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ΣEΛIΔA 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑφΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To INfo GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ι-
διαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχε-
τιζόμενα με την ειδικότητα της γαστρεντερολογίας. •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με 
πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, 
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέ-
ματα.•θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή 
των ενδοσκοπικών μονάδων.•πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερο-
λογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού 
Tύπου.•γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•γαστρεντε-
ρολογία και πληροφορική.•γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βι-
βλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα 
σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με 
ιατρικό περιεχόμενο.•προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INfo 
GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες με-
ταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτο-
γραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογρα-
φικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr 
με την ένδειξη «για την εφημερίδα INfo GASTRENTERoLoGY».
το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) 
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώ-
νυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) βιβλιογραφία, 
δ) πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) υπότιτλοι των εικόνων.
o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς 
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H 
Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρί-
νει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται 
η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, 
διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
παρακαλώ αποστείλετέ το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: 
πPoΣ: INfo GASTRoENTERoLoGY, Yπόψη γραμματείας

DoCToRSmedia, μΕΣογΕΙών 330, 153 41 Αγ. πΑρΑΣΚΕυη 
τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

ΣΥΝΤΑΚΤ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών, β’ παθολογική Κλινική Ε.Κ.π.Α., γ.ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μέλη
ΑΛΕξΑΝΔΡΑ ΑΛΕξΟΠΟΥΛΟΥ: παθολόγος-ηπατολόγος, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια πανεπιστημίου Αθηνών, β’ παθολογική Κλινική Ε.Κ.π.Α., γ.ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑχΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ: γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
πανεπιστημίου Αθηνών, γαστρεντερολογική Κλινική Ε.Κ.π.Α., γ.ν.Α. «Λαϊκό»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ: γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.π.θ., 
Α’ παθολογική Κλινική, πανεπιστημιακό γ.ν.θ. ΑΧΕπΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΗΣ: γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.π.θ., Δ’ 
παθολογική Κλινική, γ.ν.θ. «Ιπποκράτειο»
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ: παθολόγος-ηπατολόγος, Διευθυντής, Α’ παθολογική 
Κλινική γ.ν. ρόδου
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ: γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣυ, γ.ν.Α. «ο Ευαγγελισμός» - 
οφθαλμιατρείο Αθηνών - πολυκλινική
ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟιΤΣ: παθολόγος-ηπατολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια πανεπιστημίου 
Αθηνών, β’ παθολογική Κλινική Ε.Κ.π.Α., γ.ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ: γαστρεντερολόγος, Επιμελητής, γαστρεντερολογική Κλινική 
ν.ν.Α.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ: γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, γαστρεντερολογική 
Κλινική ν.ν.Α.
χΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ: γαστρεντερολόγος, Επιμελητής ΕΣυ, γαστρεντερολογικό 
τμήμα, πανεπιστημιακό γ.ν. πατρών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ χΟΛΟΓΚΙΤΑΣ: παθολόγος-ηπατολόγος, Επίκουρος Καθηγητής 
Α.π.θ., Δ’ παθολογική Κλινική, γ.ν.θ. «Ιπποκράτειο»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: γαστρεντερολόγος, Καθηγητής πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Α’ παθολογική Κλινική, πανεπιστημιακό γ.ν. Ιωαννίνων

Συντονιστής ύλης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Ειδικός παθολόγος, Επιμελητής β΄, γ.ν.-Κ.υ. Κύμης

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
ml). Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-
12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου 
DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα είναι 
διαυγές, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International 
NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/494/005. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26 Ιουλίου 2018. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το 
παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: 

http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Mε περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή 
χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ
Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή

C/S.SOL.IN  130MG/26 ML VIAL (5MG/ML) BT x 1 VIAL x 26ML 2293,80€ 2771,87€

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., 
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.
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Αγαπητοί αναγνώστες,

το τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας για το 2018 έρχεται λίγο πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με υλικό που θα σας 
κρατήσει σε επαφή με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της ειδικότητάς μας 
στη διάρκεια της καθιερωμένης ανάπαυλας των ημερών.

Οι στατίνες αποτελούν μια ομάδα φαρμάκων που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της θεραπευτικής μας φαρέτρας, όταν στοχεύουμε στη διόρθωση 
της δυσλιπιδαιμίας. Ωστόσο, ο φόβος της ηπατοτοξικότητας αποτελούσε 
παραδοσιακά ανασταλτικό παράγοντα στη χορήγησή τους σε ασθενείς 
με νοσήματα του ήπατος. Οι κκ. Βούλγαρης και Βλαχογιαννάκος από 
τη Γαστρεντερολογική κλινική του ΕΚΠΑ ανασκοπούν τα δεδομένα που 
υπάρχουν σχετικά με τη χρήση των στατινών στην κίρρωση, επιδιώκοντας να 
αποδείξουν ότι η χορήγησή τους στις ομάδες των ηπατοπαθών μπορεί να 
είναι εφικτή και αποτελεσματική.

Όσον αφορά στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όλοι μας 
γνωρίζουμε καλά τη συμπεριφορά τους στον πεπτικό σωλήνα. Επιπρόσθετα, 
όμως, τα ΙΦΝΕ έχουν μια σειρά εξωεντερικών εκδηλώσεων που πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας όταν αντιμετωπίζουμε έναν πάσχοντα. Οι κκ. Τσατσά και 
Μελά από τη Γαστρεντερολογική κλινική του Ευαγγελισμού ανασκοπούν με 
συντομία και πληρότητα τις εξωεντερικές εκδηλώσεις που εμφανίζονται στο 
ήπαρ, καθώς και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Παραμένοντας στο θέμα των φλεγμονωδών εντεροπαθειών, οι κκ. Κουρέτα 
και Καρατζάς από την ομάδα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο Λαϊκό 
μας παρουσιάζουν τους ρόλους της βιταμίνης D στον ασθενή με ΙΦΝΕ. Οι 
πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D στους διάφορους ιστούς αποτελούν 
το τελευταίο διάστημα αντικείμενο ευρείας συζήτησης και μελέτης, στην 
προσπάθεια να αναδειχθεί η συσχέτιση των επιπέδων της με την εμφάνιση 
νοσημάτων από διάφορα συστήματα. Τα τελευταία δεδομένα στο θέμα 
μπορείτε να διαβάσετε στο πολύ ενδιαφέρον αυτό άρθρο.

Το τεύχος μας ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που έρχεται από την 
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του 
ΕΚΠΑ και αφορά στην επαναμόλυνση των ασθενών που έχουν πετύχει 
παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση μετά από θεραπεία της χρόνιας 
ηπατίτιδας C. Στην εποχή της σχεδόν απόλυτα αποτελεσματικής 
θεραπείας της νόσου με τη χορήγηση των νέων φαρμάκων, ο κίνδυνος 
της επαναμόλυνσης μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια 
για εξάλειψη του ιού στο πλαίσιο των Εθνικών και Διεθνών Σχεδιασμών. 
Τους μηχανισμούς που προκαλούν το φαινόμενο, την έκτασή του και τις 
δυνατότητες αντιμετώπισης περιγράφει με σαφήνεια η συγγραφική ομάδα.

Από το τελευταίο τεύχος της χρονιάς δεν λείπει και το καθιερωμένο 
γαστρεντερολογικό κουίζ, με ένα κλινικό σενάριο για να δοκιμάσετε τις 
γνώσεις σας.

Με τις καλύτερες ευχές μας για χαρούμενες γιορτές και ένα ευτυχισμένο και 
παραγωγικό νέο έτος, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

Σπήλιος Μανωλακόπουλος

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜarkeTing ΚΑΙ ΔΙΑφΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΔΙΑφΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη

μΕΣογΕΙών 330, 153 41 Αγ. πΑρΑΣΚΕυη 
τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIρΕΙΑ ΕπΙΚοΙνώνΙΑΣ
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Στατίνες στην κίρρωση
ΘΕΟΔΩΡΟΣ βΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ βΛΑχΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Γαστρεντερολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

η επίπτωση της παρατηρούμενης 
αυτής τρανσαμινασαιμίας επί χο-
ρήγησης διαφορετικών στατινών 
δεν φαίνεται στις μελέτες να υπερ-

βαίνει το 3% (23-27), δεν συσχετίζεται με 
ιστολογικές αλλοιώσεις και κατά συνέπεια 
δεν λογίζεται σαν αληθής ηπατική βλάβη. 
Είναι δοσοεξαρτώμενη και φαίνεται να α-
ναπαριστά μία αλλαγή στον τρόπο διαχεί-
ρισης της χοληστερόλης εντός των ηπατι-
κών κυττάρων, που οδηγεί σε απελευθέ-
ρωση ηπατικών ενζύμων εκτός των κυττά-
ρων και υφίεται αυτόματα με την πρόοδο 
του χρόνου ως συνέπεια ανοχής ή προσαρ-
μογής των κυττάρων, χωρίς την ανάγκη δι-
ακοπής αυτών, εξ’ ου και ονομάζεται πλέ-
ον τρανσαμινίτιδα. 

