να 5-10 min.
• Διάλυμα τετροξειδίου του οσμίου 1% σε 0,1 Μ  ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικού Να 

pH: 7,4 για μία ώρα.
• Δύο πλύσεις με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού Να 5-10 min.
• Αφυδάτωση αλκοολών (30%, 50%, 70%, 90%) μία αλλαγή για την καθεμία 5-10 min.
• Τ ρείς αλλαγές με αλκοόλη 100% 10 min.
• Απόσταξη και έγκλειση σε μίγμα ρητίνης και οξειδίου του προπυλενίου.

ΡΗΤΙΝΗ
15 ml - Epoxy resin - Araldite CV 212 
25 ml - Epon 812 - Epikote 812 
55 ml-DDSA
2 ml - Dibytyl phthalate (plasticiser)

Αναδεύεται για 10 min. Προσθέτουμε 75 σταγόνες ρητίνης D.M.P. -30. Αναδεύεται για 30 
min.
A. 1 μέρος ρητίνη\ 1 μέρος οξείδιο του προπυλενίου, 30 min. ανάδευση.
Β: 2 μέρη ρητίνη\ 1 μέρος οξείδιο του προπυλενίου, 30 min. ανάδευση. Vi: 1 μέρος A 
ρητίνη\ Vi οξείδιο του προπυλενίου, 20 min. ανάδευση.
• Ρητίνη ‘Λ  για 15 min.
• Ρητίνη Α για 30 min.
• Ρητίνη Β για 1 ώρα.
• Γίνεται έγκειλιση ιστών σε καινούργια ρητίνη και τα αφήνουμε ολονυκτίς στους 60 C.

f
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Ημίλεπτες τομές φωτονικούμικροσκοπίου

Οι ιστοί κόβονται σε τομές πάχους 1-2μτη για να παρατηρηθούν στο φωτονικό μικροσκόπιο. 
Χρησιμοποιήθηκε η υπερμικροτόμος REICHERT ULTRACUT-E. Η χρώση των ημίλεπτων 
τομών που έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αντικειμενοφόρους πλάκες γίνεται με την χρωστική 
μπλε της τολουΐδίνης. Τοποθετούμε 1 σταγόνα της χρωστικής πάνω στην τομή. Αφήνουμε 1-2 
λεπτά την αντικειμενοφόρο σε θερμαινόμενη πλάκα μέχρι στην περιφέρεια της σταγόνας να 
δημιουργηθεί ένας χρυσός δακτύλιος. Τότε ξεπλένομε προσεκτικά με δισαπεσταγμένο νερό και 
στεγνώνουμε. Στο στάδιο αυτό μπορούμε να προσθέσουμε προαιρετικά καλυπτρίδα για να 
γίνει μόνιμο το'παρασκεύασμα που στην συνέχεια φυλάσσεται σε ειδικές θήκες.

Λεπτές τομές ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.

Για τις τομές αυτές χρησιμοποιήθηκε διαμάντινο μαχαιρίδιο τύπου Diatome 45°. Οι τομές 
τοποθετούνται σε ειδικά πλέγματα χαλκού τύπου Gilder Grids G400Gu αν πρόκειται να γίνει 
απλή παρατήρηση και νικελίου τύπου Gilder Grids G400Ni αν πρόκειται να ακολουθήσει 
ανοσοϊστοχημική επεξεργασία. Στην συνέχεια οι τομές στεγνώνουν στο ειδικό χαρτί και 
φυλάσσονται για περαιτέρω επεξεργασία.
Εφαρμόσθηκε διπλή χρώση με οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό μόλυβδο87 ως εξής:
Οξεικό ουρανύλιο: Χρησιμοποιείται τρυβλίο πετρί η εσωτερική επιφάνεια του οποίου είναι 
καλυμένη με κερί. Τοποθετούμε σταγόνες οξεικού ουρανυλίου και πάνω σε κάθε σταγόνα 
αφήνουμε το πλέγμα με την' θαμπή επιφάνεια που περιέχει τις τομές σε άμεση επαφή με την 
σταγόνα. Μετά από 20 λεπτά ξεπλένουμε το πλέγμα με δισαπεσταγμένο νέρο και στεγνώνουμε 
σε ειδικό χαρτί.
Κιτρικός μόλυβδος: Σε αντίστοιχο τρυβλίο πετρί όπου έχουμε τοποθετήσει σταγόνες κιτρικού 
μολύβδου βάζουμε τα πλέγματα με τον ίδιο τρόπο όπως και στο οξεικό ουρανύλιο και 
αφήνουμε γιά 4 λεπτά. Κατόπιν ξεπλένουμε με δισαπεσταγμένο νερό, στεγνώνουμε και 
φυλάσσομε τις τομές σε ειδικές θήκες.

Μέθοδος νπεροξειδάσης-ανοσοϋπεροξειδάσης (ΡΑΡ) για το φωτονικό μικροσκόπιο.

OQΕφαρμόσθηκε τροποποίηση της υπάρχουσας μεθόδου ΡΑΡ
• Σε αντικειμενοφόρους πλάκες με ζελατίνη τοποθετούμε 6-9 ημίλεπτες τομές. Οι πλάκες 

εμβαπτίζονται σε διάλυμα αιθοξειδίου του νατρίου για 30min εώς 1 ώρα ώστε να
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αφαιρεθεί η ρητίνη. Ο χρόνος εμβάπτισης εξαρτάται από το είδος του ιστού και 
καθορίζεται για κάθε ιστό με παρατήρηση στο μικροσκόπιο κατά διαστήματα και έλεγχο 
της ρητίνης.

• Ακολουθεί αφυδάτωση με κλίση αλκοολών 100%, 90%, 70%, 50%.
• Οι ιστοί κατόπιν επωάζονται σε διάλυμα 0,3% Η 2Ο 2 για μισή ώρα.
• Ξεπλένουμε με PBS (ΡΗ 7,4)
• Διαλύουμε 1,5ml φυσιολογικού ορού αιγός (normal goat serum, NGS) σε 29 ml PBS. 

Αφήνουμε τις πλάκες στο NGS για 10 min.
• Ακολουθεί* επώαση των τομών σε πρωτογενές αντίσωμα αραιωμένο σε PBS + 0,1% 

BSA, για Γ8 ώρες.
• Επώαση σε αραιωμένο σε διάλυμα που περιέχει PBS + 0,1%BSA. Η αραίωση που 

χρησιμοποιήσαμε ήταν 1:200.
• Ξεπλένουμε 3x5min σε PBS.
• Ακολουθεί επώαση στο ΡΑΡ (περοξειδάση-αντι-περοξειδάση) αραιωμένο σε διάλυμα PBS 

και BSA 0,1% για 1 ώρα.
• Ξεπλένουμε 2x5min σε PBS και lx5min σε TRIS 0,05Μ pH 7,6.
• Επώαση σε DAB (2,3 διαμινοβενζιδίνη) για 30 min.
• Ξεπλένουμε 3x5min σε PBS.
• Χρώση με αιματοξυλίνη για 15 min 8δ.
• Ξεπλένουμε με δισαπεσταγμένο νερό και στεγνώνουμε.

9

• Καλύπτουμε με Entelan και καλυπτρίδα και φυλάσσουμε.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της ανοσοϊστοχημικής μεθόδου Ρ.Α.Ρ. για
το φωτονικό μικροσκόπιο έγινε με βάση το καφέ-κίτρινο χρώμα λόγω της ειδικής αντίδρασης
των μονοκλωνικών αντισωμάτων με το χρωμογόνο 2,2 διαμινοβενζιδίνη (DAB).
Η παρατήρηση των δειγμάτων έγινε στο φωτονικό μικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ και η φωτογράφηση
σε έγχρωμα roll film 36mm.
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Μέθοδος σνοσοχρυσου για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο90 9192.

• Οι τομές τοποθετούνται σε διάλυμα 8% Η202 για 8 min.
• Ξεπλένουμε 3x1 min σε PBS (pH 7,4) και στεγνώνουμε
• Βυθίζουμε τις τομές σε μεταπεριοδικό νάτριο (Na metaperodate) για 30 min.
• Ξεπλένουμε 4x1 min σε PBS (pH 7,4) και στεγνώνουμε
• Ακολουθεί επώαση σε φυσιολογικό ορό αιγός (Normal goat serum, NGS) αραιωμένο 1:2 

σε PBS (pH 7,4) για 30 min.
• Ακολουθεί επώαση των τομών σε πρωτογενές αντίσωμα goat anti rabbit αραιωμένο σε 

PBS+BSA0,1% για 18 ώρες σε θερμοκρασία 4°C.
• Οι τομές ξεπλένονται σε PBS, σε θερμοκρασία δωματίου για 10 min.
• Ξεπλένουμε σε ρυθμιστικό διάλυμα I (TRIS-HC1 pH 7,4) 5 χ 1 min.
• Ξεπλένουμε σε ρυθμιστικό διάλυμα II (TRIS pH 7,2+0,2%BSA σε αναλογία 1:1) 3 χ 1 

min.
• Ξεπλένουμε σε ρυθμιστικό διάλυμα III (TRIS pH 8,2+1% BSA σε αναλογία 1:1) 1 χ 5 

min.
• Ο ανοσοχρυσός αραιώνει σε ρυθμιστικό διάλυμα III και φυγοκεντρείται στις 3000 

στροφές/λεπτό για 20 λεπτά.
• Αφήνουμε τις τομές στον ανοσοχρυσό σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα.
• Ξεπλένουμε σε ρυθμιστικό διάλυμα II, 3 x 1 min.
• Ξεπλένουμε σε ρυθμιστικό διάλυμα I, 5 χ 1 min.
• Ξεπλένουμε σε δισαπεσταγμένο νερό, 5 χ 1 min .
• Στεγνώνουμε και βάφουμε με οξεικό ουρανύλιο-κιτρικό μόλυβδο.
Για να αποφευχθεί η μη ειδική αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν αρνητικοί μάρτυρες (control) 
στους οποίους εφαρμόσθηκαν οι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές χωρίς όμως το στάδιο της 
επώασης στο μονοκλωνικό αντίσωμα.
Για την σύνδεση των μονοκλωνικών αντισωμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο μεγέθη χρυσού της 
Bioclin.
1. To Goat Anti Rabbit IgG 10 nm gold conjugate.
2. To Goat Anti Rabbit IgG 15 nm gold conjugate.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την παρουσία κόκκων χρυσού με διάμετροη*̂ , 
10-15nm στα κυτταροπλασματικά οργανίδια και στις μεμβράνες.

£
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Η παρατήρηση των δειγμάτων έγινε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διελεύσεως (Τ .Ε.Μ .)

PHILIPS CM 100 και η φωτογράφιση σε πλάκες Ilford.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛ ΥΜΑ ΤΩΝ

• Ρυθμιστικό διάλυμα (Phosphate Buffer 0,1 Μ)

Ζυγίζουμε 6,9gr NaH2P0 4  και το διαλύουμε σε 250 ml δισαπεσταγμένο νερό (0,2Μ).
Ζυγίζουμε 8 ,7 gr Κ 2ΗΡΟ4 και το διαλύουμε σε 250 ml δισαπεσταγμένο νερό (0,2Μ). 
Αναμιγνύουμε κατόπιν 57,7ml από το πρώτο διάλυμα και 192,5ml από το δεύτερο και έχουμε 
250 ml phosphate buffer 0,2Μ.
Προσθέτουμε ακόμα 250 ml δισαπεσταγμένο νερό και έχουμε 500ml phosphate buffer 0,1 Μ  
pH 7.3-7,4 (ρύθμιση του pH με πυκνό HCI).

• Γλουταρική αλδεϋδη 2,5%

Σε 9ml P.B.S. Ο,ΟΙΜ pH 7,3-7.4 προσθέτουμε 1ml 25% υγρή γλουταρική αλδεϋδη που 
διατηρείται στο ψυγείο.

• Τετροξείδιο του οσμίου 1%

Παίρνουμε 1 αμπούλα που περιέχει 0,1 gr και βρίσκεται στην κατάψυξη και την αφήνουμε να 
έρθει ρε θερμοκρασία δωματίου. Τοποθετούμε την αμπούλα στο στόμιο σκουρόχρωμου 
μπουκαλιού, που περιέχει 10 ml PBS, την σπάμε προσεκτικά στο σημείο που έχει χαραχθεί και 
την ρίχνουμε μέσα στο μπουκάλι. Καλύπτουμε το μπουκάλι με ειδικό μαύρο πλαστικό για να 
μην διαπερνάται από το φως και το φυλάσσουμε στην κατάψυξη. Αν το διάλυμα χρωματιστεί 
γκρι-μαύρο σημαίνει ότι έχει πάρει φως και πρέπει να πεταχτεί. •

• Phosphate Buffer Saline Ο,ΟΙΜ pH 7,4 (P.B.S)

Na2HP04 l,48gr 
KH 2PO4 0,43gr 
Na Cl 7,2 gr
Διαλύουμε τα παραπάνω υλικά σε 1000ml dd Η20.
Η προσθήκη saline ή PBS στο Tris Buffer δίνει σ’ αυτό υψηλή συγκέντρωση άλατος που 
μειώνει αποτελεσματικά τη μη ειδική πρόσθεση (non specific binding). Μία σημαντική 
παρατήρηση όταν διαλέγουμε ένα ρυθμιστικό διάλυμα (buffer) είναι ότι δεν πρέπει να περιέχει
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sodium Azide (ΝαΝι) διότι μπορεί να εμποδίσει το δέσιμο του ενζύμου Peroxidase στο 
υπόστρωμα του και να αναχαιτίσει έτσι την ανάπτυξη χρώματος.

• Tris base

Ζυγίζουμε 3gr Tris base και τα διαλύουμε σε 100ml δισαπεσταγμένο Η 2Ο ώστε ο τελικός 
όγκος να είναι 500ml. Το πεχαμετρούμε ώστε το τελικό pH να είναι 7,4.
Με τον ίδιο τρόπο παρασκευάζουμε Tris base με τελικό pH 8,2 και Tris base με τελικό pH 7,2.

• BSA 0,2% (Albumin Bovine serum)

Σε 20 ml TnVbase pH 7,3-7,4 διαλύουμε 0,5 gr Bovine Serum Albumin το οποίο βρίσκεται 
στους 4°C και έχουμε διάλυμα 0,2% BSA.

