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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, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 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
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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, Αναπληρώτρια 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, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πατρών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ χΟΛΟΓΚΙΤΑΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστημίου  Αθηνών, Α΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Γαστρεντερολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Α’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων

Συντονιστής ύλης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Ειδικός Παθολόγος, Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

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 εί-
ναι 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: 29 Νοεμβρίου 2018. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευ-
τικό 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 2.293,80€ 2.771,87€

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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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

λίγο πριν τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
το τέταρτο και τελευταίο για φέτος τεύχος του περιοδικού μας έρχεται στα 
χέρια σας.

Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζουμε μια σύντομη και περιεκτική ανασκόπηση 
για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του 
στομάχου, από την Ογκολόγο κ. Μ. Θεοχάρη. Ο γαστρικός καρκίνος είναι 
παραδοσιακά ένα νόσημα που απασχολεί άμεσα το Γαστρεντερολόγο, 
ωστόσο η διαχείρισή του πλέον φαίνεται ότι απαιτεί μια ολοκληρωμένη, 
πολυπαραγοντική αντιμετώπιση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα που 
περιλαμβάνει και το Χειρουργό και τον Ογκολόγο. Οι θεραπευτικές 
δυνατότητες που παρέχονται με αυτό τον τρόπο στους ασθενείς μας 
επιτρέπουν να ελπίζουμε σε καλύτερη έκβαση, σε ένα νόσημα που 
όταν διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο έχει μέχρι σήμερα άσχημη 
πρόγνωση.

Η λήψη βιοψιών αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στην καθημερινότητα του 
Γαστρεντερολόγου-Ενδοσκόπου και εξυπηρετεί την εξασφάλιση υλικού 
που θα τεκμηριώσει τη διαγνωστική μας σκέψη από το μακροσκοπικό στο 
ιστολογικό επίπεδο. Ο κ. Τουμπέλης στην ανασκόπησή του μας παρουσιάζει 
αναλυτικά τα τελευταία δεδομένα για τα πρωτόκολλα λήψης και διαχείρισης 
δειγμάτων από τα διάφορα τμήματα του πεπτικού σωλήνα στη διάρκεια μιας 
ενδοσκόπησης, ανάλογα με την παθολογική οντότητα που μακροσκοπικά ή 
κλινικά υποψιαζόμαστε.

Στο παρόν τεύχος επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε μια ενδιαφέρουσα 
περίπτωση από το χώρο της Γαστρεντερολογίας, που αφορά τη διάγνωση και 
διαχείριση μιας σπάνιας νοσολογικής οντότητας. Οι συγγραφείς περιγράφουν 
την μακρά και επιπλεγμένη πορεία του περιστατικού από το αρχικό 
σύμπτωμα μέχρι την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την καλή ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Μέσα από την ανάλυση αυτή, αναδεικνύεται η κεφαλαιώδης 
σημασία της καλής επικοινωνίας κλινικού γιατρού και παθολογοανατόμου 
για την τεκμηρίωση της διάγνωσης.

Φυσικά, παραθέτουμε και το καθιερωμένο κουίζ από το χώρο 
της ηπατολογίας, που αφορά ασθενή με πρόσφατο χειρουργείο 
χολοκυστεκτομής και μετεγχειρητικό ίκτερο. Ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμο 
στην κινητοποίηση των γνώσεών σας και θα δοκιμάσει τη διαγνωστική σας 
σκέψη.

Με τις καλύτερες ευχές μας για τις γιορτινές ημέρες που έρχονται και την 
προσδοκία το νέο έτος να φέρει όλους μας υγεία, επαγγελματική και 
προσωπική ευτυχία και παραγωγικότητα, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

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

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Διαχείριση του καρκίνου 
του στομάχου

Γ
ια να τεθεί η σωστή διάγνωση αυτός θα α-
ναζητήσει αρχικά πληροφορίες για το ατο-
μικό και οικογενειακό ιστορικό του ασθε-
νούς. Ενδεχομένως θα χρειαστούν επιπλέ-

ον εξετάσεις αίματος, καθώς και άλλες εργαστη-
ριακές εξετάσεις που περιλαμβάνουν:
• Κλινική εξέταση
• Γαστροσκόπηση
• Βιοψία

Η σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου πε-
ριλαμβάνει:
•  Αξονική τομογραφία (CT) θώρακος, άνω και κά-

τω κοιλίας
• Ενδοσκοπικό υπέρηχο

Η πενταετής επιβίωση για τον χειρουργηθέντα 
γαστρικό καρκίνο  είναι 70-75%. 

Τα ποσοστά μειώνονται κάτω από το 35% για 
πιο εκτεταμένα στάδια.

Η πτωχή πενταετής επιβίωση και η μόνη προ-
σπάθεια βελτίωσης των θεραπευτικών αποτελε-
σμάτων είναι η συνειδητοποίηση ότι το χειρουρ-
γείο δεν αρκεί. Σημαντική είναι η συνεργασία γα-
στρεντερολόγου και χειρουργού και η ογκολογι-
κή εκτίμηση προεγχειρητικά.

Προσπάθειες για βελτίωση των θεραπευτικών α-
ποτελεσμάτων έχουν επιτευχθεί με νεοεπικουρι-
κή (προεγχειρητική) και επικουρική (μετεγχειρητι-
κή) θεραπεία. Η θετική έκβαση αυτών των θερα-
πειών στην επιβίωση των ασθενών με γαστρικό 
καρκίνο σηματοδοτούν μια τροποποιημένη δια-
χείριση του καρκίνου από τον γαστρεντερολόγο. 
Η σωστή διαχείριση του ασθενούς, ο οποίος δεν 
έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, είναι σημαντική.

Για τους περισσότερους ασθενείς με δυνητικά εγ-
χειρήσιμο γαστρικό καρκίνο σταδίου Τ2Ν0 ή με-
γαλύτερο, η πρόταση των περισσοτέρων κατευ-
θυντηρίων γραμμών είναι η νεοεπικουρική χημει-

οθεραπεία (περοιγχειρητική αγωγή) παρά εξ αρ-
χής χειρουργείο. Η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία 
μπορεί να μειώσει το φορτίο της νόσου, προτού 
γίνει προσπάθεια για χειρουργείο ιάσεως. Αυτή η 
προσέγγιση είναι πολύ σημαντική για ασθενείς με 
δυνητικά εγχειρήσιμο γαστρικό καρκίνο, καθώς και 
για τοπικά ανεγχείρητο γαστρικό καρκίνο, όχι ό-
μως μεταστατικό. Ένα μεγάλο όφελος της περιεγ-
χειρητικής αγωγής είναι στους ασθενείς με υψηλό 
ρίσκο απομακρυσμένων μεταστάσεων.

ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ;
Ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου μέγεθος όγκου 

Τ3/Τ4, περιγαστρικούς λεμφαδένες, πλαστική λι-
νίτιδα, οι οποίοι μπορεί να αποφύγουν ένα ανώ-
φελο χειρουργείο, εφόσον μπορεί να εμφανισθεί 
η μεταστατική νόσος κατά τη διάρκεια της προεγ-
χειρητικής αγωγής. Υπάρχουν μελέτες που επιβε-
βαιώνουν το όφελος της επιβίωσης με αυτό το χει-
ρισμό.  Δεν θα αναφερθούμε σε όλες τις μελέτες, 
αλλά στα τελευταία δεδομένα που μας οδηγούν 
στη σωστή διαχείριση του γαστρικού καρκίνου.

Μια από τις πιο σημαντικές μελέτες οι οποίες άλ-
λαξαν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του γαστρι-
κού καρκίνου είναι  η  fLoT4-AIo (μελέτη φάσε-
ως ΙΙΙ), που προέρχεται από τη Γερμανία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ;

• Σε ασθενείς σε καλή γενική κατάσταση.
•  Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε βιο-

ψία και υπάρχει ιστολογική τεκμηρίωση αδενο-
καρκινώματος.

•  Σε ασθενείς μεγέθους σταδίου Τ2 και μεγαλύ-
τερου. 