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που η χρήση 
στατινών συνδέεται με αληθή ηπατική βλά-
βη αυτή συνήθως είναι χολοστατικού τύπου 
με συχνότερα σχετίζομενη ουσία τη σιμβα-
στατίνη1. η βλάβη αυτή μπορεί να είναι εί-
τε ιδιοσυγκρασιακή είτε μία ανοσοαλλερ-
γική αντίδραση ή να αφορά σε μεμονωμέ-
νες περιπτώσεις στην έκλυση αυτοανόσου 
τύπου ηπατίτιδας2. με βάση τα ανωτέρω 
δεδομένα , μελέτες που προσπάθησαν να 
εκτιμήσουν την ασφάλεια των στατινών σε 
χρόνιους ηπατοπαθείς κατέληξαν ότι ουσι-
αστικά είναι εξίσου ασφαλείς  σε σχέση με 
μη ηπατοπαθείς ασθενείς3. 

προκλινικά δεδομένα από την άλλη πλεύ-
ρα έχουν καταδείξει ότι οι στατίνες έχουν μια 
πολυεπίπεδη παθοφυσιολογική δράση στο 
ήπαρ. Αρχικώς, εμφανίζουν αντιφλεγμονώ-
δη δράση μέσω αναστολής πρενυλίωσης 
μικρών GTPase και κατά συνέπεια μείωσης 
της παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκι-
νών, αλλά και του περιορισμού της μετα-
νάστευσης των λευκοκυττάρων στον υπεν-
δοθηλιακό χώρο. Σε πειραματικά μοντέλα, 
επίσης, φαίνεται να επηρεάζουν θετικά και 
την ίνωση. Σε ποντίκια που έχουν υποστεί 
απολίνωση του κοινού χοληδόχου πόρου, 
οι στατίνες φαίνεται να ασκούν ανθινωτική 

δράση μέσω μείωσης των επιπέ-
δων των χολικών οξέων του ο-
ρού, πιθανώς μέσω της ενερ-
γοποίησης του υποδοχέα του 

pregnane X και των PPARa. ο κυ-
ρίαρχος όμως μηχανισμός που επηρεάζει 

την πορεία προς την ίνωση είναι η διέγερ-
ση του πυρηνικού υποδοχέα KLf2, ο οποί-
ος οδηγεί σε αναστολή της ενεργοποίησης 
των ηπατικών δομικών κυττάρων [stellate 
cells (HSCs)] μέσω αναστολής της οδού της 
RhoA/Rho κινάσης στα HSCs και αποκαθι-
στώντας τη φυσιολογική λειτουργία του εν-
δοθηλίου των κολποειδών που διαφορετικά 
μέσω παρακρινούς αλληλεπίδρασης οδη-
γεί σε ενεργοποίηση των HSCs. ο τελευταί-
ος αυτός μηχανισμός φαίνεται να παίζει ση-
μαντικό ρόλο και στον τρόπο που οι στατί-
νες μπορούν να επιδράσουν θετικά σε ασθε-
νείς με πυλαία υπέρταση, καθώς έτσι οδη-
γούν σε μείωση των αυξημένων ενδοηπατι-
κών αντιστάσεων. παράλληλα, μέσω αύξη-
σης της ενεργότητας της eNoS και, κατά συ-
νέπεια, της διαθεσιμότητας του οξειδίου του 
αζώτου, οδηγούν σε μείωση του αγγειακού 

τόνου ενδοηπατικά και επομένως σε μείωση 
των ενδοηπατικών αντιστάσεων, άρα και σε 
βελτίωση της πυλαίας υπέρτασης.  

με δεδομένη την ασφάλεια των στατινών 
στη χρόνια ηπατοπάθεια και τις προκλινικές 
ενδείξεις ότι μπορούν να ασκούν ευεργετι-
κές δράσεις μειώνοντας την ηπατική φλεγ-
μονή, την ίνωση αλλά και τις ενδοηπατικές 
αντιστάσεις, αναδρομικές μελέτες προσπά-
θησαν να εκτιμήσουν πιθανές ευεργετικές ε-
πιδράσεις των στατινών σε κλινικό επίπεδο 
σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. μεγάλες α-
ναδρομικές μελέτες που συμπεριέλαβαν με-
γάλους αριθμούς ασθενών από εθνικές βά-
σεις δεδομένων επιβεβαίωσαν τα ευεργετι-
κά τους αποτελέσματα σε ασθενείς με κίρ-
ρωση του ήπατος και μάλιστα επί διαφορε-
τικής αιτιολογίας βασικού ηπατικού νοσήμα-
τος. μελέτη από την ταϊβαν που αφορούσε 
1174 ασθενείς που λάμβαναν στατίνες  με 
κίρρωση είτε ιογενούς είτε αλκοολικής αι-
τιολογίας, όπου και συγκρίθηκαν με 6453 
που δεν λάμβαναν, κατέληξε ότι η χορήγη-
ση στατινών οδήγησε τόσο σε μείωση των 
επεισοδίων ρήξης της αντιρρόπησης και της 
ανάπτυξης ηΚΚ, ενώ βελτίωσαν συνολικά 
και τη θνητότητα4. πρόσφατη μελέτη που 
αφορούσε Δανική κοόρτη ασθενών με αλ-
κοολική νόσο του ήπατος αλλά και κοόρτη 
ασθενών από την Αμερικάνικη βάση βετε-
ράνων με ΧηC και έτερη μελέτη που αφο-
ρούσε και ασθενείς με μη αλκοολική στεα-
τοηπατίτιδα κατέληξαν ομοίως στο συμπέ-
ρασμα ότι η χρήση των στατινών μειώνει τη 
πιθανότητα ρήξης της αντιρρόπησης και αυ-
ξάνει την επιβίωση5-7. τα ανωτέρω δεδομένα 
επιβεβαιώθηκαν και από μετανάλυση ανα-
δρομικών μελετών που αφορούσαν ασθε-
νείς με χρόνια ηπατοπάθεια που λάμβαναν 
στατίνες και κατέδειξε ότι οι στατίνες μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μείωση του ρυθ-
μού προόδου προς την κίρρωση, να μειώ-
σουν την πιθανότητα ρήξης της αντιρρόπη-
σης και συνολικά την θνητότητα8. η πλέ-
ον συχνά μελετώμενη στατίνη ήταν η σιμ-
βαστατίνη και σε μικρότερο βαθμό η ατορ-
βαστατίνη, η ροσουβαστατίνη, η λοβαστα-
τίνη, η πραβαστατίνη και η φλουβαστατίνη.

περαιτέρω μελέτες επιβεβαίωσαν την πειρα-
ματικά αποδεδειγμένη ευργετική δράση των 
στατινών στην πυλαία υπέρταση. Δεδομένα 
τουλάχιστον τεσσάρων προσφάτων μελετών 
που συμπεριέλαβαν και ασθενείς με μη α-
ντιρροπούμενη κίρρωση (πλην μίας, οι υ-
πόλοιπες σε μικρό αριθμό ασθενών), όπου 
συγκρίθηκε η επίδραση της χοήγησης στα-
τινών στην HVPG σε σχέση με τη χορήγη-
ση placebo, κατέδειξαν  ότι οι στατίνες σχε-
τίστηκαν με μείωση της πυλαίας υπέρτασης 
σε αντίθεση με το placebo. H πλειονότη-
τα των ασθενών ήταν σταδίου Α κατά CTP, 
ενώ η συχνότερα μελετώμενη ουσία ήταν η 
σιμβαστατίνη σε δόσεις 20 ή 40mg, ενώ έ-
χει μελετηθεί και η δράση της ατορβαστα-
τίνης. το εύρημα της μείωσης της HVPG ή-
ταν οικουμενικό, ενώ σε σημαντικό ποσο-
στό ασθενών η μείωση αυτή φάνηκε να υ-
περβαίνει το επίπεδο του 20% σε σχέση με 
την αρχικώς μετρούμενη τιμή HVPG. Αν και 
στη μεγαλύτερη εκ των μελετών όπου διε-

ρευνήθηκε και η πιθανότητα μείωσης της ε-
παναιμορραγίας μετά κιρσορραγία, κάτι τέ-
τοιο δεν φάνηκε να συνοδεύει τη μείωση της 
HVPG, μολαταύτα αναδείχθηκε μία σημαντι-
κή βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών9. 

 τέλος, αν και η ασφάλεια των στατινών 
σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος έχει 
μελετηθεί διεξοδικά και φάνηκε ότι αυτές 
αποτελούν σχετικά ασφαλή φάρμακα, στη 
μεγαλύτερη μελέτη ασθενών με μη αντιρ-
ροπούμενη κίρρωση φάνηκε μία αύξηση 
της συχνότητας της ραβδομυόλυσης, γνω-
στής ανεπιθύμητης ενέργειας των στατινών 
ασχέτως με την παρουσία ή μη κίρρωσης, 
ιδίως επί χορήγησης αυξημένης δόσης σιμ-
βαστατίνης (40 vs 20 mg). η αύξηση αυτή 
μπορεί να αποδοθεί στον μειωμένο ηπα-
τικό μεταβολισμό και κάθαρση των φαρ-
μάκων σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη 
κίρρωση, με συνέπεια τα αυξημένα επίπε-
δα τους στον ορό των ασθενών. μέχρι τη 
δημοσίευση νεότερων μελετών επί του α-
ντικειμένου, οι κλινικοί θα πρέπει να βρί-
σκονται σε εγρήγορση για την εμφάνιση 
ραβδομυόλυσης σε ασθενείς με μη αντιρ-
ροπούμενη νόσο. 

Επιλογικά, τα ανωτέρω δεδομένα μας ο-
δηγούν στην επανεξέταση της θέσης των 
στατινών σε ασθενείς με κίρρωση και πυ-
λαία υπέρταση. η επιβεβαίωση τους από 
μελλοντικές μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες 
μελέτες μπορεί να οδηγήσει στην προσθή-
κη μιας ακόμη θεραπευτικής επιλογής στη 
φαρέτρα των κλινικών ηπατολόγων.