• BSA1%

Σε 100ml Tris Base HCL pH 7,3-7,4 διάλυμα lgr BSA και έχουμε ένα διάλυμα 1% BSA. 
Προσθέτουμε 0,01% Αζίδιο.

• BSA 0,1%

Σε 100ml Tris base HCL pH 7,3-7,4 διάλυμα 0,lgr BSA και έχουμε ένα διάλυμα 1% BSA.

• Νά-ethoxide (ωθοξείδιο του νατρίου)

Παρασκευάζεται ως εξής: Σε μεγάλο ποτήρι ζέσεως τοποθετώ αιθανόλη 100%και στην 
συνέχεια προσθέτω NaOH σε σκόνη με ταυτόχρονη ανάδυση εώς όταν το διάλυμα γίνει 
υπέρκορο (μόλις αρχίζει να σχηματίζεται ίζημα).

• 0,3% Η 202

0,3% Η 2Ο 2 (υπεροξείδιο του υδρογόνου).
Παρασκευάζεται με αραίωση από πυκνό διάλυμα συγκέντρωσης 30%. •

• Μεταπεριοδικό νάτριο (Na-metaperiodate).

Ζυγίζουμε 5gr Sodium periodate, προσθέτουμε 100ml δισαπεσταγμένο Η 2Ο και έχουμε Na- 
metaperiodate 5% (ΡΗ 3,62)
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• Οξεικό ουρανύλίο

Ζυγίζω 0,37gr οξεικού ουρανύλιου και προσθέτω 5ml δισαπεσταγμένο Η 2Ο. Τοποθετώ το 
μπουκάλι στο sonicator γιά 20 λεπτά. To sonicator είναι μηχάνημα που βοηθά να διαλυθεί το 
οξεικό ουρανύλίο στο νερό με υπερήχους. Μετά την έλευση των 20 λεπτών προσθέτω 2,5ml 
καθαρής αιθυλικής αλκοόλης. Παρατηρώ ότι το διάλυμα γίνεται διαυγές. Στην συνέχεια 
φυγοκεντρώ για 20 λεπτά στις 3000 στροφές ανά λεπτό.

• Κιτρικός μόλυβδος

Ζυγίζω l,33gr κιτρικού μολύβδου Pb (NCbh και l,76gr Trisodium citrate. Τα τοποθετώ σε 
κωνική φιάλη τών 100ml και προσθέτω 30ml δισαπεσταγμένο Η20. Αναδεύω καλά γιά 1 
λεπτό, αφήνω κατόπιν το διάλυμα γιά 30 λεπτά αναδεύοντας ανά διαστήματα 5-10 λεπτών. Το 
διάλυμα είναι γαλακτρόχρουν.
Μετά προσθέτω 80ml καυστικό νάτριο IN (NaOH ) και 12ml δισαπεσταγμένο Η20 και έχω 
συνολικά 50ml διαλύματος κιτρικού μολύβδου. Το διάλυμα φυλάσσεται στο ψυγείο σε 
πλαστικό μπουκάλι και φυγοκεντρείται πριν την χρήση όπως το οξεικό ουρανύλίο.

• Ζελατίνη

Ζυγίζω 0,5 gr ζελατίνης και 3gr chrome alum και τα διαλύω σε 1000ml δισαπεσταγμένο Η20. 
Πρσθέτω 1 κρύσταλλο Thymol blue και αφήνω το διάλυμα για μία ώρα στους 60 °C. Το 
διάλυμα μετά το τέλος της μίας ώρας φυλάσσεται στο ψυγείο και διηθείται πάντα πριν την 
χρήση.'

• Μήλε της Τολονιδίνης

Διαλύω 1 gr Tolouidin Blue σε 100ml δισαπεσταγμένο Η20 και αφού διαλυθεί καλά, διηθώ. Σε 
άλλο μπουκάλι διαλύω 3gr Βόρακα και αφού διαλυθεί πλήρως, το διηθώ. Προσθέτω το πρώτο 
διάλυμα στο δεύτερο αναμιγνύω και διηθώ ξανά το τελικό διάλυμα και φυλάσσω σε σκούρο 
μπουκάλι.

• Διαμινοβενζιδίνη (DABI

200ml Tris Buffer (PH 7,6)
200 λ H202 0,3%
Διαλύω 10 ταμπλέτες 0,1 g 3 '3 'διαμινοβενζιδίνη στο παραπάνω διάλυμα Tris Buffer. ν x
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Τ Η Σ  Λ Ε Π Τ Η Σ  Δ Ο Μ Η Σ

1. Η π α ρ  χ ω ρ ίς  π α θο λο γ ία

Εξετάζοντας τους ιστούς ήπατος χωρίς παθολογία (φυσιολογικοί ιστοί ήπατος και βιοψίες 
καθρέπτη) με το φωτονικό μικροσκόπιο παρατηρούμε ότι το ηπατικό παρέγχυμα αποτελείται 
από «χορδές» κυττάρων που απλώνονται ακτινωτά από την περιφέρεια του λοβιδίου προς το 
κεντρικό κανάλι (εικ. 1). Τα κύτταρα αυτά, που είναι επιθηλιακής προέλευσης, είναι μεγάλα, 
πολυγωνικά, στρογγυλά ή ωοειδή και 3 εώς 4 φορές μεγαλύτερα σε διάμετρο από τα 
ερυθροκύτταρα. Το κυτταρόπλασμα τους φαίνεται κοκκιώδες και είναι μονοπύρηνα ή 
διπύρηνα.. Ο πυρήνας τους είναι κοκκιώδης και βρίσκεται συνήθως στο κέντρο του κυττάρου.
Οι ακτινωτές χορδές των ηπατοκυττάρων χωρίζονται μεταξύ τους από στενά διαστήματα 
γνωστά ως ηπατικά κολποειδή, τα οποία μοιάζουν σαν αγγεία διασταλμένα με ακανόνιστο 
τρόπο και αποτελούνται από μια ασυνεχή στοιβάδα θυριδωτών ενδοθηλιακών κυττάρων (εικ.
1). Αυτά τα κολποειδή είναι λίγο μεγαλύτερα σε διάμετρο από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και 
συνδέουν την κεντρική φλέβα με τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στα πυλαία κανάλια. Τα 
ηπατοκύτταρα μερικές φορές, ειδικότερα στους ιστούς που προέρχονται από βιοψία καθρέπτη, 
φαίνονται άδεια (εικ. 2)
Η μελέτη της λεπτής δομής του ήπατος χωρίς παθολογία, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, 
έδειξε ότι τα ηπατοκύτταρα έχουν σχήμα συνήθως πολυγωνικό με διακριτή κυτταρική 
μεμβράνη (εικ. 3). Ανάμεσα στα γειτονικά ηπατοκύτταρα βλέπουμε δομές που μοιάζουν με 
σωληνίσκους. Στο εσωτερικό των σωληνίσκων εκβάλλουν μικρολάχνες και συχνά βλέπουμε 
εκκριτικό υλικό. Κοντά στους σωληνίσκους υπάρχουν στενοσύνδεσμοι ή δεσμοσώματα. Στο 
κυτταρόπλασμα, παρατηρούμε πολυάριθμα υπεροξεισώματα, με κοκκιώδη δομή, που έχουν 
σχήμα στρογγυλό ή οβάλ και περιβάλλονται από απλή μεμβράνη. Επίσης, παρατηρούμε 
άφθονα κοκκία γλυκογόνου, λυσοσώματα, σταγονίδια λίπους και καλά ανεπτυγμένο σύστημα 
Golgi και αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο (εικ. 4,5). Τα μιτοχόνδρια φαίνονται πολυάριθμα κ α ι ο κ \ / 0  

ορισμένα από αυτά έχουν κρυσταλλοειδείς δομές στο εσωτερικό τους. Αυτές οι δομές X 
φαίνονται σαν παράλληλες γραμμές διατεταγμένες κοντά η μία στην άλλη .
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Οι πυρήνες των κυττάρων είναι σφαιρικοί ή ωοειδείς, με κοκκιώδη χρωματίνη (εικ. 6) και 
έντονο πυρηνίσκο.

2 Π ρ ω το π α θ ή ς  η π α τ ο κ ν τ τα ρ ικ ό ς  κ α ρ κ ίν ο ς

Στα ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, ιστολογικά παρατηρήθηκε δοκιδώδης ή συμπαγής 
ανάπτυξη του όγκου με ελάχιστο διάμεσο υπόστρωμα καθώς και πληθώρα κολποειδών (εικ. 7). 
Τα κύτταρα είναι πλειόμορφα, με βασίφιλο πρωτόπλασμα και προφανείς πυρήνες, που το 
μέγεθος τους είναι μεγάλο σε σχέση με το κυτταρόπλασμα. Ορισμένοι πυρήνες δείχνουν 
μιτώσεις, και σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν διαυγοκυτταρικοί χαρακτήρες. Επίσης 
παρατηρήσαμε σε ορισμένα περιστατικά, ενδοκυτταρικά έγκλειστα και σταγονίδια λίπους, που 
πολλές φορές πιέζουν τον πυρήνα του κυττάρου στην περιφέρεια (εικ. 8).
Στο Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παρατηρούμε ότι το σχήμα των καρκινικών κυττάρων δεν είναι 
πολυγωνικό όπως είναι των φυσιολογικών κυττάρων (εικ. 9). Επίσης, στο κυτταρόπλασμα 
αυτών των κυττάρων, το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο είναι ελαττωμένο, χωρίς οι μεμβράνες 
του να έχουν την καλά οργανωμένη δομή που παρατηρήσαμε στα φυσιολογικά κύτταρα, το δε 
σύμπλεγμα Golgi είναι φτωχά ανεπτυγμένο. Τα μιτοχόνδρια είναι μεν πολλά αλλά πάντα 
λιγότερα σε σχέση με τα μιτοχόνδρια των φυσιολογικών ηπατοκυττάρων και πολλές φορές 
είναι διογκωμένα. Επίσης, οι εσωτερικές τους μεμβράνες, που σχηματίζουν δεξαμενές, 
φαίνονται ελαττωμένες.Τα κοκκία γλυκογόνου είναι πολυάριθμα αλλά λιγότερα σε σχέση με 
αυτά τόυ φυσιολογικού ήπατος. Επίσης παρατηρούνται σωληνίσκοι στους οποίους εκβάλουν 
μικρολάχνες.
Ο πυρήνας των καρκινικών κυττάρων έχει ποικίλο και ακανόνιστο σχήμα (εικ. 10), η δε 
πυρηνική μεμβράνη σχηματίζει εγκολπώσεις. Επίσης βλέπουμε πυρηνικά έγκλειστα ή 
ψευδοέγκλειστα (πυρηνικές τσέπες), που περιέχουν κυτταροπλασματικό υλικό (εικ. 11). Οι 
πυρήνες έχουν πολλά κοκκία περιχρωματίνης και σπάνια παρατηρούμε σταγονίδια λίπους 
ακόμη και μέσα στο πυρήνα, ενώ συχνά οι πυρηνίσκοι είναι υπερτροφικοί (εικ. 12).
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3. Δευτεροπαθείς όγκοι του ήπ ατος 

α) Α δενοκαρκίνω μα

Στους $8 μεταστατικούς όγκους που προέρχονταν από το παχύ έντερο, παρατηρήθηκαν με το 
φωτονικό μικροσκόπιο, βλάστες αδενοκαρκινώματος (εικ. 13), με παραγωγή βλένης, έντονη 
φλεγμονώδη και δεσμοπλαστική αντίδραση, κεντρική νέκρωση και εναποθέσεις 
ασβεστίου(εικ. 14).
Η μελέτη της λεπτής δομής, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, έδειξε ότι υπάρχουν 
νεοπλασματικές εστίες αδενοκαρκινώματος που διηθούν το ηπατικό παρέγχυμα (εικ. 15).Οι 
εστίες αυτές αποτελούνται από συμπαγή στρώματα με πολυάριθμα κακοήθη κύτταρα ανάμεσα 
στα οποία παρατηρούμε ενδιάμεσες μικρολάχνες και δεσμοσώματα (εικ. 16). Κατά τόπους τα 
νεοπλασματικά κύτταρα δημιουργούν δομές που μοιάζουν με αδένια και καταλήγουν σε 
αυλούς που περιέχουν γλυκοκαλλυκοειδή σωμάτια και εκκριτικά προϊόντα . Οι αυλοί αυτοί 
επενδύονται με αραιές μικρολάχνες που φαίνονται να έχουν εμβόλιμες ρίζες (εικ. 17). Πολύ 
σπάνια μπορούμε να βρούμε μέσα στην καρκινική μάζα κύτταρα με βλέννη στο εσωτερικό 
τους ( τύπου Goblet) (εικ. 18).
Στο κυτταρόπλασμα τα εκκριτικά κοκκία είναι λίγα, ενώ τα μιτοχόνδρια είναι πολυάριθμα και 
υπερμεγέθη με αλλοιωμένη την εσωτερική δομή των μεμβρανών τους. Συχνά συναντούμε 
μεγάλα κενοτόπια βλέννης. (εικ. 19,20). Οι πυρήνες έχουν σχήμα ακανόνιστο, πολύ μεγάλο 
μέγεθος, εγκολπώσεις και ψευδοέγκλειστα. Συνήθως οι πυρηνίσκοι εντοπίζονται στην 
περιφέρεια του πυρήνα (εικ. 16).