•  Σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν υπόνοια μετα-
στατικής νόσου.
Η μελέτη αυτή ήταν σημαντική,  διότι καθιέρω-

σε το ενδεδειγμένο  σχήμα προεγχειρητικής χη-
μειοθεραπείας fLoT, όπου πρόκειται για τριπλέτα 
χημειοθεραπείας.

ΤΙ ΕΠΙβΕβΑΙΩΣΕ ΑΥΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ;
Επιβεβαίωσε το όφελος στη συνολική επιβίωση, 

καθώς και το ανεκτό προφίλ ασφάλειας του χη-
μειοθεραπευτικού σχήματος.

Συμπερασματικά, ο δρόμος αλλάζει και από τα 
χέρια της διάγνωσης του καρκίνου του Στομάχου 
θα πρέπει να πραγματοποιείται η διαχείρισή του 
από εξειδικευμένη ομάδα ανωτέρου πεπτικού με 
άμεση ογκολογική εκτίμηση και σχεδιασμό  του θε-
ραπευτικού πλάνου σε συνεργασία με τον χειρουρ-
γό. Το ιδανικότερο θα ήταν απόφαση Ογκολογικού  
Συμβουλίου για την μακρύτερη επιβίωση αυτών 
των ασθενών.

βΙβΛΙΟΓΡΑφΙΚΕΣ ΑΝΑφΟΡΕΣ
1.  Al-Batran SE, Homann N, Pauligk C, et al. Effect 

of Neoadjuvant Chemotherapy followed by 
Surgical Resection on Survival in Patients With 
Limited Metastatic Gastric or Gastroesophageal 
Junction Cancer: The AIo-fLoT3 Trial. JAMA 
oncol 2017; 3:1237.

2.  Smyth EC, Verheij M, Allum W, et al. Gastric 
cancer: ESMo Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up. Ann oncol 
2016; 27:v38.

3.  n HS, Jeong SH, Son YG, et al. Effect of 
neoadjuvant chemotherapy on postoperative 
morbidity and mortality in patients with locally 
advanced gastric cancer. Br J Surg 2014; 
101:1560.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟχΑΡΗ
Α΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Η επίπτωση του καρκίνου 
του στομάχου έχει αρχίσει 

και μειώνεται από το 
1930.  Τα υψηλά ποσοστά 

θνησιμότητας αντανακλούν 
στο προχωρημένο στάδιο της 
νόσου κατά τη διάγνωση από 

το γαστρεντερολόγο.
Η διαχείριση της διάγνωσης 

του καρκίνου του 
στομάχου γίνεται από τον 

γαστρεντερολόγο. 
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Α
κολουθούν ορισμένοι βασικοί κα-
νόνες για την λήψη των βιοψιών. 
Καταρχάς, τα δείγματα πρέπει να 
τοποθετούνται αμέσως στα δοχεία 

με το μονιμοποιητικό υγρό χωρίς βίαιες κινή-
σεις προκειμένου να διατηρηθεί η αρχιτεκτο-
νική των ιστών και να ελαχιστοποιηθεί η κα-
ταστροφή τους. 
Υλικά που χρησιμοποιούνται για λήψη ιστού 

σε πιθανές κακοήθεις βλάβες  πρέπει να μην 
επαναχρησιμοποιούνται είτε στον ίδιο είτε σε 
άλλο ασθενή γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο κα-
κοήθους επιμόλυνσης. 
Επίσης πολύ βασική είναι η σωστή επικοι-

νωνία με τους παθολογοανατόμους ως προς 
το τι υποπτευόμαστε, από πού είναι τα δείγ-
ματα και ποια είναι η ενδοσκοπική και κλινι-
κή εικόνα που έχουμε. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να υπάρχει συνεργασία ως προς το πώς θέ-
λουν τα δείγματα ή πόσο μονιμοποιητικό υ-
γρό χρειάζεται ανάλογα με το μέγεθος ή τον 
αριθμό των δειγμάτων ιστού. 
Όσον αφορά τα υλικά λήψης, το πιο σύνηθες 

είναι η λαβίδα βιοψίας και προτιμούνται αυτές 
με ακίδα διότι επιτρέπουν την λήψη βαθύτε-

ρων βιοψιών και την λήψη δεύτερου δείγμα-
τος με ένα πέρασμα από το κανάλι βιοψίας.
Από πού όμως και πότε λαμβάνουμε βιοψίες;

Α) ΟΙΣΟφΑΓΟΣ: 
Σε περίπτωση συμπτωματολογίας ΓΟΠΝ συ-

στήνεται η λήψη βιοψιών μόνο από ορατές 
βλάβες. Σε οισοφάγο Barrett χρησιμοποιού-
με το πρωτόκολλο του Seattle, δηλαδή στην 
πρώτη προσέγγιση βιοψίες ανά τεταρτημόριο 
κάθε 2εκ για την έκταση της βλάβης. Ο επα-
νέλεγχος καθορίζεται από τα αρχικά ιστολο-
γικά ευρήματα δηλαδή: 
1.  χωρίς δυσπλασία βιοψίες ανά τεταρτημό-

ριο ανά 2εκ κάθε 3-5 χρόνια 
2.  σε χαμηλόβαθμη δυσπλασία βιοψίες ανά 

τεταρτημόριο ανά 1-2εκ κάθε 6-12 μήνες 
3.  σε υψηλόβαθμη δυσπλασία βιοψίες ανά 

τεταρτημόριο ανά 1εκ κάθε τρεις μήνες
Σε υποψία ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας συ-

στήνονται 2-4 βιοψίες από τον εγγύς και  2-4 
βιοψίες από τον άπω οισοφάγο αλλά και βι-
οψίες από το άντρο και το δωδεκαδάκτυλο 
σε υποψία ηωσινοφιλικής γαστρεντερίτιδας. 
Σχετικά με τα λοιμώδη αίτια τα συνηθέστε-

ρα είναι ιογενείς λοιμώξεις από κυτταρομεγα-
λοϊό (CMV) και ιό του απλού έρπητα (HSV). 
Σαν αποτέλεσμα της λοίμωξης προκύπτουν 
έλκη από τα οποία λαμβάνουμε βιοψίες από 
τα χείλη και την βάση τους. Ο CMV ανευρί-
σκεται συνήθως στην βάση ενώ ο HSV στα 
χείλη έλκους ή διάβρωσης. 
Τα δείγματα πρέπει να σταλούν εκτός από 

ιστολογική και για ανοσοϊστοχημεία και ίσως 
και καλλιέργεια και PCR του ιού. 
Σε εικόνα καντιτίασης συστήνεται λήψη βι-

οψιών σε συνδυασμό με κυτταρολογική από 
δείγμα με βούρτσα κυτταρολογικής.

β) ΣΤΟΜΑχΟΣ
Σε υποψία ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδας 

δύο είναι οι βασικές μέθοδοι προσέγγισης, το 
τεστ ουρεάσης και οι βιοψίες. Για το τεστ ου-
ρεάσης χρειάζονται 1-2 βιοψίες 5εκ από τον 
πυλωρό στο έλασσον τόξο κοντά στην γω-
νία του στομάχου ή και στο μείζον τόξο ένα-
ντι της γωνίας. 
Αν το τεστ είναι αρνητικό θα πρέπει να επι-

βεβαιωθεί με βιοψίες ιδίως σε καταστάσεις με 
χαμηλή ευαισθησία όπως λήψη πραζόλης ή 

Η λήψη βιοψιών αποτελεί βασική 
μέθοδο για την διαφοροδιάγνωση 

κακοήθων, φλεγμονωδών 
και λοιμωδών παθήσεων του πεπτικού. 

Ακόμα και αν η ενδοσκοπική εικόνα 
είναι φυσιολογική οι βιοψίες 

μπορεί να είναι χρήσιμες. 
Αυτό δεν σημαίνει όμως 

ότι θα πρέπει να λαμβάνονται 
συστηματικά και χωρίς κλινικές 

ή ενδοσκοπικές ενδείξεις. 
Σαν γενική αρχή 

λαμβάνουμε βιοψίες μόνο 
όταν υπάρχει προοπτική 

να επηρεάσουν 
την αντιμετώπιση του ασθενή. 