βΙβΛΙΟΓΡΑφΙΑ
1.  Bjornsson E, Jacobsen EI, Kalaitzakis E. 

Hepatotoxicity associated with statins: reports 
of idiosyncratic liver injury post-marketing. Journal 
of hepatology. 2012;56(2):374-80.

2.  Bhardwaj SS, Chalasani N. Lipid-lowering agents 
that cause drug-induced hepatotoxicity. Clinics in 
liver disease. 2007;11(3):597-613, vii.

3.  Lewis JH, Mortensen ME, Zweig S, fusco MJ, 
Medoff JR, Belder R. Efficacy and safety of high-
dose pravastatin in hypercholesterolemic patients 
with well-compensated chronic liver disease: Results 
of a prospective, randomized, double-blind, 
placebo-controlled, multicenter trial. Hepatology. 
2007;46(5):1453-63.

4.  Chang f-M, Wang Y-P, Lang H-C, Tsai C-f, Hou 
M-C, Lee f-Y, et al. Statins decrease the risk of 
decompensation in hepatitis B virus– and hepatitis 
C virus–related cirrhosis: A population-based study. 
Hepatology. 2017;66(3):896-907.

5.  Bang UC, Benfield T, Bendtsen f. Reduced risk 
of decompensation and death associated with 
use of statins in patients with alcoholic cirrhosis. 
A nationwide case-cohort study. Alimentary 
Pharmacology & Therapeutics. 2017;46(7):673-80.

6.  Mohanty A, Tate JP, Garcia-Tsao G. Statins 
Are Associated With a Decreased Risk of 
Decompensation and Death in Veterans With 
Hepatitis C-Related Compensated Cirrhosis. 
Gastroenterology. 2016;150(2):430-40.e1.

7.  Kumar S, Grace ND, Qamar AA. Statin use in 
patients with cirrhosis: a retrospective cohort study. 
Digestive diseases and sciences. 2014;59(8):1958-
65.

8.  Kamal S, Khan MA, Seth A, Cholankeril G, Gupta 
D, Singh U, et al. Beneficial Effects of Statins on the 
Rates of Hepatic fibrosis, Hepatic Decompensation, 
and Mortality in Chronic Liver Disease: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. The American Journal 
of Gastroenterology. 2017;112:1495.

9.  Abraldes JG, Villanueva C, Aracil C, Turnes J, 
Hernandez-Guerra M, Genesca J, et al. Addition of 
Simvastatin to Standard Therapy for the Prevention 
of Variceal Rebleeding Does Not Reduce Rebleeding 
but Increases Survival in Patients With Cirrhosis. 
Gastroenterology. 2016;150(5):1160-70.e3.

Μία από τις  
πλέον συχνά 

συνταγογραφούμενες 
κατηγορίες φαρμάκων 

παγκοσμίως αποτελούν 
οι στατίνες. Πρόκειται 

για μία ετερογενή 
ομάδα φαρμάκων 

που αναστέλλουν την 
δράση του συνενζύμου 

της υδρόξυ-
μεθυλγλουταρικής 

ρεντουκτάσης A 
(HMG-CoA), βασικού 
ενζύμου στη σύνθεση 

της χοληστερόλης. 
Η χρήση τους 

αρχικώς, λανθασμένα, 
αποφεύγονταν σε 

ηπατοπαθείς. Τούτο 
διότι οι στατίνες είχαν 

συσχετιστεί με σωρεία 
ανεπιθύμητων ηπατικών 
παρενεργειών. Η πλέον 
συχνή, αλλά όπως έχει 

αποδειχθεί πλέον μη 
κλινικώς σημαντική, είναι 

μία ασυμπτωματική και 
παροδική αύξηση των 
τρανσαμινασών, που 

συνήθως εμφανίζεται τις 
12 πρώτες εβδομάδες 

θεραπείας. 
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ΣΕΛΙΔΑ 6

Ηπατικές εξωεντερικές 
εκδηλώσεις ΙφΝΕ

π
έραν της πΣΧ, άλλες ηπατικές εκδηλώσεις 
των ΙφνΕ είναι το λιπώδες ήπαρ, η χολολι-
θίαση, τα κοκκιώματα, η αμυλοείδωση, η-
πατικά αποστήματα, η αυτοάνοση ηπατίτι-

δα-πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, το σύνδρομο 
Budd-Chiari και η θρόμβωση πυλαίας φλέβας. 

μια από τις πιο συχνές ηπατικές νοσηρότητες που 
εμφανίζεται σε ασθενείς με ΙφνΕ είναι το λιπώδες ή-
παρ. Εμφανίζεται σε συχνότητα 40-45% των ασθενών 
με ΙφνΕ, χωρίς συμπτωματολογία. μπορεί να είναι 
αναστρέψιμο μετά από θεραπεία της αρχικής νόσου. 
Στην παθογένεια εμφάνισης NAfLD/NASH στους α-
σθενείς με ΙφνΕ συμβάλλουν μεταβολικοί παράγο-
ντες, η δράση των φαρμάκων, χαρακτηριστικά ασθε-
νούς (ηλικία, κατανάλωση αλκοόλ), παράγοντες που 
σχετίζονται με τα ΙφνΕ καθώς και γενετικοί παράγο-
ντες. Σύμφωνα με τις αμερικάνικες κατευθυντήριες ο-
δηγίες, δεν αναγνωρίζονται τα ΙφνΕ ως παράγοντες 
κινδύνου για την εκδήλωση NAfLD/NASH. 

πιο σπάνια ηπατική εκδήλωση των ΙφνΕ είναι η η-
πατική αμυλοείδωση, η οποία έχει συχνότητα εμφά-
νισης 0,07% στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και 
0,9% σε ασθενείς με νόσο Crohn. προκύπτει από τη 
χρόνια φλεγμονή και την εναπόθεση αμυλοειδούς στα 
κολποειδή. η θεραπευτική αντιμετώπιση της αμυλοεί-
δωσης περιλαμβάνει τη χορήγηση κολχικίνης, βουδε-
σονίδης και infliximab. Επίσης, το ηπατικό απόστημα 
είναι σπάνια οντότητα σε ασθενείς με ΙφνΕ, συσχετί-
ζεται κυρίως με τη νόσο Crohn, και μάλιστα με τη συ-
ριγγοποιό μορφή. Συνήθως από το απόστημα απομο-
νώνεται ο στρεπτόκοκκος. 

Στα αγγειακά νοσήματα του ήπατος που συσχετίζονται 
με τα ΙφνΕ ανήκουν η θρόμβωση της πυλαίας φλέ-
βας, η πυλαιοφλεβίτιδα με αέρα στην πυλαία φλέβα 
και το σύνδρομο Budd-Chiari. Όσον αφορά τη θρόμ-
βωση της πυλαίας φλέβας διαγιγνώσκεται ως τυχαίο 
εύρημα στο 40% των περιπτώσεων και εμφανίζεται ι-
δίως κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Είναι αναγκαίο 
σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται έλεγχος για πιθα-
νή θρομβοφιλία. 

η χολολιθίαση είναι συχνότερη σε ασθενείς με ΙφνΕ 
ιδίως με νόσο Crohn. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
σε πολλούς ασθενείς έχει γίνει εκτομή του τελικού ει-
λεού, η χοληδόχος κύστη εμφανίζει μειωμένη κινητι-
κότητα και διαταράσσεται η εντεροηπατική κυκλοφο-
ρία των χολικών οξέων.

η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα εμφανίζεται συχνότερα 
σε ελκώδη κολίτιδα όπου η δραστηριότητα και η χρο-
νιότητα της είναι ανεξάρτητη της υποκείμενης νόσου. 
Συνήθως συνυπάρχει με πΣΧ.

τα φάρμακα εκλογής για τα ΙφνΕ μπορούν επίσης 
να προκαλέσουν ηπατοτοξικότητα. πιο συγκεκριμένα 
τα 5-αμινοσαλικυλικά προκαλούν τρανσαμινασαιμία, 
ενώ η σουλφασαλαζίνη προκαλεί ηπατοκυτταρική και 
χολοστατική βλάβη. η αζαθειοπρίνη συνδέεται με ιδι-
οσυγκρασιακή χολοστατική βλάβη. Επίσης η μεθοτρε-
ξάτη, που χρησιμοποιείται στη νόσο του Crohn, προ-
καλεί στο 10% των ασθενών τρανσαμινασαιμία, ενώ 
σε ποσοστό 8% προκαλεί ηπατική ίνωση. 

η σημαντικότερη ηπατική εξωεντερική εκδήλωση των 
ΙφνΕ είναι η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα. 
ο επιπολασμός της νόσου είναι 1-16/100.000 και προ-
σβάλει τα ενδο- και εξωηπατικά χοληφόρα προκαλώ-
ντας ανώμαλες στενώσεις. μπορεί να οδηγήσει σε ί-

νωση και τελικού σταδίου κίρρωση. Είναι συχνότερη 
στους άρρενες και συνήθως προηγείται της εκδήλω-
σης της ελκώδους κολίτιδας. Σε ασθενείς με ΙφνΕ εμ-
φανίζεται σε ένα ποσοστό 1-5%, ενώ η πΣΧ συνδέεται 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% με ΙφνΕ. 