β) Κ αρκινοειδή

Οι ηπατικές μεταστάσεις από καρκινοειδή του παχέος εντέρου στο φωτονικό μικροσκόπιο 
φαίνεται ότι αποτελούνται από συμπαγείς βλάστες ομοειδών κυττάρων, με μικρούς πυρήνες, 
λεπτούς πυρηνίσκους, ελάχιστο κυτταρόπλασμα και σπάνιες μιτώσεις.(εικ. 21)
Η μελέτη της λεπτής δομής με το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο έδειξε ότι ο νεοπλασματικός 
όγκος αποτελείται από συμπαγή στρώματα πολυάριθμων κυττάρων που περιέχουν άφθονα 
ηλεκτρονιόπυκνα εκκριτικά κοκκία (εικ. 22). Συχνή ήταν η παρουσία σταγονιδίων λίπους στο
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κυτταρόπλασμα (εικ. 23). Τα κοκκία των καρκινοειδών έχουν σχήμα ωοειδές ή επιμηκυσμένο 
και διάμετρο περίπου 200 nm (εικ. 24).
Τα καρκινικά κύτταρα των καρκινοειδών έχουν πολύ φτωχό σύμπλεγμα Golgi και 
ενδοπλασματικό δίκτυο και τα μιτοχόνδρια είναι υπερμεγέθη αλλά εκφυλισμένα (εικ.25). Ο 
πυρήνας τους είναι ωοειδής και τα κύτταρα συχνά σχηματίζουν δομές που μοιάζουν με αδένια 
(εικ. 26) στα οποία απολήγουν αραιές μικρολάχνες με εμβόλιμες ρίζες. Στον αυλό των 
αδενίων παρατηρούμε εκκριτικά προϊόντα και γλυκοκαλλυκοειδή σωμάτια.
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Μ Ε Λ Ε Τ Η  Τ Η Σ  Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Σ Κ Α Ι  Κ Α  Τ Α Ν Ο Μ Η Σ  Τ Ω Ν  Μ Ο Ν Ο Κ Λ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
Α Ν Τ Ι Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν

Σεροτονίνη
Οι ιστοί του ήπατος χωρίς παθολογία έδειξαν ότι η σεροτονίνη είναι θετική στο 10% των 
περιπτώσεων (εικ. 27). Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με την μέθοδο του ανοσοχρυσού, η 
σεροτονίνη εντοπίζεται κυρίως στις κυτταρικές μεμβράνες (εικ. 28) και έχει μέτρια έκφραση. 
Στους πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος, με το φωτονικό μικροσκόπιο, η σεροτονίνη είναι 
θετική στο 63% των περιστατικών (εικ. 29). Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η σεροτονίνη 
εντοπίζεται κυρίως σε μεμβράνες κυτταροπλασματικών οργανιδίων (εικ. 30) και έχει μέτρια 
έκφραση.
Η μελέτη, με το φωτονικό μικροσκόπιο, των δευτεροπαθών όγκων του ήπατος που είναι 
αδενοκαρκινώματα έδειξε ότι το 70% των περιστατικών είναι θετικό για τη σεροτονίνη (εικ. 
31). Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η σεροτονίνη εντοπίζεται κυρίως σε πολυμορφικά 
εκκριπκά κοκκία με σχήμα στρογγυλό ή ωοειδές (εικ. 32) και έχει ασθενή ως μέτρια 
έκφραση.
Στα καρκινοειδή, με το φωτονικό μικροσκόπιο, η σεροτονίνη είναι θετική σε όλα τα
περιστατικά που μελετήσαμε (εικ. 33). Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η έκφραση της
σεροτονίνης είναι μέτρια και εντοπίζεται στα εκκριτικά κοκκία των καρκινικών κυττάρων 

>
κυττάρων που είναι ηλεκτρονιόπυκνα και έχουν σχήμα ωοειδές ή επιμηκυσμένο (εικ. 34).

V IP
Στους ιστούς του ήπατος χωρίς παθολογία, το VIP, με το φωτονικό μικροσκόπιο εντοπίζεται 
στο 53% το)ν περιστατικών πολύ ασθενώς. Οι υπόλοιποι φυσιολογικοί ιστοί είναι αρνητικοί για 
το VIP. Τα ίδια αποτελέσματα έδωσε και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο .
Στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, με το φωτονικό μικροσκόπιο, το VIP ήταν 
θετικό κατά το 53% των περιπτώσεων (εικ. 35). Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η έκφραση 
του V1P είναι ασθενής ως μέτρια και εντοπίζεται κυρίως σε κοκκία (εικ. 36) αλλά και διάχυτη 
στο κυτταρόπλασμα.
Στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα, η μελέτη με το φωτονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι το 50% 
των περιστατικών είναι θετικά για το VTP (εικ. 37) . Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η
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έκφραση είναι ασθενής (40%) ως μέτρια (50%) και εντοπίζεται κυρίως στα εκκριτικά 
κοκκία του κυτταροπλάσματος (εικ. 38 ). Τα κοκκία αυτά είναι πολυμορφικά με σχήμα 
στρογγυλό, ωοειδές ή επιμηκυσμένο και ποικίλουν ως προς την ηλεκτρονική πυκνότητα.
Τα καρκινοειδή, με το φωτονικό μικροσκόπιο, έδωσαν θετική αντίδραση για το VIP στο 66% 
των περιπτώσεων (εικ. 39). Τα υπόλοιπα περιστατικά είναι αρνητικά. Η εφαρμογή της μεθόδου 
του ανοσοχρυσού για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι το VIΡ έχει μέτρια έκφραση και 
εντοπίζεται στα εκκριτικά κοκκία των κυττάρων που είναι ηλεκτρονιόπυκνα και έχουν σχήμα 
ωοειδές ή επιμηκυσμένο (εικ. 40).

Γάστρινη

Στο 90% των ιστών του ήπατος χωρίς παθολογία δεν υπάρχει ανοσοαντίδραση για την 
γαστρίνη, τόσο με το φωτονικό μικροσκόπιο όσο και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ενώ στο 
υπόλοιπο 10% των φυσιολογικών ιστών εντοπίζεται πολύ ασθενώς, κυρίως κοντά σε 
κυτταρικές μεμβράνές.
Στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, σε όλα τα περιστατικά, δεν υπάρχει 
ανοσοαντίδραση για τη γαστρίνη τόσο στο φωτονικό όσο και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
Στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα δεν υπάρχει ανοσοαντίδραση για την γαστρίνη στην 
πλειοψηφία των περιστατικών (70%), με το φωτονικό μικροσκόπιο.Η μελέτη με το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι η γαστρίνη έχει ασθενή έκφραση και εντοπίζεται κοντά σε 
κυτταρικές μεμβράνες (εικ. 41).
Στα καρκινοειδή δεν εντοπίζεται γαστρίνη τόσο με το φωτονικό όσο και με το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο.

Σ ω μ α το σ τα τίν η
Οι ιστοί ήπατος χωρίς παθολογία, δεν έδωσαν ανοσοαντίδραση για την σωματοστατίνη τόσο 
με τη μέθοδο ΡΑΡ για το φωτονικό μικροσκόπιο όσο και με τη μέθοδο του ανοσοχρυσού για το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
Στους πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος η σωματοστατίνη είναι θετική κατά το 39% των 
περιστατικών (εικ. 42). Η μελέτη με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι η σωματοστατίνη 
έχει ασθενή ως μέτρια έκφραση στους ιστούς αυτούς, και εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα 
των καρκινικών κυττάρων (εικ. 43) Τα υπόλοιπα περιστατικά είναι αρνητικά 
Στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα η σωματοστατίνη είναι θετική, στο φωτονικό 
μικροσκόπιο, κατά το 60% των περιπτώσεων (εικ. 44). Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
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εντοπίζεται διάχυτη στο κυτταρόπλασμα αλλά και κοντά στις κυτταρικές μεμβράνες, με 
ασθενή ως μέτρια έκφραση (εικ. 45).
Στα μεταστατικά καρκινοειδή δεν υπάρχει ανοσοαντίδραση για την σωματοστατίνη τόσο με το 
φωτονικό όσο και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Μπομπεσίνη
Στους φυσιολογικούς ιστούς ήπατος και στις βιοψίες καθρέπτη δεν υπάρχει ανοσοαντίδραση 
για την μπομπεσίνη τόσο με το φωτονικό όσο και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
Στα πρωτοπαθή < ηπατοκυτταρικά καρκινώματα η μπομπεσίνη είναι θετική στο 24% των 
περιστατικών, όπως έδειξε η ανοσοϊστοχημεία με το φωτονικό μικροσκόπιο (εικ. 46). Με το 
ηλεκτρο\ικό μικροσκόπιο η μπομπεσίνη εντοπίζεται κυρίως σε κοκκία στο κυτταρόπλασμα 
και έχει ασθενή ως μέτρια έκφραση (εικ. 47).
Τα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα είναι θετικά για την μπομπεσίνη, με το φωτονικό 
μικροσκόπιο, κατά το 67% (εικ. 48), ενώ με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η μπομπεσίνη έχει 
μέτρια έκφραση και εντοπίζεται διάχυτη στο κυτταρόπλασμα ή σε κοκκία (εικ. 49). Τα 
υπόλοιπα περιστατικά είναι ασθενώς θετικά ή αρνητικά.
Τα μεταστατικά καρκινοειδή δείχνουν με το φωτονικό μικροσκόπιο θετική ανοσοαντίδραση 
για την μπομπεσίνη κατά το 35% των περιστατικών (εικ. 50). Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιό 
η μπομπεσίνη που έχει μέτρια έκφραση εντοπίζεται σε ηλεκτρονιόπυκνα εκκριτικά κοκκία με 
σχήμα ωοειδές ή επιμηκυσμένο (εικ. 51).

Γλυκαγόνη
Στους ιστούς ήπατος χωρίς παθολογία, η γλυκαγόνη είναι θετική στο 53% των περιστατικών, 
με το φωτονικό μικροσκόπιο (εικ. 52). Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι η γλυκαγόνη 
εντοπίζεται κοντά στις κυτταρικές μεμβράνες και έχει μέτρια έκφραση (εικ. 53). Στα υπόλοιπα 
περιστατικά δεν υπάρχει ανοσοαντίδραση για τη γλυκαγόνη, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό 
ποσοστό ιστών (7%) που έχει ασθενώς θετική έκφραση της ουσίας.
Τα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα έδωσαν θετική ανοσοαντίδραση για τη 
γλυκαγόνη, με το φωτονικό μικροσκόπιο κατά το 39% (εικ. 54), ενώ στα υπόλοιπα 
περιστατικά δεν υπάρχει ανοσοαντίδραση. Η μελέτη με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι
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στα θετικά περιστατικά η γλυκαγόνη εντοπίζεται σε κυτταροπλασματικές και κυτταρικές 
μεμβράνες (εικ. 55).
Τα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα έδωσαν με το φωτονικό μικροσκόπιο θετική 
ανοσοαντίδραση για τη γλυκαγόνη κατά το 68% (εικ. 56). Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η 
έκφραση είναι μέτρια έως έντονη και εντοπίζεται κυρίως σε στρογγυλά εκκριτικά κοκκία του 
κυτταροπλάσματος (εικ. 57). Τα υπόλοιπα περιστατικά είναι αρνητικά ή έχουν ασθενώς θετική 
έκφραση της ουσίας.
Τα μεταστατικά καρκινοειδή έδειξαν με το φωτονικό μικροσκόπιο, ότι η γλυκαγόνη είναι 
θετική κατά το 50% των περιπτώσεων (εικ. 58). Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η έκφραση 
είναι μέτρια κάι εντοπίζεται σε εκκριτικά κοκκία του κυτταροπλάσματος των καρκινικών 
κυττάρων (εικ. 59). Τα κοκκία αυτά είναι ηλεκτρονιόπυκνα και έχουν σχήμα στρογγυλό ή 
ωοειδές.

ΕΝΤΟΠΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΑ1ΩΝ

Ηπαρ ytooic παθολογία

Σ ε ρ ο τ ο ν ί ν η  1 Ε ν τ ο π ι σ η  σ ε  μ ε μ β ρ ά ν ε ς
V I P Α ρ ν η τ ι κ ή  ή  α σ θ ε ν ή ς  έ κ φ ρ α σ η

Γ  ά σ τ ρ ι ν η  : Α ρ ν η τ ι κ ή  ή  α σ θ ε ν ή ς  έ κ φ ρ α σ η
Σ ω μ α τ ο σ τ α τ ι ν η  ί Α ρ ν η τ ι κ ή  ή  α σ θ ε ν ή ς  έ κ φ ρ α σ η

Μ π ο μ π ε σ ί ν η  j Α ρ ν η τ ι κ ή  ή  α σ θ ε ν ή ς  έ κ φ ρ α σ η
Γ λ υ κ α γ ό ν η  ΐ Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  κ υ τ τ α ρ ι κ έ ς  μ ε μ β ρ ά ν ε ς

Πρωτοπαθή υπατοκυτταοικά καρκινώματα

Σ ε ρ ο τ ο ν ί ν η Α ύ ξ η σ η - ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  μ ε μ β ρ ά ν ε ς
V i P Α ύ ξ η σ η - ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  κ ο κ κ ί α  δ ι ά χ υ σ η

Γ  ά σ τ ρ ι ν η Α π ο υ σ ί α  τ ο υ  π ε π τ ι δ ί ο υ
Σ ω μ α τ ο σ τ α τ ι ν η Α ύ ξ η σ η - κ υ τ τ α ρ ο π λ α σ μ α τ ι κ ή  ε ν τ ό π ι σ η

| Μ π ο μ π ε σ ί ν η  ί Α ύ ξ η σ η - ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  κ ο κ κ ί α  δ ι ά χ υ σ η
; Γ λ υ κ α γ ό ν η  ! Μ ε ί ω σ η - ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  μ ε μ β ρ ά ν ε ς

Ηπατικές μεταστάσεις αδενοκαρκινωιιάτων παγέος εντέρου

Σ ε ρ ο τ ο ν ί ν η 1 Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ά  κ ο κ κ ί α
V I P | Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ά  κ ο κ κ ί α

Γ  ά σ τ ρ ι ν η ' Α σ θ ε ν ή ς  έ κ φ ρ α σ η - ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  μ ε μ β ρ ά ν ε ς
Σ ω μ α τ ο σ τ α τ ι ν η 1 Δ ι ά χ υ σ η - ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  μ ε μ β ρ ά ν ε ς

Μ π ο μ π ε σ ί ν η ' Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  κ ο κ κ ί α  δ ι ά χ υ σ η
| Γ λ υ κ α γ ό ν η ί Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  κ ο κ κ ί α

Ηπατικές μεταστάσεις καρκινοειδών παγέος εντέρου

ι Σ ε ρ ο τ ο ν ί ν η  ! Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ά  κ ο κ κ ί α
V I P  : Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ά  κ ο κ κ ί α