Λήψη βιοψιών 
σε παθήσεις του πεπτικού 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ;
ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΚΛΕΑΡχΟΣ

Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ
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αντιβιοτικών και αιμορραγία. 
Γενικά προτείνεται η διακοπή των PPIs του-

λάχιστον μια εβδομάδα προ της γαστροσκό-
πησης. Για τις βιοψίες περιγράφονται δύο προ-
σεγγίσεις. 
Η πρώτη με τρεις βιοψίες από την γωνία σώ-

ματος – άντρου, από το μείζον τόξο προς το 
άντρο και από το μείζον τόξο προς το σώμα. 
Η δεύτερη είναι το ανανεωμένο πρωτόκολ-

λο του Sydney με 5 βιοψίες από την γωνία του 
στομάχου, από το άντρο 2-3εκ από τον πυ-
λωρό προς το έλασσον, από το άντρο 2-3εκ 
από τον πυλωρό προς το μείζον, από το σώμα 
8εκ από την καρδία προς το έλασσον και από 
το σώμα 8εκ από την καρδία προς το μείζον.
Το πρωτόκολλο του Sydney έχει το πλεονέ-

κτημα σε ασθενείς με χρόνια γαστρίτιδα και 
ατροφία στο άντρο όπου συνεπώς το πλήθος 
των μικροβίων είναι ελαττωμένο. 
Σε περίπτωση διαπιστωμένης ελικοβακτηρι-

διακής γαστρίτιδας συστήνεται πρωτόκολλο 
για μεταπλαστική περιβαλλοντική ατροφική 
γαστρίτιδα (EMAG). Όσον αφορά την EMAG 
πάλι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. 
Η πρώτη με 7 τυχαίες βιοψίες από θόλο, 

σώμα και άντρο και η δεύτερη 12 στοχευμέ-
νες βιοψίες και συγκεκριμένα 4 βιοψίες ανά 
τεταρτημόριο 2-3εκ από τον πυλωρό, 2 από 
την γωνία σώματος – άντρου, 4 από το σώ-
μα (2 έλασσον τόξο και 2 μείζον) και 2 από 
την καρδία. 
Μια άλλη μορφή χρόνιας γαστρίτιδας είναι η 

αυτοάνοση μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα 
(AMAG) η οποία επηρεάζει κυρίως τον θόλο 
και το σώμα και συνδυάζεται με κακοήθη α-
ναιμία ενώ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 
αδενοκαρκίνωμα και καρκινοειδείς όγκους. 
Δεν υπάρχει σαφές πρωτόκολλο αλλά συ-

στήνεται η λήψη βιοψιών από κάθε ορατή 
βλάβη προς αποκλεισμό νεοπλασίας. Σε πε-
ρίπτωση γαστρικών πολυπόδων οι μεμονω-
μένοι συστήνεται να αφαιρούνται ή να λαμ-
βάνεται βιοψία. 
Ανάλογα με το αποτέλεσμα της βιοψίας χρή-

ζουν αφαίρεσης πολύποδες θόλου άνω των 
10χιλ, υπερπλαστικοί άνω των 5χιλ και όλοι 
οι αδενωματώδεις ασχέτου μεγέθους. Εάν έ-
χουμε πολλαπλούς πολύποδες αφαιρούνται 
οι μεγαλύτεροι και λαμβάνονται αντιπροσω-
πευτικά δείγματα των μικρότερων και στην 
συνέχεια αντιμετωπίζουμε αναλόγως της ι-
στολογικής. 
Καθώς οι υπερπλαστικοί και οι αδενωματώ-

δεις σχετίζονται με ατροφική και ελικοβακτη-
ριδιακή γαστρίτιδα συστήνεται πρωτόκολλο 
βιοψιών για EMAG. 
Σε πεπτικό έλκος λαμβάνουμε πολλαπλές 

βιοψίες (τουλάχιστον 8) από τα χείλη και την 
βάση του έλκους ιδίως στα γαστρικά έλκη 
και σε υποψία κακοήθειας. Πρέπει να ακο-

λουθεί πάντα πρωτόκολλο για ελικοβακτη-
ριδιακή γαστρίτιδα.

Γ) ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: 
Η υποψία κοιλιοκάκης είναι η βασική ένδειξη 

για βιοψία στο δωδεκαδάκτυλο. Συστήνονται 
4-6 βιοψίες από τον βολβό και το άπω δωδεκα-
δάκτυλο άσχετα με την μακροσκοπική εικόνα. 

Δ) ΠΑχΥ ΕΝΤΕΡΟ: 
Η βασική αιτία λήψης βιοψιών από φυσιο-

λογικό βλεννογόνο στο παχύ έντερο είναι η 
υποψία μικροσκοπικής κολίτιδας (είτε κολλα-
γονική είτε λεμφοκυτταρική). 
Συστήνεται πλήρης κολονοσκόπηση με του-

λάχιστον 2 βιοψίες από το ανιόν, τουλάχιστον 
2 από το εγκάρσιο, τουλάχιστον 2 από το κα-
τιόν και τουλάχιστον 2 από το σιγμοειδές. 
Σε υποψία ΙΦΝΕ οι βιοψίες βοηθούν στο να 

τεθεί η διάγνωση και να καθοριστεί η έκταση 
της νόσου. Για την αρχική διάγνωση συστή-
νεται ειλεοκολονοσκόπηση με τουλάχιστον 
2 βιοψίες από 5 ανατομικά τμήματα του ε-
ντέρου συμπεριλαμβανομένου τελικού ειλε-
ού και ορθού από πάσχων και φυσιολογικό 
βλεννογόνο σε ξεχωριστά δοχεία ανά τμήμα. 
Σε περίπτωση ελκωτικών βλαβών συστήνεται 
λήψη βιοψιών σε ξεχωριστά δοχεία. Βιοψίες 
από χείλη ελκών και από αφθώδεις βλάβες 
αυξάνουν την πιθανότητα εντοπισμού κοκ-
κιωμάτων. 
Αν υπάρχει υποψία συμμετοχής του ανώ-

τερου πεπτικού συστήνεται γαστροσκόπηση 
με τουλάχιστον 2 βιοψίες από τον οισοφάγο, 
τον στόμαχο και το δωδεκαδάκτυλο. H παρα-
κολούθηση για δυσπλασία αρχίζει στα 8-10 
χρόνια μετά την διάγνωση πανκολίτιδας ή στα 
12-15 μετά από αριστερή κολίτιδα. 
Προτείνεται η χρωμοενδοσκόπηση με 

methylene blue ή indigo carmine με στο-
χευμένες βιοψίες όλων των ορατών βλαβών 
αλλά και φυσιολογικού βλεννογόνου προκει-
μένου να εκτιμηθεί η έκταση της φλεγμονής. 
Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρωμοενδο-

σκόπησης συστήνεται HD κολονοσκόπηση με 
τυχαίες βιοψίες σε συνδυασμό με βιοψίες ο-
ρατών βλαβών. 
Σε περίπτωση πανκολίτιδας προτείνονται βι-

οψίες ανά τεταρτημόριο ανά 10εκ για όλο το 
μήκος του παχέος ενώ σε περιορισμένη κο-
λίτιδα δείγματα για το μήκος της μεγαλύτερης 
έκτασης καταγεγραμμένης κολίτιδας. 
Σε περίπτωση νέο-ορθού (pouch) με ειλεο-

πρωκτική αναστόμωση και συμπτώματα συμ-
βατά με φλεγμονή (pouchitis) συστήνονται 
πολλαπλές βιοψίες από το νέο-ορθό και την 
προσιούσα έλικα του λεπτού. 
Στους πολύποδες του παχέος εντέρου, βα-

σική αρχή είναι η αφαίρεση όλης της βλάβης 
και όχι η λήψη βιοψιών. 