Συνήθως οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, ενώ 
από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρούνται αυξη-
μένες τιμές χολοστατικών ενζύμων (ALP, γ-GT) ηπιό-
τερη αύξηση των τρανσαμινασών, ενώ η τιμή της χο-
λερυθρίνης είναι εντός φυσιολογικών ορίων. τα αντι-
σώματα ANCA είναι θετικά στο 80% των περιπτώσε-
ων, ενώ πρέπει να γίνει μέτρηση IgG4 προς αποκλει-
σμό IgG4 σκληρυντικής χολαγγείιτιδας. μόνο στις πε-
ριπτώσεις προσβολής των μικρών χοληφόρων κλά-
δων, είναι αναγκαία η διενέργεια βιοψίας ήπατος. Στο 
65% των περιπτώσεων προσβάλλονται τα ενδο- και 
εξωηπατικά χοληφόρα, στο 25% μόνο τα ενδοηπατι-
κά, στο 5% τα μόνο τα εξωηπατικά και στο 5% οι μι-
κροί χοληφόροι πόροι. 

η φυσική πορεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χο-
λαγγείιτιδας περιλαμβάνει την εμφάνιση χολικής κίρ-
ρωσης, πυλαίας υπερτάσεως και, τέλος, την ηπατική 
ανεπάρκεια και το θάνατο. η μόνη θεραπευτική λύ-
ση για το νόσημα αυτό είναι η μεταμόσχευση ήπατος. 
Δεν υπάρχει φαρμακευτικός παράγοντας που να ανα-
στρέφει τη φυσική πορεία της νόσου. ώστόσο, χρησι-
μοποιείται το ουρσοδεοξυχολικό οξύ, το οποίο προ-
καλεί βιοχημική ανταπόκριση της νόσου. το ουρσο-
δεοξυχολικό οξύ φαίνεται να προστατεύει τα χολαγ-
γειοκύτταρα από τα τοξικά χολικά οξέα, διεγείρει την 
έκκριση χολής, προστατεύει τα ηπατοκύτταρα από την 
απόπτωση και επάγει αντιοξειδωτικές ουσίες. παρ'όλα 
αυτά, η χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος δεν αυ-
ξάνει το προσδόκιμο ζωής, ούτε καθυστερεί την ανά-
γκη μεταμόσχευσης ήπατος. η δόση χορήγησης του 
ουρσοδεοξυχολικού οξέος είναι 15mg/kg την ημέρα. 

Όσον αφορά τις επιπλοκές της πρωτοπαθούς σκλη-
ρυντικής χολαγγειΐτιδας, ταξινομούνται στις εξής κα-
τηγορίες: 1) Χρόνια χολόσταση (κνησμός, καταβολή, 
έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών και οστεοπόρωση), 
2) Κίρρωση και ηπατική Ανεπάρκεια (κιρσοί, ασκίτης, 
ηπατική εγκεφαλοπάθεια), 3) Επιπλοκές από τα χολη-
φόρα (χολαγγειΐτιδα, κυρίαρχη στένωση και λιθίαση 
χοληφόρων), 4) Κακοήθειες (χολαγγειοκαρκίνωμα, 
καρκίνος παχέος εντέρου). 

η χρόνια χολόσταση εμφανίζεται με αδυναμία, κα-
ταβολή και κνησμό. ο τελευταίος μπορεί να είναι δι-
αλείπων ή συνεχής και επίμονος και συνήθως εντο-
πίζεται στις παλάμες και τα πέλματα. Επιδεινώνεται τη 
νύχτα και σε υγρό κλίμα. η βαρύτητα του κνησμού 
κυμαίνεται από ήπια έως βασανιστική και μπορεί να 
οδηγήσει σε αϋπνία, κατάθλιψη, ακόμα και σε τάσεις 
αυτοκτονίας. για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
της χολόστασης χρησιμοποιείται το ουρσοδεοξυχολι-
κό οξύ και τα αντισταμινικά, τα οποία δεν έχουν απο-
δεδειγμένη αποτελεσματικότητα. ώς θεραπεία εκλο-
γής για τη χρόνια χολόσταση χρησιμοποιείται η χολε-
στυραμίνη. πρόκειται για ρητίνη η οποία προσροφά 
τα χολικά οξέα. με τη χρήση χολεστυραμίνης υφίεται 
ο κνησμός στις πρώτες δύο εβδομάδες. Όσον αφο-
ρά τη χορήγησή της, σταδιακά αυξάνεται η δόση της 
από 2 έως 16gr ανά το εικοσιτετράωρο, ενώ λαμβά-
νεται 30 λεπτά πριν και 30 λεπτά μετά το πρωϊνό, ενώ 
η τρίτη δόση λαμβάνεται μετά το μεσημεριανό γεύμα. 

Στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου συγκαταλέγονται η νόσος Crohn 

και η ελκώδης κολίτιδα. Πέρα από τις 
εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών στο 
γαστρεντερικό σωλήνα, υπάρχουν και οι 

εξωεντερικές εκδηλώσεις που αφορούν το 
δέρμα, τους οφθαλμούς, τις αρθρώσεις, 

καθώς και το ήπαρ. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
5-30% των ασθενών με ΙΦΝΕ εμφανίζουν 
διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας και στο 

14% των ασθενών αυτών η αιτία είναι η 
Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειΐτιδα 
(ΠΣΧ). Αιτίες της παθολογικής ηπατικής 

βιοχημείας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι 
η εξωεντερική εκδήλωση της νόσου, 

η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα και οι 
συνυπάρχουσες πιθανές ηπατοπάθειες. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟφΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»

102/18-SIM-03/18GAST-1252737-0000

Simponi 50 mg
Λ.Τ.: 891,63€
Simponi 100mg
Λ.Τ.: 968,01€

ERCP σε ασθενή με ΠΣΧ όπου φαίνεται η τυπική κομ-
βολογιοειδής απεικόνιση των χοληφόρων.

MRCP σε ασθενή με ΠΣΧ 
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Ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι η δυσγευσία, η δυ-
σκοιλιότητα και δυσπεπτικά ενοχλήματα. για τη βελ-
τίωση του αισθήματος κνησμού χρησιμοποιείται η ρι-
φαμπικίνη, η οποία ανταγωνίζεται με το ηπατοκύττα-
ρο στην πρόσληψη χολικών οξέων και τροποποιεί τη 
σύνθεση δευτερογενών χολικών αλάτων στο εντερι-
κό αυλό. βέβαια η ριφαμπικίνη μπορεί να προκαλέ-
σει ηπατοτοξικότητα. Άλλος φαρμακευτικός παράγο-
ντας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κνη-
σμού είναι η ναλτρεξόνη η οποία είναι ανταγωνιστής 
των ενδογενών οπιοειδών. Λόγω της χημικής της δο-
μής όμως μπορεί να προκαλέσει στερητικά συμπτώ-
ματα και ηπατοτοξικότητα. η χολόσταση προκαλεί έλ-
λειψη λιποδιαλυτών βιταμινών όπως είναι οι βιταμίνες 
A, D, E και Κ. οπότε και είναι αναγκαία η χορήγηση βι-
ταμινούχων συμπληρωμάτων. τέλος συχνή είναι και 
η εμφάνιση οστεοπενίας-οστεοπόρωσης, ιδίως με τη 
συνύπαρξη ΙφνΕ και τη λήψη κορτιζόνης. πρέπει να 
χορηγούνται ασβέστιο, βιταμίνη D και διφωσφονικά. 

η ηπατική ανεπάρκεια και πυλαία υπέρταση στους α-
σθενείς με πΣΧ μπορεί ναι εκδηλωθεί, πέραν των κιρ-
σών οισοφάγου-θόλου, και με "περιστομιακούς" κιρ-
σούς και επανειλημμένα αιμορραγικά επεισόδια από 
αυτούς. για το λόγο αυτό, σε περίπτωση χειρουργεί-
ου για την ΙφνΕ πρέπει να αποφεύγεται η διενέργεια 
ειλεοστομίας.

η συχνότερη επιπλοκή από τα χοληφόρα είναι η κυ-
ρίαρχη στένωση (dominant stricture). Έως και 50% 
των ασθενών με πΣΧ εμφανίζουν αυτήν την επιπλοκή 
που μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή συνηθέστερα 
να εκδηλωθεί με ίκτερο ή επιδείνωση αυτού, κνησμό 
ή χολαγγειΐτιδα. θα πρέπει να γίνεται διαφοροδιάγνω-
ση από το χολαγγειοκαρκίνωμα. Άλλη επιπλοκή από 
τα χοληφόρα είναι η χολολιθίαση-χοληδοχολιθίαση 

που εμφανίζεται στο 25% των ασθενών με πΣΧ. τέλος, 
χολαγγειΐτιδα μπορεί να εμφανισθεί μετά από χειρι-
σμούς ή αυτόματα. Σε συμπτωματική κυρίαρχη στέ-
νωση γίνεται ενδοσκοπική αντιμετώπιση με ERCP, ό-
που επιτυγχάνεται παροχέτευση της χολής και αφαί-
ρεση λίθων. μπορεί να γίνει διαστολή με μπαλόνι, 
μέθοδος η οποία έχει λιγότερες επιπλοκές, όμως δεν 
είναι τόσο αποτελεσματική και είναι πιθανή η πρώιμη 
επαναστένωση. υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοπο-
θέτησης stent συνήθως προσωρινά (μέχρι 14 μέρες) 
προς αντιμετώπιση απόφραξης, πυώδους χολαγγειΐ-
τιδας και σήψης. Επιπλοκές της ERCP σε ασθενείς με 
πΣΧ εμφανίζονται με συχνότητα 15%. 