Γ  ά σ τ ρ ι ν η  1 Α π ο υ σ ί α  τ ο υ  π ε π τ ι δ ί ο υ
j Σ ω μ α τ ο σ τ α τ ι ν η Α π ο υ σ ί α  τ ο υ  π ε π τ ι δ ί ο υ

Μ π ο μ π ε σ ί ν η Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ά  κ ο κ κ ί α
ί Γ λ υ κ α γ ό ν η  ! Ε ν τ ό π ι σ η  σ ε  π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ά  κ ο κ κ ί α

I
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Οι πίνακες 4,5,6 και 7 δείχνουν τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημείας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ηπαρ χωρίς παθολογία (φυσιολογικό ήπαρ, βιοψίες καθρέπτη)

Serotonin VIP Gastrin Somatostatin Bombesin Glucagon
+1 10% - “ i1 53%
+/. 10% 53% 10% 14% 40% 7%
- 80% 47% 90% 86% j 60% 40%

Πίνακας 4: + θετική έκφραση, +/- ασθενής έκφραση, - απουσία του πολυπεπτιδίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.* Πρωτοπαθής ηπατοκυτταρικός καρκίνος
1 Serotonin VIP Gastrin Somatostatin Bombesin Glucagon

+ 63% 53% - 39% 24% 39%
+/- 18% 17% - 39% 39% 39%

- 19% 30% 100% 22% 37% 22%
Πίνακας 5: + θετική έκφραση, +/- ασθενής έκφραση, - απουσία του πολυπεπτιδίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ηπατικές μεταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων παχέος εντέρου
Serotonin VIP Gastrin Somatostatin Bombesin Glucagon

+ 70% 50% 14% 60% 67% 68%
+/- 5% 40% 16% 30% 17% 22%
- 25% 10% 70% 10% 16% 10%

Πίνακας 6: + θετική έκφραση, +/- ασθενής έκφραση, - απουσία του πολυπεπτιδίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ηπατικές μεταστάσεις καρκινοειδών παχέος εντέρου

Serotonin VIP Gastrin Somatostatin Bombesin Glucagon
+ 100% 66% - - 35% 50%
+/- - - - - 15% 30%
- - 34% - - 50% 20%

Πίνακας 7: + θετική έκφραση, +/- ασθενής έκφραση, - απουσία του πολυπεπτιδίου

Τα παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στα ακόλουθα σχεδιαγράματα όπου ο 
άξονας X παριστάνει τα πολυπεπτίδια και ο άξονας Υ παριστάνει το ποσοστό των ιστών που 
είναι θετικοί

I
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ΗΠΑΡ Χ Ω ΡΙΣ Π Α Θ ΟΛΟΓΙΑ

Serotonin VIP Gastrin Somatostatin Bom besin Ghioagon

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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ΗΠΑΤΪΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Serotonin Gastrin Somatostatin Gtucagon

Η Π Α Τ ΙΚ Ε Σ  Μ Ε Τ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  Κ Α Ρ Κ ΙΝ Ο Ε ΙΔ Ω Ν  Π Α Χ Ε Ο Σ  Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Υ
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1. Φυσιολογικός ηπατικός ιστός. Διακρίνονται χορδές ηπατοκυττάρων με ένα ή δύο 
και κολποειδή. Χρώση τολουιδίνης, χ150.

2. Τομή από ηπατικό ιστό (βιοψία καθρέπτη). Διακρίνονται ηπατοκότταρα που φι 
«άδεια» (βέλος). Χρώση τολουιδίνης, χ 150.

I



3. Ηλεκτρονκχρωτογραφία που δείχνει ηπατοκύτταρα. Παρατηρούνται σωληνίσκοι (βέληί 
μικρολάχνες (mv), εκκριτικό υλικό (Sp) και δεσμοσώματα (D). Χοώσπ ι.ρ 
ουρανύλιο και ιατρικό μόλυβδο, χόΟΟΟ. ^   ̂ °

4. Λεπτή τομή ηπατοκυττάρων. Διακρίνονται κοκκία γλυκογόνου (βέλη), λυσοσώματα (ly) 
και σταγονίδια λίπους (κεφαλή βέλους). Επίσης μιτοχόνδρια (m) με κρυσταλοειδείς δομές 

ΤΟυς’ <ΡικΡά βέλη)· Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και κιτοικό im^RSn



5. Ηλεκτρονιοφωτογραφία ηπατοκυττάρου. Διακρίνεται το καλά ανεπτυγμένο Golgi. Χρώση 
με οξεικό ουρανυλιο και κιτρικό μόλυβδο, χ26000.

6. Λεπτή τομή ηπατοκυττάρων. Διακρίνονται πυρήνες (Ν). Χρώση με οξεικό ουρανίλιο και



7. Ημίλεπτη τομή ρητίνης από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Χρώση τολουιδ 
χ!50.

8. Πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Ημίλεπτη τομή ρητίνης όπου διακρίνο) 
πολυάριθμα σταγονίδια λίπους (βέλη). Χρώση τολουιδίνης, χ!50.



9. Ηλεκτρονιοφωτογραφία από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνοομα όπου διακρίνονται 
ανώμαλος πυρήνας (Ν). και μεγάλα σταγονίδια λίπους στο κυτταρόπλασμα (Id) Χρώση με 
οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό μόλυβδο. χ6000.

10. Πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Λεπτή δομή του πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού
Γ\ν~!λ//·Λ I Ι Π Τ Π Γ  ΤΓ Γ\Τ» ί Λ Ι Ι  n r  μ μ -λ λ ι ο /· ■ _____  η--- χ



Π .  Λεπτή τομή καρκινικου κυττάρου από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 
Παρατηρούμε βαθιές πυρηνικές εγκολπώσεις (βέλη) και πυρηνικά ψευδοέγκλειστα 
(κεφαλές βελών). Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και ιατρικό μόλυβδο, χ8200.

12. Ηλεκτρονιοφωτογραφία καρκινικού κυττάρου από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα που δείχνει κοκκία περιχρωματίνης στον πυρήνα (μικρά βέλη), σταγονίδια 
λίπους (κεφαλές βελών) και υπερτοφικός πυουνίσκοε I m il  Υηι·;»™  lie fli’ClV'A α ιιΛλιϊπ'Π



I 13. Ημίλεπτη τομή ρητίνης από ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου,
f Χρώση τολουιδίνης, χ150.
: t 1
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14. Ημίλεπτη τομή ρητίνης 
τολουιδίνης, χ150. άκου διακρίνονται περιοχές με κεντρική νέκρωση (βέλη). Χρώση

/
I
I



15. Ηλεκτρονιοφωτογραφία από μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου όπου φαίνεται 
η διήθηση της καρκινωματώδους μάζας στο ηπατικό παρέγχυμα, (βέλη). Χρώση με οξεικό

16. Λεπτή τομή από ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου όπου βλέπουμε 
συμπαγές στρώμα καρκινικών κυττάρων, μεγάλους πυρήνες (Ν), ενδιάμεσες μικρολάχνες 
(mv),δεσμοσώματα (βέλη) και ευμεγέθη μιτοχόνδρια (m). Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και 
κιτοικό νδδοπ



1 7 . Ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου. Τα καρκινικά κύτταρα 
σχηματίζουν αδενώδεις δομές. Διακρίνεται ο αυλός (μεγάλα βέλη), μικρολάχνες (mv), με 
εμβόλιμες ρίζες (μικρά βέλη). Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό μόλυβδο, x 10000.

- r ' · ί  ·'*■  - · Λ ; >■ - A - · ,  i - / ■ . . . . v V * * r  ■ . , · ·  . . -■· «
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18. Ηλεκτρονιοφωτογραφία από ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου όπου 
διακρίνονται κύτταρα τύπου Goblet με βλέννη στο εσωτερικό τους (mu), ενδιάμεσες 
μικρολάχνες (mv) και έντονη παρουσία δεσμοσωμάτων (βέλη). Χρώση με οξεικό 
ουρανύλιο και κιτοικό mttWttr» ^ .. ίΛ . n o



19. Λεπτή τομή μεταστατικού αδενοκαρκινώματος που δείχνει πυρήνα (Ν) με εγκολπώσεις, 
παρουσία ενδιάμεσων μικρολαχνών κατά μήκος των κυτταρικών μεμβρανών (βέλη). 
Επίσης διακρίνονται υπερμεγέθη μιτοχόνδρια (m) και κενοτόπια βλέννης (mu). Χρώση με 
οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό μόλυβδο, x 10100.



21. Ημίλεπτη τομή ρητίνης από ηπατική μετάσταση καρκινοειδούς παχέος εντέρου. Χρώση 
τολουιδίνης, χ!50.

22. Ηλεκτρονιοφωτογραφία μεταστατικού καρκινοειδούς παχέος εντέρου που δείχνει συμπαγές 
στρώμα καρκινικών κυττάρων με πολυάριθμα εκκριτικά κοκκία διαφορετικών τύπων (sg) 
και εκφυλισμένα μιτοχόνδρια (m) και πυρήνες (Ν). Χρώση ιιε π^ρκγΛ -



23. Λεπτή τομή από μεταστατικό καρκινοειδές παχέος εντέρου με νευροεκκριτικά κοκκία (sg) 
7ίου καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του κυτταροπλάσματος. Παρατηρούνται ε?άσης 
σταγονίδια λίπους (1ρ). Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό μόλυβδο, χ8300.

24. Ηλεκτρονιοφωτογραψία μεταστατικού καρκινοειδούς παχέος εντέρου. Διακρίνονται 
πολυάριθμα εκκριτικά κοκκία (sg) διαφορετικού οχήματος και εκφυλισμένα μιτοχόνδρια 
(m). Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό ιιόλυβδσ υ^Π7ππ



25. Λεπτή τομή που δείχνει καρκινικά κύτταρα μεταστατικού καρκινοειδούς παχέος εντέρου 
με εκφυλισμένα υπερμεγέθη μιτοχόνδρια (m). Χρώση με οξεικό ουρανύλιο και κιτρικό 
μόλυβδο, x70Q0.

26. Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διελεύσεως από μεταστατικό καρκινοειδές 
παχέος εντέρου. Παρατηρείται ψευδοαδένιο, μικρολάχνες (mv) με εμβόλιμες ρίζες (βέλη), 
ωοειδής πυρήνας (Ν) και γλυκοκαλυκοειδή σωμάτια εντός του αυλού (μικρά βέλη). Χρώση 
με οξεικό ουρανύλιο και κιτπινΛ ιιΑΊι*α£~ ι



27. Ημίλεπτη τομή ρητίνης από φυσιολογικό ηπατικό ιστό με θετική έκφραση σεροτινίνης 
(βέλη) με την μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης (DAB) και χρώση με αιματοξυλίνη, χ150.

28. Φυσιολογικός ηπατικός ιστός. Εντόπιση σεροτονίνης στην κυτταρική μεμβράνη γύρω από 
χοληφόρο σωληνίσκο, με ανοσοχρυσό (βέλη), χ26800.

/



29. Πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με θετική έκφραση σεροτονίνης (βέλη) σε 
καρκινικά κύτταρα με την μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης (DAB). Χρώση με αιματοξυλίνη,

30. Πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με εντόπιση της σεροτονίνης σε ενδοκυτταρικές 
μεμβράνες, με την μέθοδο του ανοσοχρυσού (βέλη), χ26800.



31. Ημιλεπτη τομή μεταστατικού αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου με θετική έκφραση 
σεροτονίνης (βέλη). Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της διαμινοβενζιδίνης (DAB) και χρώση με 
αιματοξυλίνη, χ150.

32. Ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου. Εντόπιση σεροτονίνης σε κοκκία 
(sg), με ανοσοχρυσό (βέλη), χ47200.



33. Ηπατική μετάσταση καρκινοειδούς παχέος εντέρου. Παρατηρούμε θετική έκφραση της 
σεροτονίνης (βέλη) στην καρκινωματώδη μάζα, με την μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης 
(DAB). Χρώση με αιματοξυλίνη, χ150.

34. Εντόπιση σεροτονίνης σε εκκριτικά κοκκία μεταστατικού καρκινοειδούς παχέος εντέρου 
(βέλη), με την μέθοδο του ανοσοχρυσού, χ32000.



35 Ημίλεπτη τομή από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα με θετική έκφραση τοι 
VIP (βέλη) με τη μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης (DAB). Χρώση με αιματοξυλίνη χ!50.

36. Πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με ασθενή εντόπιση VIP στο κυτταρόπλασμα, 
την μέθοδο του ανοσοχρυσού (βέλη), x13200.



* ~

37. Ημίλεπτη τομή από μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου με μέτρια έκφραση του 
VIP (βέλη), με τη μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης (DAB) και χρώση με αιματοξυλίνη, χ!50.

38. Ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου. Παρατηρούμε έντονη έκφραση 
του VIP σε κοκκία, με την μέθοδο του ανοσοχρυσού (βέλη), χ52000.



39. Θετική έκφραση του VIP (βέλη) σε ημίλεπτη τομή από ηπατική μετάσταση καρκινοειδούς 
παχέος εντέρου. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της διαμινοβενζιδίνης και χρώση με 

' αιματοξυλίνη, χ!50.

40. Μέτρια εντόπιση του V1P σε εκκριτικά κοκκία καρκινικού κυττάρου που προέρχεται από 
ηπατική μετάσταση καρκινοειδούς παχέος εντέρου (βέλη). Εφαρμόσθηκε η μέθοδος του 
ανοσογουσού. x46S0ft



ψ

41. Ενταση γαστρίνης κοντά στην κυτταρική μεμβράνη (βέλη) σε λεπτή τομή που προέρχεται
α αΡΚΐνώματ°ς παχέ0ζ εντέρ°υ· Εφαρμόσθηκε η μέθοδοςτου

/
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42. Ημίλεπτη τομή πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με ασθενή εντόπιο 
σωματοστατίνης (βέλη). Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της διαμινοβενζιδίνης και χρώση μ 
αιματοξυλίνη, x 150.

43. Ηλεκτρονιοφωτογραφία πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με έντονη 
έκφραση σωματοστατίνης στο κυτταρόπλασμα (βέλη) και σε έγκλειστα στον πυρήνα 
(κεφαλές βελών). Εφαρμόσθηκε η μέθοδος του ανοσοχρυσού, x13900.