Μάλιστα, προτείνεται να αποφεύγονται οι 
βιοψίες από βλάβες που έχουν την προοπτι-
κή να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά καθώς μπο-
ρεί να προκληθεί υποβλεννογόνια ίνωση που 
μπορεί να καθηλώσει και να δυσχεράνει την 
πολυποδεκτομή. 
Επίσης οι αρνητικές βιοψίες από ένα σημείο 

ενός πολύποδα δεν μπορούν να αποκλεί-
σουν το ενδεχόμενο δυσπλασίας σε κάποιο 
άλλο σημείο.

Ε) χΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
Για τις χωροκατακτητικές εξεργασίες (ΧΚΕ) 

είτε στομάχου, είτε παχέος που έχουν μορ-
φολογικά μεγάλες πιθανότητες να είναι κα-
κοήθεις συστήνονται τουλάχιστον 4-7 βιο-
ψίες στοχευμένα, ιδίως οι πρώτες, προς ι-
στό που δεν φαίνεται μακροσκοπικά να εί-
ναι νεκρωτικός. 
Οι πρώτες βιοψίες λαμβάνονται από χεί-

λη ελκών και νεκρωμάτων και πρέπει να εί-
ναι στοχευμένες καθώς οι βλάβες αυτές συ-
νήθως αιμορραγούν οπότε στις επόμενες βι-
οψίες το οπτικό πεδίο δεν είναι καθαρό και 
δυσκολεύει η στόχευση. 
Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι λαβί-

δες που χρησιμοποιούνται για τέτοιες βλά-
βες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται 
είτε στον ίδιο ασθενή σε άλλο σημείο, είτε 
σε άλλο ασθενή. 
Σε περίπτωση που η ΧΚΕ εμποδίζει την δίο-

δο του οργάνου και τις στοχευμένες βιοψίες, 
προτείνεται ο συνδυασμός βιοψιών με λαβί-
δα και η κυτταρολογική με βούρτσα. 
Αναφορικά με τις υποβλεννογόνιες βλάβες, 

όπως πχ τα GIST, οι βιοψίες  με λαβίδα δεν 
έχουν θέση αλλά συστήνεται fNA με ενδο-
σκοπικό υπέρηχο. 
Για άλλες βλάβες που υποπτευόμαστε πιο 

επιφανειακή κατανομή, για παράδειγμα πλα-
στική λινίτιδα, προτείνονται βιοψίες tunnel ή 
bite on bite δηλαδή δύο βιοψίες με λαβίδα 
από το ίδιο σημείο προκειμένου να ληφθεί 
δείγμα από τον υποβλεννογόνιο ή εκτομή 
με τεχνική EMR με βρόχο πολυποδεκτομής. 

βΙβΛΙΟΓΡΑφΙΑ: 
•  ASGE guidelines, Endoscopic mucosal tissue 

sampling
•  ASGE guidelines, Update on endoscopic 

tissue sampling devices
•  Portuguese Journal of Gastroenterology 

Biopsies in Gastrointestinal Endoscopy
•  Journal Korean Med Sci, Optimal Number 

of Endoscopic Biopsies in Diagnosis of 
Advanced Gastric and Colorectal Cancer

•  Yamada's Textbook Of Gastroenterology 
6th edition

•  Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal 
and Liver Disease 10th edition
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Από την αντικειμενική εξέταση, ΑΠ=110/75 
mm Hg, 86 bpm, Sp02: 97%, θ: 36,5 oC, 
ΣΒ: 57 kgr. Όψη και θρέψη κ.φ., χωρίς ιδι-

αίτερα ευρήματα από την κατά συστήματα εξέταση.
Ο γενόμενος εργαστηριακός έλεγχος παρουσι-

άζεται παρακάτω:
WBC: 12.890 κκχ,  Πολυ/Λεμφο/Mονο: 56/33/7, 

Hb: 12,9 gr/dl, Hct: 39,8%, MCV: 90,1,  PLT: 
318000 κκχ, TKE: 22 (1η ώρα), Σάκχαρο: 95 mg/
dl, Ουρία: 26mg/dl, Κρεατινίνη:  0,6 mg/dl, Ολ. 
Χολ.: 0,66mg/dl, SGOT: 13 U/L, SGPT:  11 U/L, 
γ-GT:  71 U/L, ALP:  12 U/L, LDH: 251 U/L, CPK: 
27 U/L, Aμυλάση: 54 U/L, Ολικά λευκώματα: 
5,9 gr/dl, Λευκωματίνη: 3,7 gr/dl, K: 3,6 mmol/l, 
Na: 141 mmol/l, Ca: 8,5 mg/dl, CRP: 16,9 mg/l, 
Troponin I: 4,7 pg/ml.

Μικροσκοπική κοπράνων: ελάχιστα πυοσφαί-
ρια, Καλλιέργεια: φυσιολογική χλωρίδα, Ag και 
τοξίνη Cl. dif: (-).

Α/α θώρακος και κοιλίας χωρίς ειδικά ευρήμα-
τα και υπερηχογράφημα κοιλίας χωρίς παθολο-
γικό εύρημα από τα συμπαγή όργανα.

Η ασθενής εισήχθη στην κλινική για περαιτέρω 
διερεύνηση.

Ο εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος ακο-
λουθεί:

TSH: 1,19 μIU/ml, FT3: 1,88 pg/ml, FT4: 1,3 ng/
ml, IgG: 354, HBsAg (-), anti-HCV (-), HIV (-), ΑΝΑ 
(-), ΑSMA (-), AMA (-), anti-DNA (-), αντιγλοιαδινι-
κά αντισώματα (-), αντισώματα έναντι ιστικής τραν-
σγλουταμινάσης (-), χρωμογρανίνη: 230 ng/ml.

Πραγματοποιήθηκε αξονική κοιλίας, όπου δεν 
απεικονίστηκε ειδική παθολογία από τον πεπτικό 
σωλήνα και τα συμπαγή όργανα της κοιλιάς, κα-
θώς και ενδοσκοπικός έλεγχος. 

Η ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού μέχρι τη 2η 
μοίρα του 12/λου ανέδειξε διαγραφή αγγειακού 
δικτύου στο άντρο, ενώ δόθηκε η εντύπωση μεί-
ωσης του ύψους των πτυχών στο δωδεκαδάκτυλο. 
Η κολονοσκόπηση μέχρι 10 εκ. εντός του τελικού 
ειλεού ανέδειξε αραιές πετέχειες στο αρ. και δε. 
κόλον. Ελήφθησαν βιοψίες και η ασθενής εξήλ-
θε εν αναμονή αποτελεσμάτων με συμπτωματική 
αγωγή με λοπεραμίδη και ριφαξιμίνη.

Σε 15 ημέρες, η ασθενής επανέρχεται σε σταθε-
ρή κλινική κατάσταση, με τα αποτελέσματα των 
βιοψιών, που παρατίθενται εδώ:

Στόμαχος: Αλλοιώσεις χρόνιας γαστρίτιδος, Hp (-).
12/λο: Aλλοιώσεις μη ειδικής διαβρωτικής 12/λι-

τιδας με διατήρηση της αρχιτεκτονικής και φυσιο-

λογικό αριθμό ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων.
Τελικός Ειλεός: Χρονίζουσα ειλεΐτιδα με διαβρώ-

σεις, ικανή ατροφία λαχνών, παρουσία χρόνιου 
φλεγμονώδους διηθήματος.

Παχύ Έντερο: Χρονίζουσες αλλοιώσεις ισχαιμι-
κής κολίτιδος, εκτεταμένες διαβρώσεις, διατήρη-
ση αρχιτεκτονικής, μέτρια αύξηση χρόνιου φλεγ-
μονώδους διηθήματος.

Διακόπτεται η ριφαξιμίνη και τροποποιείται η 
λοπεραμίδη.

Ζητείται να πραγματοποιηθεί μαγνητική τομο-
γραφία και σπινθηρογράφημα με οκτρεοτίδη λό-
γω της οριακής τιμής χρωμογρανίνης, τα οποία 
και είναι αρνητικά.

