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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το πρωτοπαθές Non-Hodgkin λέμφωμα ήπατος-χοληφόρων αντιπροσωπεύει λιγότερο από 
το 1% όλων των περιπτώσεων Non-Hodgkin λεμφωμάτων. Λόγω της σπανιότητας του, σπάνια 
λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση αποφρακτικού ικτέρου. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζουμε περιστατικό Non-Hodgkin λεμφώματος κοινού χοληδόχου πόρου (ΚΧΠ) που 
διαγνώστηκε και θεραπεύτηκε αναλόγως.  
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 61 ετών προσήλθε στην κλινική μας με σημεία και συμπτώματα 
ανώδυνου αποφρακτικού ικτέρου και απώλεια βάρους. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν 
αυξημένη ολική  και άμεση χολερυθρίνη και αυξημένο CΑ 19-9 με φυσιολογικά επίπεδα άλφα-
φετοπρωτεΐνης και καρκινοεμβρυονικού αντιγόνου. Η υπολογιστική τομογραφία κοιλίας (CT) 
ανέδειξε μια μάζα 3,5x3 εκ. στην πύλη του ήπατος. Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) 
ανέδειξε την συγκεκριμένη μάζα εξορμώμενη από τον ΚΧΠ με πιθανή επέκταση εντός της χοληδόχου 
κύστης και συνοδό διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων. Το περιστατικό συζητήθηκε στο 
ογκολογικό συμβούλιο, όπου αποφασίστηκε βιοψία από την μάζα. Πραγματοποιήθηκε βιοψία 
καθοδηγούμενη από ενδοσκοπικό υπέρηχο (EUS-FNA) και η κυτταρολογική εξέταση έδειξε 
υψηλόβαθμη λεμφοϋπερπλαστική νόσο, αλλά τα δείγμα δεν ήταν αρκετό για να καταλήξει σε 
οριστική διάγνωση . Πραγματοποιήθηκε οστεομυελική βιοψία, η οποία επίσης δεν ήταν διαγνωστική. 
Εν τέλει διενεργήθηκε διερευνητική λαπαροσκόπηση με λήψη επαρκούς δείγματος ιστού καθώς και 
ενός λεμφαδένα ηπατο-δωδεκαδακτυλικού συνδέσμου. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε διάχυτο από 
μεγάλα Β κύτταρα λέμφωμα.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την διάγνωση, η ασθενής έλαβε 6 κύκλους χημειοθεραπείας με 
κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη, και πρεδνιζολόνη σε συνδυασμό me ριτουξιμάμπη 
(σχήμα R-CHOP).  Μετά το πέρας της χημειοθεραπείας, υπήρξε υποχώρηση των συμπτωμάτων, ενώ 
η υπολογιστική τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET SCAN) δεν ανέδειξε ενεργό νόσο. Ένα χρόνο 
μετά τη διάγνωση, η ασθενής είναι σε καλή κλινική κατάσταση, ελεύθερη νόσου.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το πρωτοπαθές Non-Hodgkin λέμφωμα ΚΧΠ, αν και σπάνιο, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση αποφρακτικού ίκτερου. Αν και η χειρουργική επέμβαση 
παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ακριβή ιστολογική διάγνωση, η πολυεπιστημονική προσέγγιση είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση της πρόγνωσης 

  