4



44. Ημίλεπτη τομή από μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου με θετική έκφραση για 
τη σωματοστατίνη (βέλη). Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της διαμινοβενζιδίνης και χρώση με 
αιματοξυλίνη, χ!50.

45. Μέτρια έκφραση σωματοστατίνης σε μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου 
(βέλη), με ανοσοχρυσό, χ34500.

t



46. Ημίλεπτη τομή πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με μέτρια έκφραση 
μπομπεσίνης (βέλη) με την μέθοδο διαμινοβενζιδίνης και χρώση αιματοξυλίνης, χ150.

47. Λεπτή τομή που προέρχεται από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Παρατηρούμε 
μέτρια έκφραση της μπομπεσίνης στο κυτταρόπλασμα (βέλη), με την μέθοδο του 
ανοσοχρυσού, χ!7800.

i



48. Εντονα θετική έκφραση μπομπεσίνης (βέλη) σε ημίλεπτη τομή που προέρχεται από 
ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της 
διαμινοβενζιδίνης και χρώση αιματοξυλίνης, χ!50.

49. Εντονη έκφραση μπομπεσίνης σε κοκκία (βέλη) στο κυτταρόπλασμα καρκινικού κυττάρου 
που προέρχεται από ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος. Εφαρμόσθηκε η μέθοδοε του



50. Θετική έκφραση μπομπεσίνης (βέλη) σε ημίλεπτη τομή που προέρχεται από ηπατική 
μετάσταση καρκινοειδούς παχέος εντέρου. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της διαμινοβενζιδίνης 
και χρώση αιματοξυλίνης, χ150.

51. Εντονη έκφραση μπομπεσίνης σε εκκριτικά κοκκία στο κυτταρόπλασμα (βέλη) καρκινικού 
κυττάρου που προέρχεται από ηπατική μετάσταση καρκινοειδούς παχέος εντέρου. 
Εφαρμόσθηκε η μέθοδος του ανοσοχρυσού, χ34900.



52. Εντονη έκφραση γλυκαγόνης σε ηπατοκύτταρα από βιοψία καθρέπτη (βέλη). 
Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της διαμινοβενζιδίνης και χρώση αιματοξυλίνης, χ!50.

53. Εντόπιση γλυκαγόνης στην κυτταρική μεμβράνη γύρω από χοληφόρο σωληνίσκο (βέλη). Η 
λεπτή τομή προέρχεται απο φυσιολογικό ηπατικό ιστό και εφαρμόσθηκε η μέθοδος του 
ανοσοχρυσού, χ28300.
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54. Ημίλεπτη τομή από πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα με θετική έκφραση 
γλυκαγόνης (βέλη), με την μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης και χρώση αιματοξυλίνης, χ!50.

55. Πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Ηλεκτρονιοφωτογραφία δείχνει εντόπιση της 
γλυκαγόνης σε μεμβράνες και σε κοκκία στο κυτταρόπλασμα (βέλη), με την μέθοδο του
__________ ____ ' 'S Γ> ΟΛΑ
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56. Ασθενώς θετική έκφραση γλυκαγόνης (βέλη) σε καρκινωματώδη βλάστη από ηπατική 
μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της 
διαμινοβενζιδίνης και χρώση αιματοξυλίνης, χ150.

57. Εντόπιση γλυκαγόνης σε κοκκία (βέλη) στο κυτταρόπλασμα καρκινικού κυττάρου. Η 
λεπτή τομή προέρχεται από ηπατική μετάσταση αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου και 
εφαρμόσθηκε η μέθοδος του ανοσοχρυσού, χ34300.



58. Ημίλεπτη τομή από ηπατική μετάσταση καρκινοειδούς παχέος εντέρου με έντονη έκφρα 
γλυκαγόνης (βέλη), με την μέθοδο της διαμινοβενζιδίνης και χρώση αιματοξυλίνης, χ!50

59. Εντονη έκφραση γλυκαγόνης σε εκκριτικά κοκκία (βέλη) καρκινοειδούς παχέος εντέρο 
που έχει εντοπισθεί δευτεροπαθώς στο ήπαρ. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος του ανοσοχρυσοι 
Χ44100.

ί
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η μελέτη αυτή δείχν'ει ότι η ανάπτυξη καρκινικών όγκο)ν στο ήπαρ συνυπάρχει με αλλαγές 
τόσο στη λεπτή δομή όσο και στην κατανομή τοιν πολυπεπτιδίων σεροτονίνης, 
σωματοστατίνης, γλυκαγόνης, μπομπεσίνης, γαστρίνης και VIΡ
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο προσθέτει μία νέα διάσταση στην μελέτη αλλαγών που έχουν εν 
μέρει εντοπισθεί με το φωτονικό μικροσκόπιο και κάνει δυνατή την παρατήρηση κάποιων 
νέων αλλοιώσεων που δεν μπορούν διαφορετικά να γίνουν ορατές. Η γνώση αυτών των 
αλλαγών είναι ουσιώδης για την μελέτη και διαφορική διάγνωση των καρκινικών όγκων93.Οι 
αλλαγές στις διακυτταρικές σχέσεις αναγνωρίζονται καλύτερα με την βοήθεια του 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Ετσι, αλλοιώσεις των κυτταρικών συνδέσμων και της κυτταρικής 
μεμβράνης, που εμφανίζεται διακεκομένη, είναι ένα σταθερό γνώρισμα των καρκινικών 
κυττάρων. Η διακυτταρική εποικοινωνία αλλάζει, γεγονός που φαίνεται από τις διαφορές στον 
αριθμό των μικρολαχνών των καρκινικών κυττάρων94,93. Μικρολάχνες υπάρχουν όχι μόνο στις 
απορροφητικές πλευρές των κυττάρων αλλά και στις εκκριτικές πλευρές. Ετσι στο ήπαρ οι 
μικρολάχνες μπορούν' να απαντηθούν κοντά στο χώρο Disse όπου τα ηπατοκύτταρα είναι 
περισσότερο απορροφητικά αλλά και κοντά στους χοληφόρους αγωγούς όπου τα 
ηπατοκύτταρα είναι εκκριτικά. Οι μικρολάχνες όμως των ηπατοκυττάρων δεν είναι τόσο 
κανονικές στο μέγεθος και στη διάταξη όπως αυτές που βρίσκονται στο έντερο. Συγκεκριμένα 
στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα παρατηρούμε μικρότερες μικρολάχνες σε σχέση 
με αυτές των φυσιολογικών κυττάρων και στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα οι μικρολάχνες 
μειώνονται, γίνονται μικρότερες και πολλές φορές φαίνονται «σπασμένες».Παρόμοιες αλλαγές 
στις μικρολάχνες τόσο των ηπατοκυττάρων όσο και των καρκινικών κυττάρων του 
αδενοκαρκινώματος έχουν παρατηρήσει και οι Ghadially & Parry 96 , καθώς και άλλοι
ερευνητές97 σύμφωνα με τους οποίους η απότομη αύξηση του κυτταρικού όγκου και της 
κυτταρικής επιφάνειας οδηγεί σε σπάσιμο των μικρολαχνών. Στους φυσιολογικούς ιστούς και 
στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα παρατηρούμε κυρίως χασμοσυνδέσμους και 
στενοσυνδέσμους που εμποδίζουν τη διαρροή κυτταροπλασματικού υλικού στον εξωκυττάριο 
χώρο και σχετίζονται με τη διακυτταρική επικοινωνία. Ενώ στους ιστούς που έχει αναπτυχθεί 
αδενοκαρκίνωμα ή καρκινοειδές παρατηρούμε δεσμοσώματα που δένουν τα κύτταρα μεταξύ 
τους αλλά δεν' παίρνουν μέρος στην διακυτταρική επικοινωνία. Η παρουσία των μικρολαχνών, 
των χασμοσυνδέσμων και των δεσμοσωμάτων σχετίζεται άμεσα με την επικοινωνία των
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κυττάρων μεταξύ τους και με τους διακυτταρικούς χώρους και τελικά όλες οι αλλαγές που 
παρατηρούμε ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των καρκινικών κυττάρων για ανταλλαγή 
προϊόντων, παραγωγή νέων ίσως ορμονών και πεπτιδίων και διαφοροποίηση στην διακίνηση 
τους μέσα στον όγκο. Αλλοι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει μείωση του αριθμού 
των κυτταρικών συνδέσμων και διεύρενση των διακυτταρικών χώρων στους κακοήθεις όγκους 
και κατά τη διάρκεια της καρκινογένεσης. 98,99,10(1
Αλλαγές παρατηρούμε και στα κυτταροπλασματικά οργανίδια. Τα μιτοχόνδρια που αποτελούν 
την κύρια πηγή κυτταρικού ΑΤΡ και επομένως ενέργειας είναι εκφυλισμένα στα καρκινικά 
κύτταρα όλων', των όγκων που μελετήσαμε. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβολικής 
δραστηριότητας ενός ιστού και του αριθμού μεγέθους και της πυκνότητας των εσωτερικών 
πτυχώσεων των μιτοχονδρίων. ,0,’,ί)2
Επίσης παρατηρήσαμε ότι τόσο στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα όσο και στους δευτεροπαθείς 
όγκους του ήπατος (αδενοκαρκινώματα και καρκινοειδή) ότι τα μιτοχόνδρια είναι λιγότερα σε 
αριθμό από ότι στα φυσιολογικά κύτταρα. Στους κακοήθεις όγκους έχουμε ένα μεταβολικά 
δραστήριο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο ιστό με λιγότερα όμως μιτοχόνδρια από ότι στα 
φυσιολογικά κύτταρα, Πρόσθετα τα μιτοχόνδρια φαίνονται πολλές φορές εύθραστα, 
πλειομορφικά (πεπαχυσμένα, μικρά ή πολύ μεγάλα, άδεια εσωτερικά ή πολύ πυκνά). Η ιδέα 
ότι τα μιτοχόνδρια στους όγκους δεν είναι λειτουργικά, έχει υποστηριχθεί από πολλές μελέτες. 
Εχει βρεθεί ότι τα μιτοχόνδρια που έχουν απομονωθεί από κύτταρα ηπατοκυτταρικού 
καρκινώματος παρουσιάζουν μειωμένη αναπνευστική ικανότητα σε σχέση με μιτοχόνδρια απο 
φυσιολογικό ήπαρ 103’104. Οι κρυσταλοειδείς δομές που παρατηρούνται στα μιτοχόνδρια των 
ηπατοκυττάρων, αλλά και των καρκινικών κυττάρων του πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού 
καρκινώματος δεν παρατηρούνται στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα ή στα καρκινοειδή. Τα 
μιτοχόνδρια του ανθρώπινου ήπατος έχουν την τάση να σχηματίζουν κρυστάλλους. Αίγα είναι 
γνωστά για την χημεία ή την σημασία τους. Θεωρούνται ότι είναι προϊόν εκφυλιστικών 
αλλαγών του μιτοχονδρίου ή ότι αντιπροσώπευαν κρυσταλλοποιημένες μιτοχονδριακές 
ενζυμικές πρωτεΐνες που αποθηκεύονται με αυτήν τη μορφή 105 . Το αδρό ενδοπλασματικό 
δίκτυο (RER) με τα προσαρτημένα σε αυτό ριβοσώματα έχει σαν κύρια λειτουργία του την 
παραγωγή των εκκριτικών ή εξαγώμενων πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες που χρειάζονται για 
ενδογενείς κυτταρικές ανάγκες βρίσκονται διάσπαρτες στο κυτταρόπλασμα. Κύτταρα με 
πλούσια πρωτεϊνική έκκριση όπως τα ηπατοκύτταρα έχουν καλά ανεπτυγμένο RER το οποίο 
ισχύει ως ένα βαθμό και για του όγκους που προέρχονται από αυτά τα κύτταρα (πρωτοπαθή 
ηπατοκυτταρικό καρκινώματα). Ενα καλά ανεπτυγμένο RER μπορεί να θεωρηθεί σαν έκφραση 
κυτταρικής διαφοροποίησης και λειτουργικής δραστηριότητας. Ανώριμα ή αδιαφοροποίητα



κύτταρα όπως τα κύτταρα stem ή τα κύτταρα σε καλλιέργειες έχουν κατά κανόνα φτωχό RER 
και σ'αυτά τα κύτταρα η ενεργή σύνθεση των ενδογενών πρωτεϊνών που χρειάζονται για την 
κυτταρική ανάπτυξη και διαίρεση λαμβάνει χώρα στα άφθονα ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα, 
πολυριβοσώματα.
Ο Bemhand έδειξε ότι υπάρχει ανάλογη σχέση ανάμεσα στο πόσο του RER και στο βαθμό 
ανάπτυξης και την κακοήθεια του όγκου104. Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα έχει αποτελέσει 
ένα μοντέλο πού αποδεικνύει την παραπάνω θεωρία. Ετσι κύτταρα καλά διαφοροποιημένα ή 
αργά εξελισσόμενων όγκων έχουν καλά ανεπτυγμένο RER που μοιάζει κάπως με το RER των 
φυσιολογικών ηπατοκυττάρων. Ενώ οι υψηλά αναπλαστικά, ταχύτατα εξελισόμενα τμήματα 
του όγκου έχουν αραιό RER, λίγα μιτοχόνδρια και πολλά πολυριβοσώματα 106 
Το σύμπλεγμα Golgi που είναι καλύτερα αναπτυγμένο στα εκκριτικά κύτταρα έχει πολλές 
λειτουργίες αλλά οι πιο γνωστές είναι η τροποποίηση, η συμπύκνωση και το πακετάρισμα 
υλικών για να σχηματίσουν εκκριτικά κοκκία. To Golgi όπως και το RER μπορεί να θεωρηθεί 
σαν δείκτης κυτταρικής διαφοροποίησης και ενεργής δραστηριότητας. Το πολύ φτωχό RER 
και Golgi στο κυτταρόπλασμα των καρκινοειδών όγκων, που εντοπίσθηκαν δευτεροπαθώς στο 
ήπαρ, σχετίζεται με τη φτωχή διαφοροποίηση των όγκων αυτών.
Τα λυσοσώματα είναι λιγότερα στα κύτταρα των πρωτοπαθών ηπατοκυτταρικών 
καρκινωμάτων μια και η φαγοκυτταρική δραστηριότητα είναι εν γένει μειωμένη στα κακοήθη 
κύτταρα. Τα υπεροξεισώματα που είναι άφθονα στα φυσιολογικά ηπατοκύτταρα εμφανίζουν 
μείωση στα καρκινικά κύτταρα του πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Στο 
εσωτερικό τους περιέχουν ένζυμα όπως οξειδάση και καταλάση107 και η λειτουργία τους 
μπορεί να σχετίζεται 1) με τη γλυκονεογέννεση 2) με την οξείδωση των λιπαρών οξέων και 3)