Όσον αφορά τις κακοήθειες που εμφανίζονται σε α-
σθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα, 
είναι αξιοσημείωτο ότι αποτελούν αιτία θανάτου στο 
44% των ασθενών, ενώ το 20% των ασθενών αυ-
τών που είναι στη λίστα για μεταμόσχευση παρουσι-
άζουν κακοήθεια ήπατος-χοληφόρων. το συχνότερο 
νεόπλασμα είναι το χολαγγειοκαρκίνωμα, η συχνότη-
τα του οποίου αυξάνεται όταν συνυπάρχει και ΙφνΕ. 
το χολαγγειοκαρκίνωμα μπορεί να είναι ενδο- ή εξω-
ηπατικό, ενώ στο 75% των περιπτώσεων εντοπίζεται 
στην περιοχή της πύλης. μπορεί να είναι πολυεστια-
κό και να συνοδεύεται από δυσπλασία σε άλλες θέ-
σεις. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικία 40 ετών και εκ-
δηλώνεται κλινικά με ταχεία επιδείνωση του ικτέρου, 
απώλεια βάρους και κοιλιακό άλγος. μέση επιβίω-
ση είναι 5 μήνες μετά τη διάγνωση και αποτελεί αντέν-
δειξη για μεταμόσχευση ήπατος. για τη διάγνωση του 
χολαγγειοκαρκινώματος σε ασθενείς με πρωτοπαθή 
σκληρυντική χολαγγειίτιδα χρησιμοποιούνται οι καρ-
κινικοί δείκτες CEA και CA.19-9, όπου όμως μόνο το 
30% των ασθενών εμφανίζουν υψηλές τιμές CEA> 

5ng/ml, ενώ τιμή CA.19-9> 100 IU/ml παρουσιάζει 
ευαισθησία και ειδικότητα 75% και 80% αντίστοιχα. 
Απεικονιστικά χρησιμοποιούνται το υπερηχογράφη-
μα, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία καθώς και 
η MRCP. τέλος με την ERCP λαμβάνεται δείγμα προς 
κυτταρολογική εξέταση με βούρτσα (50% ευαισθη-
σία και 85% ειδικότητα). 

τέλος μπορεί να τεθεί η διάγνωση με ενδοσκοπικό 
υπέρηχο και PET-fDG. παράγοντες κινδύνου για χο-
λαγγειοκαρκίνωμα είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, η 
ελκώδης κολίτιδα, ο καρκίνος/δυσπλασία εντέρου, 
η κιρσορραγία, η δυσπλασία χοληφόρων και η Κ-ras 
μετάλλαξη στη χολή. Στους ασθενείς με πρωτοπαθή 
σκληρυντική χολαγγειΐτιδα και ΙφνΕ, εμφανίζεται συ-
χνότερα και ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ιδίως δε-
ξιού κόλου, και γι’ αυτό συστήνεται ετησίως κολονο-
σκόπηση και λήψη πολλαπλών βιοψιών ακόμα και αν 
ο ασθενής έχει μεταμοσχευθεί. ηπατοκυτταρικό καρ-
κίνωμα και καρκίνος παγκρέατος επίσης εμφανίζο-
νται σε ποσοστό 2% των ασθενών με πΣΧ και ΙφνΕ.

η μεταμόσχευση ήπατος θεωρείται θεραπεία εκλογής 
για τη πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα. Ενδείξεις 
για μεταμόσχευση ήπατος στους ασθενείς αυτούς α-
ποτελεί πέραν της ρήξης της αντιρρόπησης (ασκίτης, 
κιρσική αιμορραγία, βακτηριακή περιτονίτιδα,  ηπα-
τική εγκεφαλοπάθεια), η υποτροπιάζουσα χολαγγει-
ίτιδα, ο κνησμός που δεν ανταποκρίνεται στη θερα-
πεία, η κόπωση και η οστεοπόρωση που επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής. Σημειώνεται ότι το 32% των ασθε-
νών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος 
λόγω πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας σε 
συνδυασμό με ΙφνΕ, εμφανίζουν έξαρση της εντερι-
κής νόσου, γι’ αυτό και παρατηρείται αύξηση της συ-
χνότητας των κολεκτομών. ig
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Ο ρόλος της βιταμίνης d 
Σ Ε  Α Σ θ Ε ν Ε Ι Σ  μ Ε  Ι Δ Ι ο π Α θ Ε Ι Σ 
φΛΕγμονώΔΕΙΣ νοΣουΣ του ΕντΕρου

η 
βιταμίνη D (BD) είναι μια λιποδιαλυτή 
βιταμίνη. η ενεργή της μορφή προκύ-
πτει μετά από υδροξυλίωση της βιτα-
μίνης D3 ή χοληκαλσιφερόλης σε δύο 

στάδια  μετά την έκθεση του δέρματος στην υπε-
ριώδη ακτινοβολία UVB του ηλιακού φωτός ή με-
τά από κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών, ιδί-
ως λιπαρών ψαριών. 

η απορρόφησή της γίνεται στο λεπτό έντερο και 
κυρίως στη νήστιδα, ενώ στο μεταβολισμό της 
BD συμμετέχουν, εκτός από το ήπαρ και τους νε-
φρούς, και άλλοι ιστοί, καθώς επίσης και κύττα-
ρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Από μελέτες των τελευταίων ετών προκύπτει ότι 
η ανεπάρκεια της βιταμίνης D (βD) είναι συχνή  σε 
ασθενείς με ΙφνΕ. οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξη-

μένη πιθανότητα να έχουν μειωμένη οστική πυ-
κνότητα  και κατ’ επέκταση αυξημένο αριθμό κα-
ταγμάτων. το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται  
τόσο στη χρήση κορτικοστεροειδών, όσο και στα 
χαμηλά επίπεδα της βD, η οποία παραδοσιακά 
εμπλέκεται στο μεταβολισμό του ασβεστίου και 
του φωσφόρου.

παράγοντες που οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα της 
συγκεκριμένης βιταμίνης σε αυτόν τον πληθυσμό 
είναι η μειωμένη έκθεση στον ήλιο στους ασθε-
νείς για παράδειγμα που λαμβάνουν θειοπουρί-
νες, η μειωμένη δραστηριότητα λόγω της νόσου, 
η μειωμένη πρόσληψη γαλακτοκομικών λόγω 
δυσανεξίας, οι αυξημένες μεταβολικές ανάγκες ή 
και η αυξημένη αποβολή μέσω των κοπράνων. 
Ιδίως σε ασθενείς με NC, η δυσαπορρόφηση της 
BD μπορεί να είναι επακόλουθο φλεγμονής στο 

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του 
εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν χρόνιες νόσους, 
η ακριβής παθογένεια των οποίων δεν είναι 

σαφής. Περιλαμβάνουν τη νόσο Crohn 
(ΝC), η οποία μπορεί να προσβάλλει όλα 
τα τμήματα του πεπτικού σωλήνα και την 

ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) ,η οποία προσβάλλει 
το παχύ έντερο. Πολλοί παράγοντες έχουν 
προταθεί  ως αιτιοπαθογενετικοί, ωστόσο 
η επικρατούσα θεωρία είναι ότι πρόκειται 

για νοσήματα στα οποία παρατηρείται 
υπέρμετρη απάντηση του ανοσοποιητικού 

συστήματος  γενετικά προδιατεθειμένων 
ατόμων σε παράγοντες του εντερικού 

αυλού, μεταξύ των οποίων μικροβιακοί 
παράγοντες.

ΚΟΥΡΕΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ1, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ2

1Ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Γαστρεντερολόγος-Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική  Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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λεπτό έντερο. Επιπρόσθετα, ασθενείς οι οποίοι έ-
χουν βλάβες στον τελικό ειλεό ή έχουν υποβλη-
θεί σε εκτομή του τελικού ειλεού εμφανίζουν δυ-
σαπορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών λό-
γω μείωσης των χολικών οξέων. 

Επίσης  η λήψη κορτικοστεροειδών που μπορεί 
να είναι συχνή σε αυτούς τους ασθενείς μειώνει 
την απορρόφηση ασβεστίου και επηρεάζει το με-
ταβολισμό της BD, ενώ και η λήψη χολεστυραμί-
νης είναι γνωστό ότι επηρεάζει την απορρόφηση 
των λιποδιαλυτών βιταμινών.

οι εξάρσεις των ασθενών με ΙφνΕ φαίνεται ότι 
είναι συχνότερες κατά τους χειμερινούς μήνες, ό-
που καταγράφονται και χαμηλότερα επίπεδα της 
BD. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι στις βόρειες χώρες 
όπου υπάρχει μειωμένη έκθεση στον ήλιο και ως 
εκ τούτου μειωμένη σύνθεση BD η επίπτωση των 
ΙφνΕ είναι μεγαλύτερη. η ανεπάρκεια της BD έχει 
ακόμη  συσχετιστεί με αυξημένους δείκτες ενεργό-
τητας της νόσου, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 
παχέος εντέρου, περισσότερες χειρουργικές επεμ-
βάσεις και χειρότερη ποιότητα ζωής.

τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον 
η θεώρηση της BD ως ανοσοτροποποιητικού πα-
ράγοντα. Δεδομένου ότι οι διαταραχές του ανο-
σοποιητικού συστήματος αποτελούν μέρος των 
παθογενετικών μηχανισμών στις ΙφνΕ, πολλή έ-
ρευνα αναπτύσσεται γύρω από την πιθανή αιτιο-
παθογενετική σχέση της BD με αυτές τις νόσους 
και την πιθανή προσθήκη της συγκεκριμένης βι-
ταμίνης στη θεραπευτική φαρέτρα έναντι αυτών. 