Σε διάστημα δύο μηνών, η ασθενής έχει επιδει-
νωθεί κλινικά, οπότε επανέρχεται ιδιαίτερα επιβα-
ρυμένη, έχοντας πλέον απωλέσει 5 κιλά, με οι-
δήματα κάτω άκρων, και τον ακόλουθο εργαστη-
ριακό έλεγχο:

WBC: 5.970 κκχ, Πολυ/Λεμφο/Mονο: 52/32/10, 
Hb: 10,4 gr/dl, Hct: 39,5%, MCV: 88,0, PLT: 
334000 κκχ, Σάκχαρο: 95 mg/dl, Ουρία: 26 mg/
dl, Κρεατινίνη: 0,7 mg/dl, SGOT: 13 U/L, SGPT: 
12 U/L, LDH: 215 U/L, Λευκώματα: 3,5 gr/dl, 
Λευκωματίνη: 2,1 gr/dl, K: 3,7 mmol/l, Na: 141 
mmol/l, Ca: 7,1 mg/dl, CRP: 26,2 mg/L.

Η ασθενής εισάγεται εκ νέου στην κλινική για υ-
ποστήριξη και συνέχιση του ελέγχου. Μετά την ε-
πανεκτίμηση των δεδομένων, αποφασίζεται η α-
σθενής να επανενδοσκοπηθεί και αποστέλλονται 
βιοψίες σε εξειδικευμένο παθολογοανατόμο, που 
ευαισθητοποιείται για το ιστορικό της ασθενούς.

Το αποτέλεσμα ακολουθεί:
1. Τεμαχίδια βλεννογόνου μεταβολβικής μοί-

ρας δωδεκαδακτύλου με διατήρηση της αρχι-
τεκτονικής των κρυπτών – λαχνών πλην περι-
οχικής ήπιας βραχύνσεως των λαχνών. Μέτρια 
φλεγμονώδης διήθηση του χορίου, αποτελούμε-
νη από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και η-
ωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα. 
Σχηματισμός ολίγων μικρών λεμφοκυτταρικών α-
θροίσεων. Ήπια αύξηση του αριθμού των ενδο-
επιθηλιακών T(CD3+>CD8+) λεμφοκυττάρων. 
Εκφυλιστικές αλλοιώσεις του επιθηλίου της επι-
φανείας. Απουσία εμφανών ειδικών μικροοργανι-
σμών. Βλεννογόνος μεταβολβικής μοίρας δωδε-
καδακτύλου με μέτριες μη ειδικές φλεγμονώδεις 
αλλοιώσεις και με ελαφρώς αυξημένο αριθμό εν-
δοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων.

2. Τεμαχίδια γαστρικού βλεννογόνου πυλωρι-
κού - μεταβατικού τύπου και τύπου σώματος με 
ήπιες αλλοιώσεις χρόνιας ενεργού γαστρίτιδας και 
με συνυπάρχουσες αλλοιώσεις αντιδραστικής γα-
στρίτιδας. Συμμετοχή αρκετών ηωσινοφίλων πο-
λυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων στο φλεγμο-
νώδες διήθημα του χορίου.

Πολυεστιακή έντονη μεταπλαστική αδενική ατρο-
φία στον πυλωρικού – μεταβατικού τύπου βλεννο-
γόνο με συνοδό εντερική μετάπλαση μικτού τύπου.

Σχηματισμός ξανθελάσματος στον βλεννογόνο 
του σώματος και μικροκυστική διάταση αδενίων.

Αναγεννητική υπερπλασία των γαστρικών βο-
θρίων.

Απουσία ελικοβακτηρίων του πυλωρού στο εξε-
τασθέν υλικό (ανοσοϊστοχημική χρώση).

Συνιστάται η συνεκτίμηση με τον λοιπό κλινι-
κοεργαστηριακό έλεγχο (μεταξύ άλλων συζητώ-
νται τα ενδεχόμενα συσχετίσεως με λήψη φαρμά-
κων ή με διαδρομή συστηματικού νοσήματος, ό-
πως αυτοανόσου νοσήματος, σακχαρώδους δια-
βήτη). Σκόπιμος θεωρείται και ο έλεγχος του λοι-
πού γαστρεντερικού σωλήνος κυρίως για τον α-
ποκλεισμό μικροσκοπικής κολίτιδος ή και μείζο-
νος σημασίας αλλοιώσεως.

3. Τεμαχίδια βλεννογόνου παχέος εντέρου χω-
ρίς αξιοσημείωτη διαταραχή της αρχιτεκτονικής 
των κρυπτών. Ήπια βλεννοπενία. Πυκνή διήθη-
ση όλου του πάχους του χορίου αποτελούμε-
νη από λεμφοκύτταρα, άφθονα πλασματοκύτ-
ταρα πυκνώς διατεταγμένα, αρκετά ηωσινόφιλα 
και λιγότερα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρη-
να λευκοκύτταρα. Μικρός αριθμός ενδοεπιθη-
λιακών λεμφοκυττάρων. Έντονη πάχυνση του 
υποεπιθηλιακού κολλαγόνου με ανώμαλη πα-
ρυφή αυτού και με εγκλωβισμό εντός αυτού τρι-
χοειδών αγγείων. Έντονες εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις του επιθηλίου της επιφανείας με αποκόλλη-
ση αυτού σε ικανή έκταση και με σχηματισμό επι-
πολής διαβρώσεων.

Συμπέρασμα: Βλεννογόνος σιγμοειδούς και κατι-
όντος κόλου με αλλοιώσεις όπως οι παρατηρού-
μενες σε μικροσκοπική – κολλαγονώδη κολίτιδα.

Συνιστάται η συνεκτίμηση με τα ενδοσκοπικά και 
τα λοιπά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.

Η περαιτέρω ανοσοϊστοχημική μελέτη του πυ-
κνού πλασματοκυτταρικού πληθυσμού επιβεβαι-
ώνει την πολυκλωνικότητα αυτών. 

Ασθενής 90 ετών προσήλθε στο Ε.Ι. λόγω διαρροιών από εξαμήνου. Αναφέρει 5-7 υδαρείς κενώσεις ημερησίως 
χωρίς άλλες προσμίξεις. Από το ατομικό ιστορικό, αρτηριακή υπέρταση από εικοσαετίας, ΣΔ τύπου 2 από δεκαετίας, 
σκωληκοειδεκτομή σε παιδική ηλικία. Λαμβάνει συνδυασμό ιρβεσαρτάνης/υδροχλωθειαζίδης και μετφορμίνη. Δεν 

καταναλώνει αλκοόλ, ενώ καπνίζει 20-30 τσιγάρα ημερησίως για περισσότερα από 50 έτη. Από το οικογενειακό ιστορικό, 
ο πατέρας της απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών από Ca πνεύμονα, ενώ η μητέρα της σε ηλικία 84 ετών από καρδιοπάθεια. Έχει 

έναν ζώντα αδελφό με Ca παχέος εντέρου.

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση 
ΠΑΡΗΣ ΠΑΝΤΣΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΙΚΟΥ

Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
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Με βάση την παραπάνω ιστολογική εξέταση, ε-
τέθη η διάγνωση της μικροσκοπικής κολίτιδας και 
στην ασθενή χορηγήθηκε από το στόμα βουδε-
σονίδη σε δόση 9 mg ημερησίως. Η συμπτωμα-
τολογία υφέθηκε πλήρως, η κλινική εικόνα της α-
σθενούς βελτιώθηκε και ο εργαστηριακός έλεγχος 
αποκαταστάθηκε.

Σχόλιο
Η μικροσκοπική κολίτιδα είναι χρόνια φλεγμονώ-

δης εντερική νόσος που χαρακτηρίζεται από χρό-
νια υδαρή διάρροια με μακροσκοπικά φυσιολο-
γικό βλεννογόνο παχέος εντέρου. Η διάγνωση της 
βασίζεται  σε ιστολογικά κριτήρια. 