1AQτην προστασία των κυττάρων από τοξικές ουσίες όπως το αλκοόλ
Στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου παρατηρούμε πλέγματα εμβόλιμων 
ριζών και γλυκοκαλυκοειδή σωμάτια, γεγονός που έχει διάγνωστική σημασία για τις ηπατικές 
μεταστάσεις γιατί αποκλείει όγκους που προέρχονται από τον μαστό, του νεφρούς, τον 
θυροειδή και τον προστάτη.
Τα καρκινοειδή που μελετήσαμε έχουν χαρακτηριστικά πολυάριθμα, ηλεκτρονιόπυκνα 
εκκριτικά κοκκία χωρίς ηλεκτροδιαυγές κενό (hal ο-φωτοστέφανο) μεταξύ του κοκκίου και της 
μεμβράνης του. Μερικά από τα κοκκία είναι σφαιρικά, άλλα οβάλ και άλλα επιμηκυσμένα. Το 
μέγεθος και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά των εκκριτικών κοκκίων είναι διαγνωστικής 
αξίας, ειδικότερα όταν οι ιστολογικές και ιστοχημικές εξετάσεις έχουν αποτύχει στο να 
δώσουν διάγνωση για το είδος του όγκου και την προέλευση του.
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Το μεγάλο μέγεθος και οι αλλοιώσεις του πυρήνα εμφανίζονται σταθερά σε όλους τους όγκους 
που μελετήσαμε αλλά δεν παρατηρήθηκαν στα φυσιολογικά κύτταρα. Η υπέρμετρη αύξηση 
του πυρήνα είναι δυνατόν να αντιστοιχεί σε διαφορετικές πυρηνικές διεργασίες των 
καρκινικών κυττάρων. Το γεγονός ότι παρατηρήσαμε πολλές φορές ότι ο πυρήνας ήταν έντονα 
χρωματισμένος τόσο στους πρωτοπαθείς όγκους όσο και στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα 
έχει ερμηνευθεί σαν ένδειξη πολυπλοειδίας και ίσως έχει διαγνωστική αξία. Αντίστοιχα ο 
αχνός πυρήνας των καρκινοειδών είναι ένδειξη μεγάλης ποσότητας λειτουργικά ενεργής 
ευχρωματίνης και επομένως ανάπτυξη του όγκου 109
Η αύξηση των κοκκίων περιχρωματίνης στον πυρήνα των κυττάρων του πρωτοπαθούς 
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, που γίνεται ορατή μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έχει 
παρατηρηθεί και από τους ερευνητές Ghadially, 1,0 Murad και Scarpell 1Π. Μελέτες δείχνουν 
ότι η αύξηση των κοκκίων περιχρωματίνης ίσως είναι δείκτης διαταραχών στις δραστηριότητες 
της πρωτεϊνικής σύνθεσης ή αντανακλούν στην αποτελεσματικότητα κάποιων θεραπευτικών 
μέτρων στο να αναχαιτίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση 112,1 κ\
Ο μεγάλος αριθμός ψευδοέγκλειστων, κυτταροπλασματικού δηλαδή υλικού, που βρίσκεται 
στον πυρήνα και περιβάλλεται από τμήμα του πυρηνικού φακέλου παρατηρείται σταθερά στα 
καρκινικά κύτταρα των όγκων που μελετήσαμε και έχει αναφερθεί και από άλλους ερευνητές 
114 . Επίσης το μεγάλο μέγεθος του πυρηνίσκου είναι γνώρισμα των καρκινικών κυττάρων. Ο 
πυρηνίσκος παίζει ρόλο κλειδί στην πρωτεϊνική σύνθεση και είναι ο τόπος σύνθεσης των 
πρόδρομων του ριβοσωμικού RNA. Η παρατήρηση ότι συχνά ο πυρηνίσκος φαίνεται να έχει 
μετατοπιστεί στην περιφέρεια του πυρήνα των καρκινικών κυττάρων έχει γίνει και από άλλους 
ερευνητές ,15.
Οι Doerling και Bernhard επισημαίνουν ότι η μετατόπιση αυτή του πυρηνίσκου μπορεί να 
κάνει δυνατή την ανταλλαγή ουσιών μεταξύ πυρηνίσκου και κυτταροπλάσματος. Ολες οι 
αλλαγές στο σχήμα, την μορφή και την θέση του πυρηνίσκου είναι ενδείξεις ενεργής 
πρωτεϊνικής σύνθεσης και στον όγκο το γεγονός αυτό υπαινίσεται την παρουσία μιάς ταχύτατα 
αναπτυσσόμενης περιοχής που είναι συνήθως κακοήθης.
Εκτός από τις παραπάνω αλλαγές στη δομή των κυττάρων παρατηρούμε διαφορές στην 
κατανομή των ρυθμιστικών πολυπεπτιδίων και ορμονών. Η κατανόηση αυτών των αλλαγών σε 
συνδιασμό με την μελέτη του μηχανισμού δράσης των ορμονών δίνει μία καινούργια ώθηση 
στη γνώση τού πώς οι ορμόνες σχετίζονται με τον καρκίνο. Ο θεμελιώδης λίθος των 
σύγχρονων μελετών στην ορμονική δράση είναι η θεωρία του κυττάρου-στόχου στην οποία 
συγκεκριμένα όργανα ανταποκρίνονται σε ένα περιορισμένο αριθμό ορμονών. Είναι ευρύτατα
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αποδεκτό όη αυτό το διάκριτο μοντέλο ανταπόκρισης αντανακλά την ποκιλία των ορμονικών 

υποδοχέων που υπάρχουν στα διάφορα κύτταρα.

Δεν είναι γνωστό πως συμβαίνει η κατανομή των ορμονικών υποδοχέων αλλά αυτό γίνεται 

κατή τη διαφοροποίηση του εμβρύου. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι συγκεκριμένες ορμόνες 

διεγείρουν την σύνθεσση των υποδοχέων τους. Καθώς η κακοήθης εξαλλαγή σχετίζεται με την 

αποδιαφοροποίηση των κυττάρων, η καρκινογένεση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλες 

αλλαγές στην πυκνότητα των υποδοχέων.

Η πορεία πολλών τύπων καρκίνου επηρεάζεται βαθύτατα από την έλλειψη ορμονικής 

ισσοροπίας. Κατά την νεοπλασία λαμβάνουν χώρα πολλές σχετικές ενδοκυτταρικές αλλαγές. 

Ενα κύτταρο που φυσιολογικά παράγει μία ορμόνη κατά την νεοπλασία μπορεί να παράγει 

περισσότερη ή και λιγότερη ποσότητα της ορμόνης αυτής, ενώ ένα άλλο κύτταρο που 

φυσιολογικά παράγει μία ορμόνη μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα της έκτοπης παραγωγής 

της σαν' αποτέλεσμα της κακοήθους εξαλλαγής. Οι πολυπεπτιδικές ορμόνες έχουν 

συγκεκριμένους διακυτταρικούς υποδοχείς στην πλασματική μεμβράνη που δρούν σαν 

ενζημικά συστήματα. Πολλές από αυτές τις ορμόνες έχουν εντοπισθεί στο σύμπλεγμα Golgi 

και στα λυσσοσώματα. Αυτό το γεγονός μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα μηχανισμό αποσύνθεσης 

τους αλλά μπορεί και να είναι μία αντανάκλαση της ευρύτερης επίδρασης της ορμόνης στην 

κυτταρική λειτουργία.

Μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν από φυσιολογικό ήπαρ (χωρίς παθολογία) και των 

δειγμάτων που ελήφθησαν από βιοψίες καθρέπτη έδειξαν οτι η γλυκαγόνη εντοπίζεται σε 

υψηλά ποσοστά κυρίως στην κυτταρική μεμβράνη των η πατοκυττάρων ενώ στα πρωτοπαθή 

ηπατοκυτταρικά καρκινώματα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μειωμένο. Η γλυκονεογένεση σε 

περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα μειώνεται 1,6 Είναι 

γνωστό ότι η γλυκαγόνη που δεσμεύεται στην κυτταρική μεμβράνη προκαλεί τη διέγερση του 

CAMP και επομένως την αύξηση της γλυκογονόλυσης και αναστολή της σύνθεσης 

γλυκογόνου. Είναι πιθανόν στο πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα η ασθενέστερη 

εντόπιση της γλυκαγόνης στην κυτταρική μεμβράνη να έχει σχέση με μερική καταστροφή των 

μεμβρανικών υποδοχέων της. Είναι πιθανόν αυτή η ελλάτωση να σχετίζεται με μειωμένη 

ανταπόκριση της γλυκόζης στη γλυκαγόνη. Αυτό σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν 

αναπτύξει ειδικές μεμβρανικές ιδιότητες μέσα στις οποίες είναι και η μειωμένη ικανότητα 

δέσμευσης της γλυκαγόνης από τα κύτταρα στόχους. Μία δεύτερη ερμηνεία είναι η μερική 

καταστροφή των μεμβρανικών υποδοχέων της γλυκαγόνης στα κύτταρα που έχουν εξαλαχθεί 

και δημιουργούν το πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα. Οι ερευνητές Ohnedo και 

Kobayashi 116 σε μελέτη που έκαναν δεν εντόπισαν κύτταρα πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού
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καρκινώματος που να παράγουν γλυκαγόνη αλλά παρατήρησαν μειωμένη απενεργοποίηση της 

ορμόνης αυτής στο ήπαρ όπου έχει αναπτυχθεί πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα. Μία 

άλλη ιδιότητα της γλυκαγόνης είναι η διέγερση της παραγωγής των χολικών οξέων 1,7 που στα 

πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα είναι μειωμένη και μπορεί να σχετίζεται με την 

αντίστοιχη ελλατωμένη ανταπόκριση στην γλυκαγόνη των καρκινικών κυττάρων.

Η σεροτονίνη έχει υψηλά επίπεδα στο πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα. Δεδομένου ότι 

διάφοροι μελετητές έχουν δείξει ότι η σεροτονίνη βοήθα στην εγκατάσταση και ανάπτυξη 

των καρκινικών κυττάρων στο ήπαρ η παρουσία των υψηλών επιπέδων της στο πρωτοπαθές 

ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα μπορεί να έχει σχέση με αυτή της την δράση.Πράγματι η 

αναχαιτιστική' δράση της σεροτονίνης στην εξουδετέρωση των καρκινικών κυττάρων από τα 

φαγοκύτταρα Kupffer έχει επισημανθεί πρόσφατα 1,9.

Η απουσία VIP στο φυσιολογικό ήπαρ και στις βιοψίες καθρέπτες έρχεται σε συμφωνία με 

άλλες μελέτες 120 Παράλληλα το ότι εντοπίσηκε ασθενώς στην κυτταρική μεμβράνη κάποιων 

περιστατικών επιβεβαιώνει την παρουσία υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη του 

ηπατοκυττάρου 121,122. Το γεγονός ότι εντοπίσαμε το VIP στα καρκινικά κύτταρα του 

πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού καρκινώματος μπορεί να σημαίνει μία νευροεκκριτική 

διαφοροποίηση των εξαλαγμένων κυττάρων όπως έχει αναφερθεί και από άλλους 

ερευνητές,22.Ομως μία από τις βιολογικές δράσεις του VIP είναι η διέγερση της ηπατικής 

γλυκογονόλυσης. Αυτό ίσως να εξηγεί τα υψηλά ποσοστά του VIP στο πρωτοπαθές 

ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα.

Παρατηρήσαμε επίσης, ότι ενώ δεν εντοπίσαμε την σωματοστατίνη στο φυσιολογικό ηπατικό 

ιστό τα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα παρουσίασαν θετική έκφραση 

σωματοστατίνης. Ενώ δεν έχουν ανιχνευθεί υποδοχείς σωματοστατίνης στην κυτταρική 

μεμβράνη των φυσιολογικών ηπατοκυττάρων 123 παρά μόνο σε νευρικά ινίδια γύρω από 

κολποειδή, είναι δυνατόν η παρουσία της στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα 124 να 

έχει σχέση με το ότι είναι δυναμικός αναστολέας της έκκρισης της αυξητικής ορμόνης και ίσως 

να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του όγκου.

Η μπομπεσίνη δεν εντοπίζεται στο φυσιολογικό ήπαρ αλλά στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά 

καρκινώματα εντοπίσθηκε σε νευροεκκριτικά κοκκία Είναι πιθανόν να γίνεται 

αποδιαφοροποίηση των ηπατοκυττάρων, προς νευροενδοκρινή κατεύθυνση κατά την 

καρκινογένεση του ήπατος γεγονός που βοηθά στον σχηματισμό του όγκου. Ερευνητές έχουν 

βρεί ότι τα κύτταρα όγκων του ήπατος έχουν αυξημένη ευαισθησία στην επίδραση τη 

μπομπεσίνη, η οποία προκαλεί αύξηση των μιτώσεων 125. Πρόκειται δηλαδή για έναν 

εξαλεγμένο κυτταρικό πληθυσμό που φέρεται αυτόνομα και έχει την δυνατότητα για αυτόνομη
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διέγερση της ανάπτυξης τους. Ισως δηλαδή η μπομπεσίνη να είναι ένας κυτταρικός 

αναπτυξιακός παράγοντας126. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι νευροπεπτίδια όπως η 

μπομπεσίνη παίζουν σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στην έκκριση και μεταφορά της χολής και 

επιπρόσθετα ότι η ανταπόκριση των κυττάρων στη μπομπεσίνη αναστέλλεται από τη 

σωματοστατίνη 127.