Κάποιες επιστημονικές κοινότητες έχουν συμπε-
ριλάβει τη μέτρηση της BD στο συστηματικό  έλεγ-
χο των ασθενών με ΙφνΕ χωρίς να έχουν προκύ-
ψει σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από τα μέχρι 
τώρα  επιστημονικά δεδομένα.

το ένζυμο που μετατρέπει τη BD στην ενεργό 
μορφή της εκφράζεται εκτός των άλλων  στο ε-

ντερικό επιθήλιο αλλά και σε διάφορα  κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία φέρουν 
τον  υποδοχέα  της  βιταμίνης, ενώ και τα εντερι-
κά βακτήρια επιδρώντας στα παραπάνω κύτταρα 
φαίνεται να επηρεάζουν τη δράση της BD. η BD 
αποτελεί ρυθμιστή τόσο της επίκτητης όσο και της 
εγγενούς ανοσίας. 

Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφο-
ροποίηση των λεμφοκυττάρων, καθώς επίσης και 
των δενδριτικών κυττάρων. ρυθμίζει επιπλέον την 
απελευθέρωση κυτταροκινών και προάγει την επι-
κράτηση των αντιφλεγμονωδών έναντι των προ-
φλεγμονωδών κυτταροκινών. 

Στη NC είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρό-
λο οι διαμεσολαβούμενες κυτταροκίνες των T-
βοηθητικών τύπου 1 (Th-1) λεμφοκυττάρων, με-
ταξύ των οποίων  ο παράγοντας νέκρωσης του ό-
γκου a (TNf-a), ενώ στην ΕΚ συμμετέχουν περισ-
σότερο οι Th-2 διαμεσολαβούμενες κυτταροκίνες 
των T-βοηθητικών τύπου 2 (Th-2) λεμφοκυττά-
ρων,  όπως η IL-5. η BD καταστέλλει τις εκκρινό-

μενες από Th-1 λεμφοκύτταρα  προφλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες, ενώ επάγει  την ανάπτυξη των Th-2 
λεμφοκυττάρων τα οποία εκκρίνουν αντιφλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες. 

H BD δρα επίσης  ανασταλτικά στην ανάπτυξη 
των τh-17 λεμφοκυττάρων   και στην παραγωγή 
της κυτταροκίνης IL-17. 

Επιπλέον, επάγει τη διαφοροποίηση των κυτ-
τάρων του εντερικού επιθηλιακού φραγμού, α-
ναστέλλει την απόπτωση αυτών ιδίως κατά τις 
φλεγμονώδεις διαδικασίες, ενώ παράλληλα βο-
ηθά στην παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων 
όπως οι β-ντεφενσίνες.

η χορήγηση BD συστήνεται σε ασθενείς με ΙφνΕ 
και οστική νόσο. ώστόσο υπάρχουν πλέον επιστη-

μονικά δεδομένα που υποστηρίζουν επιπλέον ευ-
εργετικά αποτελέσματα  της  χορήγησής της που 
αφορούν την ανοσοτροποποίηση. 

η επίδραση στις κυτταροκίνες και ιδίως στον 
TNf-a έχει εγείρει ερευνητικά πρωτόκολλα που 
αφορούν την πιθανή επίδραση της BD στη θερα-
πεία με anti-TNf, που όμως μέχρι τώρα έχουν α-
ντικρουόμενα αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, δεν είναι ακόμη σαφής η ακρι-
βής σχέση μεταξύ της βD και των ΙφνΕ. Χρειάζονται 
περισσότερες μελέτες  που να διευκρινίσουν εάν 
τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης είναι μεταξύ αυ-
τών των παραγόντων που προκαλούν τη νόσο ή 
εάν, αντίστροφα, η ίδια η  νόσος προκαλεί τα χα-
μηλά επίπεδα της BD. 

Κυρίως, ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για προοπτι-
κές μελέτες που θα εκτιμήσουν τις συνέπειες της 
ανεπάρκειας της BD και την επίδραση της χορή-
γησής της σε ασθενείς με ΙφνΕ.
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Η επαναμόλυνση από 
τον ιό της ηπατίτιδας C 
σε χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών ουσιών
Α π ο τ Ε Λ Ε Ι  π ρ ο β Λ η μ Α ;

Ό
πως είναι γνωστό ο ιός μεταδίδε-
ται παρεντερικώς. Στον Δυτικό 
κόσμο, κύριοι παράγοντες κιν-
δύνου για τη μετάδοση του εί-

ναι η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ου-
σιών καθώς και οι “επικίνδυνες” σεξουα-
λικές πρακτικές, ιδίως μεταξύ ομοφυλό-
φιλων ανδρών. θεωρείται ότι ένας στους 
τέσσερις ασθενείς που απέκτησε τη χρό-
νια HCV λοίμωξη μέσω της χρήσης ενδο-
φλέβιων ουσιών εξακολουθεί τη χρήση

παγκοσμίως, ο αριθμός των χρηστών εν-
δοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (ΧΕν) υπο-
λογίζεται σε 14.000.000, από τους οποίους 
4.500.000 βρίσκονται στην Ευρώπη. το 
67% αυτών εκτιμάται ότι έχει μολυνθεί από 
τον ιό (anti-HCV θετικό). Σε Ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται 
μεταξύ 21,1-90,5% και φτάνει σε επίπε-
δα που ξεπερνούν το 60% σε ορισμένες 
χώρες. Στην Ελλάδα το 71% των ΧΕν έ-
χουν χρόνια HCV λοίμωξη, ενώ το 11% 
των ασθενών με χρόνια λοίμωξη είναι ε-
νεργοί χρήστες. Κύριος τρόπος μόλυνσης 
σε αυτό τον πληθυσμό είναι η από κοινού 
χρήση βελονών/συρίγγων και σε μικρότε-
ρο βαθμό μέσω των υπόλοιπων συνέρ-
γων χρήσης. Σχετικά με την επίπτωση της 
HCV λοίμωξης στον παραπάνω πληθυ-
σμό, η διάμεση τιμή της εκτιμάται περίπου 
σε 26 ανά 100 ανθρώπους κάθε έτος με 
εύρος που κυμαίνεται μεταξύ 5,2 και 42 
ανά 100 ανθρώπους κάθε έτος.

παρόλο που η θεραπεία της HCV λοίμω-
ξης σε ΧΕν έχει δείξει καλά αποτελέσματα 
και συστήνεται από τις διεθνείς οδηγίες, η 
πρόσβαση στη θεραπεία παρουσιάζει ε-
μπόδια. με τις σύγχρονες αρκετά αποτε-
λεσματικές και χωρίς παρενέργειες, θερα-
πείες με τα άμεσα δρώντα αντιϊκά φάρμα-
κα (DAAs) αναμένεται η αντιμετώπιση του 
παραπάνω πληθυσμού να γίνει πιο εύκο-
λη. η αποτελεσματικότητα των DAAs στην 
επίτευξη μη ανιχνεύσιμου ιϊκού φορτίου 
μετά το πέρας της θεραπείας - μόνιμης ι-
ολογικής απόκρισης (Sustained Virologic 
Response, SVR) ανέρχεται σε περισσότε-
ρο από 95%. Όμως, δεδομένου ότι η ε-
κρίζωση του ιού δεν προσφέρει ανοσια-
κή προστασία σε μελλοντική επανέκθεση, 

άτομα που έχουν εκριζώσει τον ιό αυτό-
ματα είτε μετά από επιτυχή θεραπεία, πα-
ραμένουν σε κίνδυνο επαναλοίμωξης σε 
περίπτωση που συνεχίζονται οι υψηλού 
κινδύνου συμπεριφορές. Αυτό αποτελεί 
μια πρόκληση στην προσπάθεια που γί-
νεται σε παγκόσμιο επίπεδο για εκρίζω-
ση της νόσου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι ΧΕν έχουν τη συχνότερη έκθεση στον 
ιό και κατ’ επέκταση τον υψηλότερο κίν-
δυνο επαναλοίμωξης, εγείρεται το ερώ-
τημα εάν η χορήγηση θεραπείας σ’ αυτή 
την ομάδα πληθυσμού θα πρέπει να α-
ποτελέσει προτεραιότητα.

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 
περιορισμού της νόσου, είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε βαθύτερα τον κίνδυνο 
της επαναμόλυνσης καθώς και προγνω-
στικούς παράγοντες αυτής, ώστε να γίνουν 
πιο καίριες παρεμβάσεις και να περιορι-
στεί ο κίνδυνος στην ομάδα υψηλού ρί-
σκου των ΧΕν.