Διακρίνονται δύο φαινότυποι, η κολλαγονική και 
η λεμφοκυτταρική, ενώ μπορεί να υπάρχει και αλ-
ληλοεπικάλυψη.

Η επίπτωση της νόσου υπολογίζεται έως και 
25/100.000/έτος με αύξουσα τάση. Η μέση ηλικία 
εμφάνισης είναι 50-70 έτη, ενώ το αριστερό κόλον 
συνήθως πάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό από το δεξί.

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η χρήση ΜΣΑΦ, 
PPI και ασπιρίνης, το κάπνισμα (εμφάνιση της νό-
σου έως και 10 έτη νωρίτερα), η κοιλιοκάκη (αυξη-
μένος κίνδυνος έως 72 φορές), τα αυτοάνοσα νο-
σήματα (θυρεοειδίτιδα, ΣΔ) και το γυναικείο φύλο.

Κλινικά, χαρακτηρίζεται από χρόνια υδαρή διάρ-
ροια (συνήθως 4-9 κενώσεις/ημέρα), που μπορεί 
να οδηγήσει σε αφυδάτωση ή/και ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές. Οι διάρροιες συνήθως προκαλούν νυ-
χτερινή αφύπνιση και με το χρόνο απώλεια βά-
ρους, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν αρθραλγίες.

Για τη διάγνωση, απουσιάζουν τα ειδικά κλινι-
κο-εργαστηριακά ευρήματα.

Ο απεικονιστικός έλεγχος είναι αρνητικός, στις 
καλλιέργειες και παρασιτολογικές κοπράνων δεν 
απομονώνεται παθογόνος παράγων και η καλ-
προτεκτίνη κοπράνων είναι φυσιολογική ή επηρε-
ασμένη σε χαμηλά επίπεδα (48-80 μg/g). Η κο-
λονοσκόπηση είναι συνήθως φυσιολογική ή πα-
ρατηρούνται μη ειδικές ήπιες αλλοιώσεις (οίδημα 
βλεννογόνου/οζώδης διαμόρφωση). 

Έτσι, απαιτείται ιστολογική τεκμηρίωση, όπου α-
ναγνωρίζεται διαταραχή του επιθηλιακού φραγ-
μού με αύξηση του αριθμού των πλασματοκυτ-
τάρων, CD8-CD3 λεμφοκυττάρων (>10-20/100ε-
πιθηλιακά κύτταρα) και μακροφάγων, διατήρη-
ση της δομής των κρυπτών και αύξηση του πά-
χους της υποεπιθηλιακής στιβάδας κολλαγόνου 
>10μm (φ.τ 4-5 μm).

Η νόσος δεν είναι ιάσιμη. Θεραπευτικός στόχος α-
ποτελεί ο περιορισμός των κενώσεων σε <3 κενώ-
σεις/ημέρα ή <1 υδαρή κένωση/ημέρα, με συνοδό 
βελτίωση της ποιότητας ζωής (HRQoL) των ασθενών.

Απαραίτητη κρίνεται η διακοπή των φαρμάκων 
που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση της 
μικροσκοπικής κολίτιδας και η διακοπή του κα-
πνίσματος.

Όσον αφορά στην πρόγνωση της νόσου, αυ-
τή είναι καλοήθης, και παρουσιάζει κλινική βελ-
τίωση στο 75% μετά από θεραπεία επαγωγής με 
βουδεσονίδη. 

Υποτροπή παρουσιάζει το 40-81% έως και 2 ε-
βδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας, οπό-
τε αυτή επαναχορηγείται επί μακρόν. Επί αποτυ-
χίας της βουδεσονίδης, πρέπει να εξετάζονται άλ-
λες επιλογές ανοσοκαταστολής με anti-TNf ή θει-
οπουρίνες.

βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη
Gentile NM et al, The Epidemiology of Microscopic 
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Ηπατολογικό 
QUIZ

ΣΟφΙΑ βΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ο ασθενής
Άνδρας 31 ετών παραπέμπεται στο εξωτερικό η-

πατολογικό ιατρείο λόγω εμφάνισης ικτέρου τρεις 
ημέρες μετά την διενέργεια λαπαροσκοπικής χο-
λοκυστεκτομής. 

Φέρει εργαστηριακό έλεγχο με SGOT: 100 IU/
ml, SGPT: 150 IU/ml, γGT: 150 mg/dl, ALP: 157 
mg/dl, Ολική χολερυθρίνη: 8 g/l με άμεση χολε-
ρυθρίνη: 5,44 και INR: 1. 

Προσκομίζει υπερηχογράφημα άνω κοιλίας προ 
της χολοκυστεκτομής, όπου απεικονίζεται χοληδό-
χος κύστη πλήρης ηχογενούς υλικού με πάχυνση 
του τοιχώματος αυτής.

Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρονται δύ-
ο επεισόδια επισκληρίτιδων στο παρελθόν. Κατά 
την κλινική εξέταση ανευρίσκονται ικτερική χροιά 
δέρματος και επιπεφυκότων, ομαλό και ανώδυ-
νο ηπατικό χείλος. 

Δεν πίνει, δεν καπνίζει και λαμβάνει από του στό-
ματος Αμοξυκιλίνη/Κλαβουλανικό οξύ μετά την 
χολοκυστεκτομή.

Τι θα συνιστούσατε στον ασθενή;
•  Να εισαχθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, προ-

κειμένου να διερευνηθεί το αίτιο του ικτέρου και 
παράλληλα να ενημερωθεί ο χειρουργός που 
διενέργησε την χολοκυστεκτομή.

•  Να υποβληθεί σε υπέρηχο άνω κοιλίας σε τα-
κτική βάση και σε επανάληψη του εργαστηρια-
κού ελέγχου ανά τρεις ημέρες μιάς και ο ασθε-
νής είναι ασυμπτωματικός.

•  Διενέργεια αξονικής τομογραφίας άνω κοιλιάς 
για την καλύτερη απεικόνιση των χοληφόρων.

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή έχει αντικα-
ταστήσει το ανοιχτό χειρουργείο στη θεραπεία της 
συμπτωματικής χολολιθίασης ως ελάχιστα επεμ-
βατική χειρουργική. 

Ωστόσο, σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα εμ-
φάνισης επιπλοκών, περιλαμβάνοντας τραυματι-
σμό του κοινού χοληδόχου πόρου, των αγγείων 
και των παρεγχυματικών οργάνων1. 

Σε περίπτωση εμφάνισης ίκτερου μετά από χο-
λοκυστέκτομη, συνιστάται διενέργεια απλού υπε-
ρηχογραφήματος ήπατος με το ερώτημα αν υπάρ-
χουν διατάσεις των χοληφόρων. Η αξονική τομο-
γραφία δεν προσθέτει παραπάνω πληροφορίες 
στη περίπτωση αυτή.

Ο ασθενής εισάγεται στο εφημερεύον νοσοκο-

μείο για διερεύνηση και αντιμετώπιση. 
Υποβάλλεται σε υπέρηχο άνω κοιλίας, όπου α-

ναδεικνύεται διάταση των ενδοηπατικών και εξω-
ηπατικών χοληφόρων. 

Ποιά πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή σας; 
Συστήνετε:
•  Ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατογραφία  (ERCP)
•  Ηπατοχολικό σπινθηρογράφημα
•  Αξονική Τομογραφία (CT)
•  Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)

Όσον αφορά την CT κοιλίας, ούτε τώρα αναμέ-
νεται να μας δώσει παραπάνω πληροφορίες. Θα 
ήταν ενδεχομένως  χρήσιμη στην αναγνώριση με-
τεγχειρητικών ενδοκοιλιακών συλλογών, χωρίς 
να δύναται να διαφοροποιήσει μεταξύ χολής και 
άλλων υγρών. 

Για παράδειγμα, μετεγχειρητικό ύγρωμα, αιμά-
τωμα και διαρροή χολής θα μπορούσαν να δια-
γνωστούν με την βοήθεια CT2. 