Η ασθενής παρουσία της γαστρίνης στα φυσιολογικά ηπατοκύτταρα εξηγείται από το γεγονός 

μόνο τα μικρά πεπτίδια της γαστρίνης απενεργοποιούνται στο ήπαρ. Το ότι δεν εντοπίσθηκε 

γαστρίνη στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα μπορεί να οφείλεται στο ότι η 

σωματοστατίνη αναστέλλει την έκκριση γαστρίνης από τα Α-κύτταρα των νησιδίων του 

παγκρέατος αλλά και στη μειωμένη απενεργοποίηση της σε ηπατικές νόσους γεγονός που 

συνδιάζεται με το ότι έχει βρεθεί αυξημένη συγκέντρωση της στο πλάσμα σε αυτούς τους 

ασθενείς128.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου κάνει συνήθως αιματογενείς ηπατικές μεταστάσεις. Τα 

κύτταρα του πρωτοπαθούς όγκου μεταφέρονται μέσω του λεμφικού και αγγειακού συστήματος 

και καταλαμβανούν το ήπαρ όπου αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Οι κυτταρικοί πληθυσμοί 

των πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων έχουν ετερογένεια που βασίζεται σε διαφορές στη 

αντιγονικότητα στη ευαισθησία στα κυτταροπλασματικά φάρμακα, στη μικροαγγείωση και 

στον' ρυθμό ανάπτυξης. Στο φυσιολογικό βλεννογόνο του εντέρου εντοπίζονται μικρές 

ποσότητες σωματοστατίνης και VIP, υψηλές ποσότητες σεροτονίνης και γλυκαγόνης ενώ δεν 

εντοπίζεται γαστρίνη και μπομπεσίνη. Τα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα διατηρούν κατά ένα 

μέρος τα χαρακτηριστικά των πρωτοπαθών αδενοκαρκινωμάτων129 Παρουσιάζουν διαφορές 

εν μέρη στη δομή αλλά κυρίως στην ορμονική τους σύνθεση και στην ικανότητα παραγωγής 

ορμονών. Στις ηπατικές μεταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου παρατηρούμε 

υψηλά ποσοστά γλυκαγόνης και σεροτονίνης γεγονός που συμφωνεί με την προέλευση του 

ογκού από το παχύ έντερο. Είναι δυνατόν τα κύτταρα του όγκου, που τιαράγουν την γλυκαγόνη 

να έχουν ενδοκρινική προέλευση

Μελέτες έχουν δείξει ότι κύτταρα αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου έχουν ορμονική 

ευαισθησία ως προς τη γλυκαγόνη και το VIP, γεγονό που ίσως δίνει την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ενός ορμονικού μοντέλου σαν θεραπεία έναντι στον καρκίνο του παχέος 

εντέρου130. Η γλυκαγόνη που εντοπίσθηκε σε υψηλά ποσοστά στα μεταστατικά 

αδενοκαρκινώματα ίσως αναχαιτίζει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του παχέος 

εντέρου. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με άλλες μελέτες 131 και πιθανόν η αξιολόγηση τέτοιων 

ευρυμάτων να βοηθήσει στην κατανόηση των μηχανισμών της ογκογένεσης ώστε να 

προταθούν νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα για ασθενές με καρκίνο του παχέος εντέρου.
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Η σεροτονήη επίσης εντοπίσθηκε σε υψηλά ποσοστά στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα 

γεγονός που ίσως να σημαίνει ότι ειδικά εδώ η παρουσία της να αυξάνει την πιθανότητα 

επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων έχουν εγκατασταθεί στο ήπαρ 13:.

To VIP που υπάρχει φυσιολογικά στο έντερο 133 ,34 εντοπίζεται και στα αδενοκαρκινώματα που 

προέρχονται απο αυτό αλλα και στις ηπατικες τους μεταστάσεις .Τ ο  γεγονος οτι 

εντοπίσαμε το VIP στο 50% των περιστατικών έρχεται σε συμφωνία με άλλες μελέτες 137 που 

δείχνουν ότι το* VIP μαζί με τις άλλες γαστρεντερικές ορμόνες μπορεί να επηρεάζει την 

ανάπτυξη του όγκου δρώντας σαν περιφερειακή ορμόνη. Αλλοι ερευνητές έχουν βρεί ότι το 

VIP στους καρκίνους, μπορεί να προάγει την μορφολογική και λειτουργική οργάνωση των

κυττάρων που εκκρίνουν βλέννη έχει αντιπολλαπλασιαστική δράση και προωθεί την
118διαφοροποίηση στα καρκινικα κύτταρα

Η παρουσία της σωματοστατίνης στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα είναι σημαντική γιατί η 

σωματοστατίνη αναστέλει την έκκριση της αυξητικής ορμόνης GH και έχει τοπική δράση 

στους γύρω ιστούς και όργανα. Ετσι είναι δυνατόν να αναχαιτίζει την ανάπτυξη των ηπατικών 

μεταστάσεων του παχέος εντέρου, γεγονός που συμφωνεί με μελέτες που έχουν γίνει σε 

αρουραίους 139, σε ποντικούς140 αλλά και σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές. Οι μελέτες αυτές 

έδειξαν ότι η σωματοστατίνη έχει άμεση επίδραση στην ανάπτυξη του καρκίνου που 

προέρχεται από το κόλον,4,.Η εκφυλιστική δράση της σωματοστατίνης έχει αποδειχτεί με 

εργασίες στις οποίες φαίνεται ότι ανάλογα της σωματοστατίνης αναστέλουν την σύνθεση του 

DNA σε φυσιολογικά κύτταρα κρύπτης στο κόλον και σε καρκινικά κύτταρα του κόλου σε 

αρουραίους 142. Τα ευρήματα αυτά ίσως να βοηθούν στη θεραπεία των ασθενών με ηπατικές 

μεταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου.

Η μπομπεσίνη, το πεπτίδιο που προκαλεί την έκκριση της γαστρίνης επηρεάζει και την έκκριση 

των άλλων γαστρεντερικών πεπτιδίων. Στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα η μπομπεσίνη που 

εντοπίζεται σε υψηλά ποσοστά διεγείρει την διαφοροποίηση των κυττάρων του εντερικού 

βλεννογόνου και του καρκίνου του κόλου και αναχαιτίζει την καρκινογένεση στο παχύ έντερο 
143.144,145 και (σ0)ς 0α μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά σε συνδιασμό με ανάλογα της 

σωματοστατίνης.

Η γαστρίνη που στο βλενογόνο του εντέρου διεγείρει την σύνθεση του DNΑ, του RNA και την 

πρωτεϊνική σύθεση. Παρατηρούμε ότι στις ηπατικές μεταστάσεις των αδενοκαρκινωμάτων που 

η μπομπεσίνη βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά εντοπίζουμε και γαστρίνη σε σχετικά υψηλά 

ποσοστά ίσως λόγω της δευτερογενούς διέγερσης της από την μπομπεσίνη. Η γαστρίνη μαζί με 

άλλες ορμόνες όπως το VDP και η χολοκυστοκινίνη έχουν δειχθεί να διεγείρουν την ανάπτυξη 

καρκινικών κυττάρων που προέρχονται από το παχύ έντερο146. Ενας άλλος πιθανός ρόλος της
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γαστρίνης αλλά και της μπομπεσίνης είναι ένας λειτουργικός αποκρινής ρόλος στη διέγερση 

της ανώμαλης ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων 147

Στις ηπατικές μεταστάσεις καρκινοειδών παχέος εντέρου παρατηρήσαμε ότι σε όλα τα 

περιστατικά ήταν θετικά για την σεροτονίνη γεγονός που χαρακτηρίζει τα καρκινοειδή που 

προέρχονται από το παχύ έντερο. Η σεροτονίνη που παράγεται, αποθηκεύεται στα εκκριτικά 

κοκκία των' καρκινοειδών. Οπως έχει ήδη αναφερθεί, παίζει ρόλο στην εγκατάσταση των 

καρκινικών κυττάρων στο ήπαρ αναχαιτίζοντας την δράση των φαγοκυττάρων Kuppfer του 

ήπατος έναντι στα «ξένα» καρκινικά κύτταρα και μπορεί να βρεθεί τοπικά σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Σαν θεραπεία για τα καρκινοειδή έχει προταθεί σε πρόσφατες μελέτες ο 

ηπατικός αρτηριακός χημειοεμβολισμός που επιτρέπει τον έλεγχο του καρκινοειδούς
148συνδρόμου και την σταθεροποίηση του όγκου στο 80% των ασθενών

Στα καρκινοειδή που μελετήσαμε εντοπίσθηκε επίσης VIP, γλυκαγόνη και μπομπεσίνη. Τα 

πολυπεπτίδια αυτά δεν προκαλούν όλα συμπτώματα στους ασθενείς. Εκτός από αυτά τα οποία 

αναγνωρίζονται από την ορμονική τους δράση, υπάρχουν και πεπτίδια τα οποία είναι ανενεργά, 

είτε γιατί απουσιάζει το όργανο-στόχος, είτε υπάρχουν ουσίες που ανταγωνίζονται τη δράση 

του πεπτιδίου, είτε είναι πραγματικά ανενεργά. Τα πεπτίδια αυτά ονομάζονται σιωπηρά και η 

παραγωγή τους μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους Η ταυτόχρονη 

παραγωγή διαφόρων πεπτιδίων από τον όγκο έχει υποστηριχθεί από πολλές μελέτες. 149 ,50 Οι 

όγκοι αυτοί μπορεί να παράγουν διαφορετικά πεπτίδια που να προέρχονται είτε από 

διαφορετικές κυτταρικές σειρές μέσα στον ίδιο όγκο ή από ένα κύτταρο που συνθέτει 

διαφορετικές ουσίες 151.

Οσον αφορά την εντόπιση των πολυπεπτιδίων παρατηρήσαμε ότι με την ανάπτυξη του όγκου 

και καθώς πολλαπλασιάζονται οι δραστηριότητες των καρκινικών κυττάρων γίνεται έκτοπη 

σύνθεση πολυπεπτιδίων ταυτόχρονη σύνθεση πολυπεπτιδίων από το ίδιο κύτταρο και διάχυση 

των πολυπεπτιδίων στο κυτταρόπλασμα με το σπάσιμο των κυτταρικών και 

κυτταροπλασματικών μεμβρανών. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι 

παρουσία αυτών των πολυπεπτιδίων σχετίζεται άμεσα με τον τύπο του καρκίνου και πιθανόν 

παίζει ρόλο στο μηχανισμό ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων. Τα επίπεδα των ουσιών 

αυτών μεταβάλονται με την καρκινική ανάπτυξη και η μεταστατικότητα είναι μια από τις 

συνθήκες που προσδιορίζουν την υψηλότερη συγκέντρωση ορισμένων πεπτιδίων. Οι 

μεταστάσεις στο ήπαρ επηρεάζουν τα επίπεδα των πεπτιδίων αυτών και λόγο της μεγάλης 

μάζας των ηπατικών όγκων αλλά και λόγω του μεταβολικού ρόλου του ήπατος στην κάθαρση 

και στη διάσπαση των ουσιών αυτών.
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Τα πολυπεπτίδια που μελετήσαμε δημιουργούν πολύπλοκα ρυθμισπκά κυκλώματα. To VIP 

έχει διπλή δράση σαν νευροδιαβιβαστής αλλά και σαν περιφερειακή ορμόνη και διεγείρει τη 

γλυκονόλυση στο ήπαρ. Ανήκει δε στην ίδια ομάδα με τη γλυκαγόνη η οποία έχει τροφική 

δράση στο βλεννογόνο του εντέρου, διεγείρει την αναγέννηση του ήπατος και μαζί με τη 

μπομπεσίνη ρυθμίζει την έκκριση της χολής. Η γαστρίνη έχει επίσης τροφική δράση στο 

βλεννογόνο του εντέρου και διεγείρει τη πρωτεϊνική σύνθεση ενώ η σωματοστατίνη 

αναστέλλει την έκκριση της χολής αλλά και της γλυκαγόνης της γαστρίνης του VIP και της 

σεροτονίνης. Συνεπώς είναι δυνατόν αυτές οι ορμόνες του γαστρεντερικού να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του καρκίνου. Χρειάζονται εκτενείς έρευνες για να δειχθεί ο 

ρόλος της γαστρίνης και των άλλων πολυπεπτιδίων σαν φυσιολογικοί αυξητικοί παράγοντες 

σε ιστούς που προέρχονται από το γαστρεντερικό σύστημα.

Οι δράσεις αυτές των πολυπεπτιδίων όπως και το γεγονός ότι πολλά από αυτά 

αναλαμβάνουν λειτουργικό αυτοκρινή ρόλο στην διέγερση της ανώμαλης ανάπτυξης των 

καρκινικών κυττάρων, μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

αντιμετώπισης του καρκίνου του ήπατος είτε βοηθώντας στη πρόγνωση και σωστή διάγνωση, 

είτε οδηγώντας τους Κλινικούς σε πιο εξατομικευμένες και εξειδικευμένες θεραπείες για τον 

καρκίνο του ήπατος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως τόσο η αξία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης 

(Τ.Ε.Μ.) στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση των όγκων όσο και η εισαγωγή των 

διαγνωστικής μεθόδου ΡΑΡ σε τομές από ρητίνη και της μεθόδου του κολοειδούς του 

χρυσού για την εύρεση δεικτών του καρκίνου.

■ Παρατηρούμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είτε προέρχονται από πρωτοπαθείς όγκους του 

ήπατος είτε προέρχονται από δευτεροπαθείς όγκους παρουσιάζουν μορφολογικές διαφορές 

σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα του παρακείμενου ηπατικού ιστού. Οι σταθερές 

αλλαγές που παρατηρήσαμε στα καρκινικά κύτταρα είναι:

ί.Ελλειψη κυτταρικής συνοχής και απώλεια των κυτταρικών και κυτταροπλασματικών 

μεμβρανών

ii. Αλλαγή στην δομή, το μέγεθος και τον αριθμό των κυτταροπλασματικών οργανιδίων.

iii. Αύξηση του λόγου πυρήνα-κυτταροπλάσματος

iv. Αλλοιώσεις στη μορφή του πυρήνα

■ Στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα παρατηρούμε ότι τα καρκινικά κύτταρα 

μοιάζουν ελαφρώς με τα φυσιολογικά ηπατοκύτταρα, ανάλογα με τον βαθμό 

διαφοροποίησης τους, αλλά εμφανίζουν έντονες αλλοιώσεις στο κυτταρόπλασμα και στο 

πυρήνα που δημιουργεί μεγάλη ετερογένεια σε σχέση με το παρακείμενο φυσιολογικό 

ηπατικό ιστό.