η επαναλοίμωξη μετά από την επίτευ-
ξη SVR έχει καταγραφεί σε αρκετές μελέ-
τες τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε πληθυ-
σμούς ΧΕν, ομοφυλόφιλων ανδρών και 
σε τρόφιμους φυλακών. οι περισσότερες 
από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
την περίοδο που ενδεδειγμένη θεραπεία 
ήταν η ιντερφερόνη, ενώ υπάρχουν λί-
γα δεδομένα προς το παρόν που να αξι-
ολογούν την επίπτωση της επαναλοίμω-
ξης μετά την ευρεία χρήση των DAAs. τα 
δεδομένα από τις παραπάνω μελέτες πα-
ρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, γεγο-
νός που πιθανότατα αντανακλά διαφορές 
στα επιμέρους χαρακτηριστικά του πλη-
θυσμού των μελετών. Επιπλέον, αρκε-
τές από αυτές είχαν σημαντικούς περιο-
ρισμούς που σχετίζονταν με το μικρό μέ-
γεθος του δείγματος και το μικρό χρονικό 
διάστημα παρακολούθησης. Ακόμα, δια-
φορετικές μέθοδοι προσδιορισμού του ι-
ϊκού φορτίου καθώς και διαφορετικά με-
σοδιαστήματα ελέγχου ενδέχεται να ευ-
θύνονται για τις παραπάνω αποκλίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο 
θέμα της επανεμφάνισης του ιϊκού φορτίου 
(recurrence) μετά το SVR. Αυτή μπορεί να 
προκύψει με τρείς τρόπους. πρώτον, με κα-

θυστερημένη υποτροπή (late relapse) του 
στελέχους που προϋπήρχε της θεραπείας. 
Δεύτερον, με επανεμφάνιση προϋπάρχο-
ντος ελάσσονος στελέχους (persistence /
re-emergence of pre-existing minority 
variance). τρίτον, με επαναλοίμωξη από 
στέλεχος του ιού ίδιο ή διαφορετικό από 
αυτό που ταυτοποιήθηκε προ της θερα-
πείας. ώστόσο, η παραπάνω διάκριση κα-
θίσταται συχνά δυσχερής, καθώς απαιτεί 
ευαίσθητες τεχνικές προσδιορισμού αλ-
ληλουχιών και φυλογενετικών αναλύσε-
ων στο ιϊκό γονιδίωμα. Έχει φανεί από δι-
άφορες μελέτες ότι, σε ομάδες χαμηλού 
ρίσκου, ο κίνδυνος για καθυστερημένη 
υποτροπή  είναι μικρός και η αθροιστική 
επίπτωση τόσο για την 5ετία όσο και για 
10ετία ανέρχεται σε <1%. Αντιθέτως, σε 
ομάδες υψηλού ρίσκου με συνεχιζόμενη 
εφαρμογή βλαβερών πρακτικών, η επα-
νεμφάνιση του ιού μετά τη θεραπεία αντι-
στοιχεί κυρίως σε επαναμόλυνση. Σε αυ-
τόν τον πληθυσμό τα ποσοστά καθυστε-
ρημένης υποτροπής είναι ιδιαίτερα χαμη-
λά και μάλιστα αν συμβεί, παρατηρείται 
κυρίως εντός των 4 πρώτων εβδομάδων 
από την ολοκλήρωση της θεραπείας. Αυτή 
η παρατήρηση προσφέρει τη δυνατότητα 
για τη διάγνωση πιθανής επαναμόλυνσης 
στην κλινική πράξη, όταν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα ειδικού ιολογικού ελέγχου. 
με άλλα λόγια, ως πιθανή επαναλοίμω-
ξη μπορεί να θεωρηθεί η επανεμφάνιση 
ιϊκού φορτίου σε άτομα που παρουσία-
σαν SVR 12 εβδομάδες από την ολοκλή-
ρωση της θεραπείας και συνεχίζουν πρα-
κτικές υψηλού κινδύνου. Επιβεβαιωμένη 
επαναλοίμωξη θεωρείται η εμφάνιση δι-
αφορετικού γονοτύπου του ιού σε σχέση 
με αυτόν προ της θεραπείας.

Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας 
προκύπτει ότι, για την περίοδο της ιντερ-
φερόνης, η επίπτωση της επαναλοίμω-
ξης σε άτομα που έκαναν στο παρελθόν 
χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών 
κυμαίνεται από 1-5 νέες περιπτώσεις ανά 
100 ανθρωπο-έτη (person-years, PY). η 
επίπτωση αυξάνεται σε 3-33/100 PY σε ά-
τομα που εξακολουθούν να κάνουν ενδο-
φλέβια χρήση ουσιών. Από μετανάλυση 5 

Η λοίμωξη από τον 
ιό της ηπατίτιδας C 

αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα δημόσιας 

υγείας και μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες 

χρόνιας ηπατοπάθειας. 
Υπολογίζεται ότι 71 

εκατομμύρια άνθρωποι 
παγκοσμίως έχουν 

χρόνια λοίμωξη 
από ηπατίτιδα C. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι 

το 2015 μολύνθηκαν 
περίπου 1,75 

εκατομμύρια άτομα από 
τον ιό, ενώ 399.000 
ασθενείς πεθαίνουν 

ετησίως από επιπλοκές 
της νόσου όπως είναι 

η κίρρωση του ήπατος 
και ο ηπατοκυτταρικός 

καρκίνος. Στην Ελλάδα 
εκτιμάται ότι περίπου 

80.000 άτομα πάσχουν 
από χρόνια ηπατίτιδα C

ΚΑΝΕΛΛΟΣ–ΡΑφΑΗΛ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ1, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΛΗ1, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ1, 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ1, ΟΛΓΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ1, 2, ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1
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Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2 Οργανισμός Κατά Των  Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
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μελετών που δημοσιεύτηκαν το διάστημα 
2002 ως 2012 προκύπτει συνολική επί-
πτωση (pooled incidence) 2,4/100 PY για 
παλαιούς και ενεργούς χρήστες ενδοφλέ-
βιων ουσιών και 6,1/100 PY για ενεργούς 
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών (Aspinall 
E., et al, 2013). παρόμοια αποτελέσμα-
τα προκύπτουν και από μια νορβηγική 
πολυκεντρική μελέτη (Midgard H., et al, 
2016), κατά την οποία μελετήθηκε ο κίν-
δυνος επαναλοίμωξης σε πληθυσμό που 
έλαβε θεραπεία για χρόνια HCV λοίμω-
ξη με επακόλουθο SVR και κατόπιν πα-
ρακολουθήθηκε κατά μέσο όρο για 7 έτη. 
Διαπιστώθηκε εμμένουσα επαναλοίμωξη 
μόνο σε ασθενείς που ανέφεραν ιστορικό 
χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών και ειδικό-
τερα στην ομάδα αυτών που υποτροπία-
σαν στην ενεργό χρήση κατά την περίο-
δο της παρακολούθησης. μάλιστα, κα-
νένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ασθενών της μελέτης δεν σχετίστηκε σε 
σημαντικό βαθμό με τον κίνδυνο επανα-
λοίμωξης, ενώ η υποτροπή στη χρήση 
ενδοφλέβιων ουσιών κατά την περίοδο 
του follow-up προέβλεπε τον κίνδυνο ε-
παναλοίμωξης. παράλληλα, βρέθηκε ότι 
παράγοντες που σχετίζονταν σε σημαντι-
κό βαθμό με υποτροπή στην ενδοφλέβια 
χρήση ουσιών ήταν το χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο (oR 3,64; 95% CI, 1,44-9,18) και 
η νεαρή ηλικία κατά τη θεραπεία. βασικό 
πλεονέκτημα αυτής της μελέτης είναι ότι 
συμπεριέλαβε μεγάλο αριθμό ασθενών 
και είχε μακρό διάστημα παρακολούθη-
σης μετά στο SVR, συγκριτικά με άλλες 
μελέτες. παρόμοια αποτελέσματα προκύ-
πτουν και από μια Σουηδική μελέτη από 
την οποία διαπιστώθηκε επίπτωση της ε-
παναλοίμωξης σε χρήστες ενδοφλέβιων 
ουσιών γενικά και σε ενεργούς χρήστες 
της τάξης 1,7/100PY και 5,7/100PY αντί-
στοιχα. μάλιστα, ο μέσος χρόνος από το 
SVR μέχρι της διαπίστωση της επαναλοί-
μωξης ήταν 4,5 έτη.

Αντίστοιχα στοιχεία παρουσίασε άλλη 
μια μελέτη από τον Καναδά (Islam et al.), 
η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναδρο-
μική μελέτη με τα ως τώρα δεδομένα, που 
διερεύνησε τον κίνδυνο επαναλοίμωξης 
σε έναν πληθυσμό 5915 ατόμων και για 
μακρό  χρόνο παρακολούθησης (ως και 
20 έτη από την κάθαρση του ιού). Ένα ε-
πιπλέον στοιχείο που διαπίστωσε η μελέ-
τη αυτή είναι ότι οι χρήστες ενδοφλέβιων 
ουσιών που είχαν πετύχει SVR είχαν μικρό-
τερο κίνδυνο για επαναλοίμωξη συγκριτι-
κά με εκείνους που είχαν πετύχει αυτόμα-
τη κάθαρση του ιού. Επιπλέον, διαπιστώ-
θηκε μεγαλύτερος κίνδυνος επαναλοίμω-
ξης σε ασθενείς με ταυτόχρονη λοίμωξη 
από HIV, σε αυτούς με εθισμό στην κα-
τανάλωση αλκοόλ καθώς και σε αυτούς 
από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές 
βαθμίδες. μια άλλη σημαντική διαπίστω-
ση ήταν ότι οι ασθενείς που είχαν εντα-
χθεί σε προγράμματα ψυχολογικής υπο-
στήριξης και υποκατάστασης με οπιοειδή 
είχαν μικρότερο κίνδυνο επαναλοίμωξης. 
Επίσης, φάνηκε ότι ο κίνδυνος μεταξύ α-
τόμων που είχαν οποιαδήποτε στιγμή κά-