Το ηπατοχολικό σπινθηρογράφημα χρησιμεύει 
στην αναγνώριση της συνέχειας του χολικού δέ-
ντρου και την ανεύρεση τυχόν διαρροών χολής, 
με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, έχοντας ό-
μως ως μειονέκτημα την έκθεση του ασθενούς σε 
σημαντική ακτινοβολία3,4. 

Η MRCP χαρτογραφεί αναίμακτα και μη επεμ-
βατικά τα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφό-
ρα, οπότε παρέχει ένα καλό ανατομικό «χάρτη» 
για τον σχεδιασμό χειρουργικής αντιμετώπισης τυ-
χόν επιπλοκής από αυτά, ενώ ταυτόχρονα δεν εκ-
θέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία5. 

Καλό είναι, λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντενδεί-
ξεις, να γίνει MRCP προ της απόφασης διενέργει-
ας ERCP.

Ο ασθενής υπεβλήθη σε MRCP όπου αναδείχθη-
κε διάταση των ένδο- και εξωηπατικών χοληφόρων 
και ίζημα στο τελικό τμήμα του κοινού χοληδόχου 
πόρου. Ακολούθως υπεβλήθη σε Ενδοσκοπική 
Χολαγγειοπαγρεατογραφία (ERCP) για καθαρι-
σμό του πόρου, ενώ διακόπηκε η Αμοξικιλίνη/
Κλαβουλανικό οξύ και ετέθη σε ενδοφλέβια α-
γωγή με σιπροφλοξασίνη. 

Κατά την ERCP διενεργήθηκε σφιγκτηροτομή, 
καθαρισμός του πόρου με μπαλόνι και πλήρης 
παροχέτευση αυτού. Αφαιρέθηκαν πολλαπλοί 
χολόλιθοι. 

Τις επόμενες δύο ημέρες, ο ασθενής παρέμει-
νε ικτερικός ενώ στον εργαστηριακό έλεγχο ση-
μειώθηκε συνεχής αύξηση των τρανσαμινασών. 
Συγκεκριμένα, την 1η ημέρα: SGoT: 190, SGPT: 
396, γGT: 209, ALP: 143, Ολική χολερυθρίνη: 
6,78 με άμεση χολερυθρίνη: 4,72, αμυλάση: 45 
και INR: 1 και τη 2η ημέρα SGoT: 200, SGPT: 440, 
γGT: 184, ALP: 169, Ολική χολερυθρίνη: 10,22 με 
άμεση χολερυθρίνη: 6,39, αμυλάση: 48 και INR: 1. 

Ο ασθενής δεν εμφανίζει πυρετό, σημεία η-
πατικής εγκεφαλοπάθειας  και παραμένει ασυ-
μπτωματικός.

Ποιά θα πρέπει να είναι η περαιτέρω 
αντιμετώπιση του ασθενούς;
•  Διακοπή της χορηγούμενης αντιβιοτικής αγωγής 

και παρακολούθηση της διακύμανσης των ηπα-
τικών ενζύμων.

•  Συνέχιση της χορηγούμενης αντιβιοτικής αγωγής 
και εργαστηριακή διερεύνηση της αύξησης των 
τρανσαμινασών και της εμμένουσας χόλοστασης.

•  Συνέχιση της χορηγούμενης αντιβιοτικής αγω-
γής και εργαστηριακή διερεύνηση της αύξησης 
των τρανσαμινασών και της εμμένουσας χολό-
στασης, καθώς και διενέργεια νέου υπερήχου ά-
νω κοιλίας για τον έλεγχο της βατότητας του χο-
ληφόρου δέντρου.

Ο ασθενής υποβλήθηκε ξανά σε υπέρηχο άνω 
κοιλίας, όπου αναδεικνύεται ήπιας μορφής πάχυν-
ση του τοιχώματος του κοινού χοληδόχου πόρου. 
Οι ορολογικές εξετάσεις για τους ιούς των ηπατι-
τίδων A, B, C και E, τον κυτταρομεγαλοϊό και τον 
Epstein-Barr είναι όλες αρνητικές. 

Ο ανοσολογικός έλεγχος με ASMA, AMA, ANA, 
Anti-LKM, ANCA αντισώματα είναι αρνητικός. Ο 
χαλκός ορού, η σερουλοπλασμίνη, α1-αντιθρυψίνη 
και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανοσοσφαι-
ρινών ήταν εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ ση-
μειώθηκε αύξηση της φερριτίνης του ορού σε 
471 (<400). 

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ASGE 
του 2015, η χορήγηση των αντιβιοτικών απαιτεί-
ται σε ασθενείς με χολαγγειΐτιδα. 

Καταστάσεις που καθιστούν την επιτυχημένη 
παροχέτευση του πόρου λιγότερο πιθανή  είναι 
η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα και η 
κακοήθης απόφραξη των χοληφόρων της πύλης. 

Εάν η παροχέτευση του πόρου είναι ανεπιτυχής, 



ΣΕΛΙΔΑ 15

ig

τα αντιβιοτικά πρέπει να χορηγούνται για τρεις έ-
ως πέντε ημέρες. 

Προφυλακτική αντιβιοτική χορήγηση δίνεται στους 
ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοίμω-
ξης (ουδετεροπενικοί ασθενείς, ασθενείς με προ-
χωρημένου βαθμού αιματολγική κακοήθεια ή με 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος με ασκι-
τική συλλογή)6. Αποφασίστηκε η συνέχιση της α-
ντιβιοτικής αγωγής για την περίπτωση ύπαρξης μι-
κρολιθίασης στο δίκτυο των χοληφόρων.

Την 4η ημέρα νοσηλείας, ο ασθενής παραμένει 
απύρετος, ασυμπτωματικός χωρίς σημεία ηπατι-
κής εγκεφαλοπάθειας, διατηρώντας κλινικά τον ί-
κτερο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο SGoT: 370, 
SGPT: 897, γGT: 95, ALP: 143, Ολική χολερυθρί-
νη: 12,75 με άμεση χολερυθρίνη: 7,95, αμυλά-
ση: 97 και INR: 1,5.

Ποιός είναι ο επόμενος θεραπευτικός 
χειρισμός;
•  Διακοπή της αντιβιοτικής αγωγής λόγω πιθα-

νής φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας και εντα-
τική συνέχιση της κλινικοεργαστηριακής παρα-
κολούθησης

•  Επανάληψη ελέγχου για πιθανή οξεία ιογενή η-
πατίτιδα (επανάληψη ορολογικών δεικτών, μο-
ριακός έλεγχος)

•  Επικοινωνία με μεταμοσχευτικό κέντρο λόγω ε-
πιδείνωσης της εργαστηριακής εικόνας (παράτα-
ση INR) του ασθενούς

Η σιπροφλοξασίνη σχετίζεται με χαμηλή συχνό-
τητα (1-3%) εμφάνισης αύξησης των ηπατικών εν-
ζύμων κατά την διάρκεια της θεραπείας, ηπατο-
κυτταρικού ή χολοστατικού προτύπου. 

Σπανιότερα συνδέεται με σοβαρές και θανατη-
φόρες περιπτώσεις οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. 
Η εμφάνιση της επιπλοκής είναι συνήθης μεταξύ 
της 2ης ημέρας και 2ης εβδομάδας χορήγησης. Η 
πλήρης αποκατάσταση επέρχεται μετά την διακο-
πή του φαρμάκου γρήγορα (2-4 εβδομάδες) και 
εξαρτάται από το βαθμό και την σοβαρότητα της 
χολόστασης7. 

Στην περίπτωση του ασθενούς μας, η χορήγηση 
σιπροφλοξασίνης ακολούθησε την αρχική αγωγή 
με Αμοξικιλίνη/Κλαβουλανικό οξύ σε μια χρονική 
περίοδο που είχε ήδη αρχίσει η εξέλιξη της δια-
ταραχής των ηπατικών ενζύμων. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένδειξη για επικοι-
νωνία με μεταμοσχευτικό κέντρο. Αυτή γίνεται εάν 
ο ασθενής πληροί τα κριτήρια της οξείας ηπατικής 
ανεπάρκειας, τα οποιά περιλαμβάνουν INR>1,5 και 
εμφάνιση ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. 