■ Στις ηπατικές μεταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων παχέος εντέρου τα καρκινικά κύτταρα 

έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ί.Δημιουργία συμπαγών στρωμάτων καρκινικών κυττάρων με κατά τόπους αδενώδεις 

δομές.

ϋ.Γλυκοκαλυκοειδή σωμάτια, πλέγματα εμβόλιμων ριζών και καλά σχηματισμένα 

δεσμοσώματα.

ίϋ.Ενδιάμεσες και κορυφαίες μικρολάχνες και εκκριτικό. υλικό στους αυλούς των αδενίων.

■ Στις ηπατικές μεταστάσεις των καρκινοειδών που προέρχονται από το παχύ έντερο 

βλέπουμε:

i.Ομάδες κυττάρων που σχηματίζουν συμπαγή στρώματα και ψευδοαδενώδεις δομές 

ϋ.Πολυάριθμα ηλεκτρονιάπυκνα εκκριτικά κοκκία με σχήμα ωοειδές ή επιμηκυσμένο
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ιίί.Μικρολάχνες με πλέγματα εμβόλιμων ριζών' που καταλήγουν σε αυλούς όπου υπάρχει 

εκκριτικό υλικό και γλυκοκαλυκοειδή σωμάπα

Η ανάπτυξη όγκων στο ήπαρ συνυπάρχει με αλλαγές στην κατανομή και εντόπιση των 

πολυπεπτιδίων σεροτονίνης, VIP, γαστρίνης, σωματοστατίνης, μπομπεσίνης και 

γλυκαγόνης. Συγκεκριμένα όσον' αφορά την' κατανομή των' πολυπεπτιδίων στα πρωτοπαθή 

ηπατοκυτταρικά καρκινώματα έχουμε αυξημένα ποσοστά σεροτονίνης, VIP, 

σωματοστατίνης και μπομπεσίνης σε σχέση με τους φυσιολογικούς ιστούς του ήπατος. Στα 

μεταστατικά αδενοκαρκινώματα παρατηρήσαμε υψηλά ποσοστά σε όλα τα πολυπεπτίδια 

με εξαίρεση τη γαστρίνη, ενώ τα μεταστατικά καρκινοειδή παράγουν μεγάλες ποσότητες 

σεροτονίνης, VIP και γλυκαγόνης.

Οσον' αοορά την' εντόπιση των πολυπεπτιδίων παρατηρήσαμε ότι με την ανάπτυξη του 

όγκου και καθώς πολλαπλασιάζονται οι δραστηριότητες των καρκινικών κυττάρων γίνεται 

έκτοπη σύνθεση πολυπεπτιδίων ταυτόχρονη σύνθεση πολυπεπτιδίων από το ίδιο κύτταρο 

και διάχυση των' πολυπεπτιδίων στο κυτταρόπλασμα με το σπάσιμο των κυτταρικών και 

κυτταροπλασματικών μεμβρανών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι παρουσία αυτών των πολυπεπτιδίων 

σχετίζεται άμεσα με τον' τύπο του καρκίνου και πιθανόν παίζει ρόλο στο μηχανισμό 

ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων. Τα επίπεδα των ουσιών αυτών μεταβάλονται με την 

καρκινική ανάπτυξη και η μεταστατικότητα είναι μια από τις συνθήκες που προσδιορίζουν 

την' υψηλότερη συγκέντρωση ορισμένων πεπτιδίων. Οι μεταστάσεις στο ήπαρ επηρεάζουν 

τα επίπεδα των πεπτιδίων αυτών και λόγο της μεγάλης μάζας των ηπατικών όγκων αλλά 

και λόγω του μεταβολικού ρόλου του ήπατος στην κάθαρση και στη διάσπαση των ουσιών 

αυτών.

Τα πολυπεπτίδια που μελετήσαμε δημιουργούν πολύπλοκα ρυθμιστικά κυκλώματα. Η 

τροφική ή αντιτροφική δράση των πολυπεπτιδίων όπως και το γεγονός ότι πολλά από αυτά 

αναλαμβάνουν λειτουργικό αυτοκρινή ρόλο στην διέγερση της ανώμαλης ανάπτυξης των 

καρκινικών κυττάρων, μπορούν αν εκτιμηθούν σωστά να οδηγήσουν σε πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου του ήπατος είτε βοηθώντας στη 

πρόγνωση και σωστή διάγνωση, είτε οδηγώντας τους Κλινικούς σε πιο εξατομικευμένες 

και εξειδικευμένες θεραπείες για τον καρκίνο του ήπατος.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης 

(Τ.Ε.Μ.) των αλλαγών της λεπτής δομής και της κατανομής και εντόπισης των πολυπεπτιδίων 

σεροτονίνης, V1P, γαστρίνης, σωματοστατίνης, μπομπεσίνης και γλυκαγόνης που 

διενεργούνται στο καρκίνο του ήπατος.

Για τη μελέτη αυτή συγκεντρώθηκαν από το 1994 έως το 1997, 135 ιστοί ήπατος από τους 

οποίους οι 30 ιστοί προέρχονταν από ήπαρ χωρίς παθολογία (φυσιολογικός ηπατικός ιστός και 

βιοψίες καθρέπτη), 41 ιστοί περιελάμβαναν πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, 58 

ιστοί προέρχονταν από ηπατικές μεταστάσεις αδενοκαρκινωμάτων παχέος εντέρου και 6 ιστοί 

προέρχονταν από ηπατικές μεταστάσεις καρκινοειδών παχέος εντέρου. Οι ιστοί αμέσως μετά 

’το χειρουργείο μονιμοποιήθηκαν σε 2,5% γλουταραλδεϋδη γαι 1 ώρα και ακολούθησε 

έγκλειση σε ρητίνες τύπου Araldite. Στην συνέχεια κόπηκαν ημίλεπτες και λεπτές τομές και 

εφαρμόσθηκε η ανοσοϊστοχημική μέθοδος υπεροξειδάσης-ανοσοϋπεροξειδάσης και η 

ανοσοϊστοχημική μέθοδος του κολοειδούς χρυσού.

Η μελέτη των αποτελεσμάτων έδειξε σταθερές αλλαγές στην λεπτή δομή των καρκινικών 

κυττάρων. Συγκεκριμένα εμφανίζονται αλλοιώσεις στις κυτταρικές μεμβράνες και στους 

κυτταρικούς συνδέσμους, στα οργανίδια και στη μορφή και στο μέγεθος του πυρήνα.

Τα καρκινικά κύτταρα που προέρχονται από το πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικά καρκίνωμα έχουν 

μικρή ομοιότητα με τα φυσιολογικά ηπατοκύτταρα αλλά έχουν μεγάλη ποικιλομορφία στο 

μέγεθος και στο σχήμα. Τα καρκινικά κύτταρα του μεταστατικού αδενοκαρκινώματος έχουν 

διαφορετική μορφή από τον παρακείμενο ηπατικό ιστό και σχηματίζουν δομές που μοιάζουν 

με αδένια, ενώ τα καρκινοειδή αποτελούνται από χαρακτηριστικά κύτταρα με πολυάριθμα 

εκκριτικά κοκκία.

Η ανάπτυξη όγκων στο ήπαρ συνυπάρχει με αλλαγές στη κατανομή και εντόπιση των 

πολυπεπτιδίων σεροτονίνης, VIP, γαστρίνης, σωματοστατίνης, μπομπεσίνης και γλυκαγόνης. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά την κατανομή των πολυπεπτιδίων στα πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά 

καρκινώματα έχουμε αυξημένα ποσοστά σεροτονίνης, VIP, σωματοστατίνης και μπομπεσίνης. 

Στα μεταστατικά αδενοκαρκινώματα παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά σε όλα τα πολυπεπτίδια 

, ενώ τα μεταστατικά καρκινοειδή παράγουν μεγάλες ποσότητες σεροτονίνης, VIP και 

γλυκαγόνης.Οσον αφορά την εντόπιση των πολυπεπτιδίων παρατηρήσαμε ότι με την ανάπτυξη
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του όγκου και καθώς πολλαπλασιάζονται οι δραστηριότητες το)ν καρκινικών κυττάρων γίνεται 

έκτοπη σύνθεση πολυπεπτιδίων ταυτόχρονη σύνθεση πολυπεπτιδίων από το ίδιο κύτταρο και 

διάχυση των πολυπεπτιδίων στο κυτταρόπλασμα με το σπάσιμο των κυτταρικών και 

κυτταροπλασματικών μεμβρανών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι παρουσία αυτών των πολυπεπτιδίων 

σχετίζεται άμεσα με τον τύπο του καρκίνου και πιθανόν παίζει ρόλο στο μηχανισμό ανάπτυξης 

των καρκινικών κυττάρων. Τα επίπεδα των ουσιών αυτών μεταβάλονται με την καρκινική 

ανάπτυξη και η μεταστατικότητα είναι μια από τις συνθήκες που προσδιορίζουν την 

υψηλότερη συγκέντρωση ορισμένων πεπτιδίων. Οι μεταστάσεις στο ήπαρ επηρεάζουν τα 

επίπεδα των πεπτιδίων αυτών και λόγο της μεγάλης μάζας των ηπατικών όγκων αλλά και λόγω 

του μεταβολικού ρόλου του ήπατος στην κάθαρση και στη διάσπαση των ουσιών αυτών. Τα 

γαστρεντερικά πολυπεπτίδια δημιουργούν πολύπλοκα ρυθμιστικά κυκλώματα και πολλά από 

αυτά έχουν τροφική ή αντιτροφική δράση. Ο λειτουργικός αυτοκρινής ρόλος που 

αναλαμβάνουν στη διέγερση της ανώμαλης ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων μπορεί, αν 

εκτιμηθεί σωστά να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου 

του ήπατος είτε βοηθώντας στη πρόγνωση και σωστή διάγνωση, είτε οδηγώντας τους 

Κλινικούς σε πιο εξατομικευμένες και εξειδικευμένες θεραπείες για τον καρκίνο του ήπατος.
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SUMMARY

ULTRASTRUCTURAL AND IMMUNOCYTOCHEMICAL 

STUDY OF LIVER CANCER

ARGIRO N. GAVRIIL

The aim of this study is to investigate with the transmission electron microscope the structural 
changes and the distribution and internalization of the gastrointestinal polypeptides: bombesin, 
intestinal vasoactive polypeptide (VIP), gastrin, somatostatin, glucagon and serotonin, in 
human cancerous liver. This comparative immunocytochemical investigation was performed on 
a series of 131 specimens of liver tissues during a three year period, 1994-1997. Histological 
examination showed that 15 specimen had no liver pathology, 15 specimens came from mirror 
biopsies, 41 specimens were characterized as primary hepattocellular carcinomas, 58 specimens 
came from hepatic metastasis of colorectal adenocarcinomas and 6 specimens were hepatic 
metastases of colorectal carcinoids.
Tissue blocks were fixed in 2.5% glutaraldehyde shortly after surgery and embedded in araldite
resin. Semithin and ultrathin sections were cut and the immunocytochemical PAP method for

*
light microscopy and the colloidal-gold method for electron microscopy were carried out.
The ultrastructural study of the non-cancerous liver revealed that normal tissues consisted of 
polygonal hepatocytes. These hepattocytes had regular cell membranes, well developed Golgi 
apparatus and rough endoplasmic reticulum (RER), numerous mitochondria and 
hyperoxisomes. We also observed bile canaliculi and junctions between the cells. Nucleis were 
round or oval and nucleoli were prominentThe mirror biopsies showed no significant 
differences with the exception of a few cases which revealed cells that looked empty inside due 
to ischamia during the surgery.
Primary hepattocellular carcinoma specimens however had significant changes. Cell 
membranes were broken, cell junctions were limited, hepatocytes increased in size and their 
shape was irregular. Mitochondria had lower concentration of cristae and were occasionally 
swollen. Nuclei were irregular in shape and size and we observed an increased number of 
perichromatine granules. Nucleoli were also seen to be irregular.
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The hepatic metastases from colorectal adenocarcinoma, when examined under the electron 
microscope, showed groups of neoplastic cells.These cells were occasionally forming 
glandular-like structures,which were lined with not well-formed microvilli with filamentus core 
rootlets The lumen often contained secretory material and glucocalyceal bodies. Cytoplasm 
was rather dense with abundant mitochondria, which were frequently abnormal. Secretory 
granules were scarce. Nuclear profiles were irregular with pseudoinclusions and nuclear 
pockets.
The metestatic colorectal carcinoids revealed under electron microscope examination, groups 
of neoplastic cells with numerous electron-dense secretory granules, which were oval or 
elongated in shape. These cells were occasionally forming glandular-like 
structures.CytopIasmic organelles were few and nuclei were round or oval.
Immunocytochemical investigation showed that normal liver tissues expressed high levels of 
glucagon. Primary hepatocellular carcinomas showed elevated levels of serotonin, VIP, 
somatostatin and bombesin. Hepatic metastases of colorectal adenocarcinomas immunoreacted 
with all the monoclonal antibodies with the exception of anti-gastrin serum. Hepatic metastases 
of colorectal carcinoids showed reactivity for serotonin, VIP, bombesin and glucagon but did 
not react with any of the other antibodies.
Many of the polypeptides used in this study show growth stimulating effects on cancer, while 
others have inhibitory action on cancer growth. The expression of these polypeptides in liver 
tumors was heterogenous, indicating different pathways of development for these tumors. Our 
findings showed that despite the disorganisation and destruction of cellular structures in cancer 
tissues, many of the gastrointestinal polypeptides are still expressed in high levels and it is 
possible that they may play an important role in the progression of liver cancer. Further studies 
will be required to clarify the role of these hormones in cancer growth. If the gastrointestinal 
polypeptides are proved to function as autocrine growth factors, they can be used for selecting 
new therapeutic protocols for patients with liver cancer.
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