νει χρήση ενδοφλέβιων ουσιών ήταν ση-
μαντικά μεγαλύτερος σε πληθυσμούς μι-
κρότερων ηλικιών. οι ερευνητές θεώρη-
σαν  ότι το εύρημα αυτο σχετίζεται με την 
αύξηση της επικινδυνότητας των πρακτι-
κών που υιοθετουνται στη χρήση ουσι-
ών (κοινή χρήση βελονών/συρίγγων κ.α). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λίγα 
είναι τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυ-
νο της επαναλοίμωξης σε ΧΕν που έλα-
βαν επιτυχή θεραπεία εκρίζωσης του ιού 
της ηπατίτιδας C με DAAs. πολύ πρό-
σφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη από τον 
Καναδά (Rossi C. et al, 2018), η οποία 
είχε ως στόχο τον έλεγχο του κινδύνου 
επαναλοίμωξης σε ΧΕν και μη που πέ-
τυχαν SVR για τη χρόνια ηπατίτιδα C με 
DAAs. Αποτελεί την πρώτη μελέτη ελέγ-
χου του κινδύνου επαναλοίμωξης για την 
εποχή των νεότερων-ελεύθερων ιντερφε-
ρόνης αντιϊκών σχημάτων, σε καλά σχε-
διασμένο και αντιπροσωπευτικό πληθυ-
σμό. Συμπεριλήφθηκαν 4114 ασθενείς, εκ 
των οποίων 65% ήταν ΧΕν (21% ενεργοί 
και 44% πρώην), ο συνολικός χρόνος πα-
ρακολούθησης ήταν 2.766 ανθρωπο-έτη 
και ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 123 ημέρες. η επίπτωση της επανα-
λοίμωξης για το σύνολο του πληθυσμού 
ήταν 1,44 ανά 100 PY. Ειδικότερα για τους 
ΧΕν παρατηρήθηκαν 21 περιπτώσεις ε-
παναλοίμωξης με επίπτωση 3,11/100 
PY. μεγαλύτερη επίπτωση επαναλοίμω-
ξης στον πληθυσμό των ΧΕν παρατηρή-
θηκε στους ενεργούς χρήστες (10,2/100 
PY), σε εκείνους με HIV συλλοίμωξη και 
σε όσους έκαναν κατάχρηση αλκοόλ. Σε 
όσους ήταν ενταγμένοι σε προγράμματα 
υποκατάστασης με οπιοειδή παρατηρήθη-
κε μόνο μία περίπτωση επαναμόλυνσης, 
εύρημα που επιβεβαιώνει προηγούμενες 
μελέτες σχετικά με τον βοηθητικό ρόλο τέ-
τοιων προγραμμάτων για τη μείωση του 
κινδύνου επαναμόλυνσης. 

Στην προσπάθεια περιορισμού της έκτα-
σης της νόσου, ιδιαίτερη προσοχή χρειά-
ζεται στη θεραπεία ασθενών που παρου-
σιάζουν τον μεγαλύτερο επιπολασμό αυ-
τής και δυνητικά αποτελούν την κύρια πη-
γή μετάδοσης. ώς τέτοια ομάδα θεωρού-
νται οι ΧΕν και ιδίως οι ενεργοί χρήστες. 
μάλιστα, θεωρείται ότι με την καθιέρωση 
των DAAs που προσφέρουν μικρής διάρ-
κειας θεραπεία, μεγαλύτερα ποσοστά ία-
σης και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες, όλο και περισσότερα άτομα από την 
προαναφερθείσα ομάδα πληθυσμού θα 
έχουν το κίνητρο για έναρξη θεραπείας. 
Δεδομένου ότι η θεραπεία θα είναι εφι-
κτή σε μεγαλύτερο πληθυσμό, θεωρεί-
ται σχεδόν βέβαιο ότι και τα ποσοστά ε-
παναλοίμωξης θα παρουσιάσουν αύξη-
ση. ώστόσο, αυτό δεν πρέπει να παρερ-
μηνευτεί ως αποτυχία, αλλά ενδεικτικό 
της ευρείας κλίμακας  προσπάθειας για 
περιορισμό της νόσου. Αξιοσημείωτο εί-
ναι ότι η ίαση ατόμων υψηλού κινδύνου 
επαναμόλυνσης και η επακόλουθη παρα-
μονή τους μακριά από την πηγή της νό-
σου θα λειτουργήσει ως σημαντικό μέσο 
πρόληψης για μόλυνση από τον ιό της η-

πατίτιδας C. με βάση τα αποτελέσματα  
που παρουσιάσαμε παραπάνω, ιδιαίτερη 
μέριμνα πρέπει να δοθεί στο συνδυασμό 
της ευρείας κλίμακας (scale up) χορήγη-
σης θεραπείας στην ευάλωτη ομάδα των 
ΧΕν, με την ταυτόχρονη εφαρμογή πα-
ρεμβάσεων για περιορισμό του κινδύνου. 
μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγράμ-
ματα εκπαίδευσης για γενικότερη ενημέ-
ρωση περί της νόσου, ώστε να καταστεί 
σαφής ο κίνδυνος επαναμόλυνσης ακόμα 
και μετά από επιτυχή θεραπεία. Επιπλέον, 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην καθιέρωση 
προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, ό-
πως είναι η ένταξη σε προγράμματα υπο-
κατάστασης, η ενημέρωση για ασφαλέστε-
ρη χρήση, η διανομή συρίγγων και η δη-
μιουργία χώρων επιτηρούμενης χρήσης. 
Έτσι, θα γίνει ένα επιπλέον βήμα στο σχέ-
διο του παγκόσμιου οργανισμού υγείας 
για εκρίζωση της ηπατίτιδας C ως το 2030.
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Πλην του συγκεκριμένου ευρήματος, η ενδοσκόπηση δεν ανέδειξε άλλη παθολογία. 
Από την περιοχή της βλάβης ελήφθη υλικό για ιστολογική εξέταση. 

Ποιά Πιστεύετε οτι εινάι η διάγνωση κάι Ποιά η ενδεδειγμενη άντιμετωΠιση;

Γυναίκα 55 ετών με ελεύθερο ιστορικό προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο αιτιώμενη δυσπεπτικά 
ενοχλήματα. Διενεργείται ενδοσκοπικός έλεγχος ανωτέρου πεπτικού, όπου ανευρίσκεται 

πολυποειδής υπέγερση στο άντρο, που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

Γαστρεντερολογικό QUIZ 
Π. Πάντσάσ, ά. κούρικού, σ. μάνωλάκοΠούλοσ

ηπατογαστρεντερολογική μονάδα, Β΄ Παθολογική κλινική ε.κ.Π.ά, γ.ν.ά. "ιπποκράτειο"

Απάντηση
Οι βιοψίες ανέδειξαν  αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία.

Έγινε βλεννογονεκτομή με σύστημα Duette (εκτομή με θερμοκαυτηρίαση, αφού προηγήθηκε τοποθέτηση 
ελαστικού δακτυλίου στη βάση). Η ιστολογική εξέταση του ανακτηθέντος υλικού ανέδειξε αδένωμα με 

υψηλόβαθμη δυσπλασία που εξαιρέθηκε σε υγιή όρια. Ο ενδοσκοπικός επανέλεγχος ήταν φυσιολογικός και η 
ασθενής ευρίσκεται σήμερα σε καλή γενική κατάσταση.
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Απο την ΕπΙΣτημονΙΚη βΙβΛΙοθηΚη τηΣ ΕτΑΙρΕΙΑΣ CooK MEDICAL
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Πέντε χρόνια εμπειρίας με το 
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση 
του συριγγίου ορθού:
ΑποτΕΛΕΣμΑτΑ μΑΚροπροθΕΣμηΣ πΑρΑΚοΛουθηΣηΣ

Απο την ΕπΙΣτημονΙΚη βΙβΛΙοθηΚη τηΣ ΕτΑΙρΕΙΑΣ ENDoTECH

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδο-

σκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να α-
ναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της 
οπτικής ίνας (fiLaC® fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιε-
δρικών συριγγίων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:
ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθε-

σμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγ-
γίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους, 
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσι-
μο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. προσδιορίστηκαν οι πα-
ράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή ε-
πιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
η μελέτη ανέλυσε 117 ασθενείς σε χρονικό διάστημα παρακολού-

θησης 25,4 μήνες κατά μέσο όρο (εύρος 6-60 μήνες), με 13 από τους 
ασθενείς να έχουν συρίγγια που σχετίζονται με του Crohn.

Δεν αναφέρθηκε ακράτεια σε στερεά και υγρά κόπρανα. το ποσο-
στό της πρωτογενούς επούλωσης ήταν 75/117 (64.1%), ήτοι 63,5% 
για κρυπτοαδενικά (cryptoglandular) συρίγγια έναντι 69,2% για τα 
συρίγγια σε ασθενείς με νόσο του Crohn.

Από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με 
την τεχνική fiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“Re-
fiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. Συνυπολογίζοντας και το ποσοστό 
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συ-
ριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό 
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). το ποσο-
στό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3% 
των συριγγίων Crohn.

Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρα-
τηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή 
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλι-
κία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των 
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρη-
μνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγ-
ματος του συριγγίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη 

χρήση της θεραπείας fiLaC®. Αν η fiLaC® αποτύχει, η δευτερογε-
νής επιτυχία με επανάληψη της fiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν 
υψηλή. η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση fiLaC®, μπορεί να απο-
τελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θερα-
πεία των περιπρωκτικών συριγγίων.

Tech Coloproctol 2017

a. WilhelM, a. Fiebig, M. kraWczak

LEONARDO®

Universal and ingenious

Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Αιµορροϊδοπλαστική
LHP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
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