Ο ασθενής δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια 
και αποφασίζεται να διακοπεί η αντιβιοτική αγωγή. 

Την 10η ημέρα, ο επαναληπτικός έλεγχος του α-
σθενούς δείχνει SGoT: 197, SGPT: 595, γGT: 34, 
ALP: 122, Ολική χολερυθρίνη: 4,02 με άμεση χο-
λερυθρίνη: 2,07 και INR: 1 και ο ασθενής εξέρχε-
ται. Ο ασθενής στις 4 εβδομάδες εμφάνισε πλήρη 
κλινική και βιοχημική ανταπόκριση.

Η εμμένουσα χολόσταση είναι σπάνια επιπλοκή 

της ERCP, της οποίας το αίτιο παραμένει αδιευκρί-
νιστο. Ορισμένοι υποθέτουν ότι μπορεί να προ-
κληθεί ως αντίδραση στο υλικό του σκιαγραφι-
κού ή την αντιβιοτική αγωγή. 

Τα σκιαγραφικά υλικά μπορεί να δράσουν τοξι-
κά στα ηπατοκύτταρα με διαταραχή της διαπερα-
τότητας των κυτταρικών μεμβρανών ή διαταραχή 
των καναλιών μεταφοράς με επαγωγή της ενδο-
ηπατικής χολόστασης. 

Αναφέρεται ότι υψηλής και χαμηλής σημαντικό-
τητας σκιαγραφικά μπορούν να δράσουν λαμβά-
νοντας τη μορφή κρυστάλλων οδηγώντας σε ψευ-
δομικρολιθίαση.7,8

Στην περίπτωση που περιγράφεται εδώ, αρχικά 
σαφώς υπήρχε αποφρακτικός ίκτερος λόγω χο-
ληδοχολιθίασης, ωστόσο στη δεύτερη φάση η ε-
πιδείνωση των ηπατικών ενζύμων ήταν αποτέλε-
σμα φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας. 

Το πιθανότερο σενάριο για την ηπατοτοξικότητα 
ενοχοποιεί την Αμοξικιλινη/Κλαβουλανικό οξύ.  

Η ηπατοτοξικότητα μετά από λήψη Αμοξυκιλίνης/
Κλαβουλανικού οξέος περιγράφηκε πρώτη φο-
ρά το 1988. 

Η ηπατική αντίδραση είναι συνήθως χολοστατι-
κού τύπου, αλλά ηπατοκυτταρική ή μικτή βλάβη 
έχει περιγραφεί επίσης. Η έναρξη των συμπτωμά-
των συνήθως αρχίζει από το τέλος της θεραπείας 
ως 7 εβδομάδες μετά. 

Η πρόγνωση είναι γενικά καλή, με πλήρη επα-
ναφορά των βιοχημικών τιμών στα φυσιολογικά 
συνήθως μέσα σε 4-16 εβδομάδες. 

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους άντρες (2:1-
4:1), σε αυξημένη ηλικία και σε μακροχρόνια θε-
ραπεία. 

Συχνά η ηπατική βλάβη συνοδεύεται από δερ-
ματικό εξάνθημα και ηωσινοφιλία.

Περισσότερα από 900 φάρμακα ή βότανα ενοχο-
ποιούνται για ηπατοτοξικές αντιδράσεις. Η ηπατο-
τοξικότητα από φάρμακα υπολογίζεται στο 4-10% 
όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. 

Το 1% των εισαγωγών στο νοσοκομείο οφείλε-
ται σε ηπατοτοξικότητα από φάρμακα, το 10-33% 
των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας οφείλεται σε 
φάρμακα. 

Οι τύποι της ηπατικής βλάβης περιλαμβάνουν 
την ηπατοκυτταρική βλάβη (ALT/ανώτερο όριο 
του φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο όριο φυσι-
ολογικού >5), τη χολοστατική βλάβη (ALT/ανώ-
τερο όριο του φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο 
όριο φυσιολογικού <2) και τη μικτή μορφή (ALT/
ανώτερο όριο του φυσιολογικού προς ALP/ανώ-
τερο όριο φυσιολογικού 2-5). 

Παράγοντες κινδύνου για φαρμακευτική ηπατο-
τοξικότητα αποτελούν η ηλικία άνω των 60 ετών, 
το φύλο, γενετικοί παράγοντες, η φυλή, η λή-
ψη αλκοόλ και η προϋπάρχουσα ηπατική νόσος. 

Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα μπορεί να είναι 
ενδογενής (προβλέψιμη, δοσοεξαρτώμενη, υψηλή 
επίπτωση, βραχύς χρόνος από τη λήψη του φαρ-
μάκου) ή ιδιοσυγκρασιακή (μη προβλέψιμη, χα-
μηλή επίπτωση, μεγαλύτερος χρόνος μεταξύ έκ-
θεσης και εμφάνισης ηπατικής βλάβης). 

Η διάγνωση της ενδογενούς ηπατοτοξικότητας 
είναι σχετικά εύκολη, διότι σχεδόν πάντα υπάρχει 

το ιστορικό της υπερδοσολογίας του φαρμάκου. 
Για την ιδιοσυγκρασιακή, η διάγνωση είναι πιο δύ-
σκολη και βασίζεται στο χρόνο έναρξης της ηπατο-
τοξικότητας σε σχέση με τη λήψη του φαρμάκου, 
που κυμαίνεται από 4-5 μέρες ως 2-3 μήνες, στο 
χρόνο από τη διακοπή του φαρμάκου μέχρι την 
ομαλοποίηση των βιοχημικών τιμών, όπου συνή-
θως απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα (1-6 μή-
νες), στον αποκλεισμό άλλων αιτιών, μη σχετιζο-
μένων με φάρμακα, και στην δοκιμασία επανέκ-
θεσης, που γενικά δεν συνιστάται αλλά αποτελεί 
πολύ σημαντικό κριτήριο της διάγνωσης.

Το πιθανώς ηπατοτοξικό φάρμακο πρέπει να δι-
ακόπτεται άμεσα και η ηπατική λειτουργία να πα-
ρακολουθείται στενά. 

Τα μόνα αντίδοτα σε περιπτώσεις ηπατοτοξικότη-
τας είναι η Ν-ακετυλοκυστεΐνη για την υπερδοσο-
λογία από παρακεταμόλη και η ενδοφλέβια καρ-
νιτίνη για την μιτοχονδριακής αιτιολογίας ηπατο-
τοξικότητα του βαλπροϊκού. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η διακοπή του 
φαρμάκου και η υποστηρικτική θεραπεία είναι η 
μοναδική θεραπεία.

βιβλιογραφία
1.  Shamiyeh A, Wayand W. Laparoscopic cho-

lecystectomy early and late complications 
and their treatment. Langenbecks Arch Surg. 
2004;389:164–71. http://dx.doi.org/10.1007/
s00423-004-0470-2

2.  Walker AT1, Shapiro AW, Brooks DC, Braver 
JM, Tumeh SS. Bile duct disruption and bi-
loma after laparoscopic cholecystectomy: im-
aging evaluation. AJR Am J Roentgenol. 1992 
Apr;158(4):785-9.

3.  Kiewiet JJ, Leeuwenburgh MM, Bipat S, Bossuyt 
PM, Stoker J, Boermeester MA. A systematic 
review and meta-analysis of diagnostic per-
formance of imaging in acute cholecystitis. 
Radiology. 2012 Sep;264(3):708-20.

4.  Ziessman HA. Hepatobiliary scintigraphy in 2014. 
J Nucl Med Technol. 2014 Dec;42(4):249-59

5.  Abou El-Ella KM, Mohamed oN, El-Sebayel MI, 
Al-Semayer SA, Al Mofleh IA. Management 
of postlaparoscopic cholecystectomy major 
bile duct injury: comparison of MRCP with 
conventional methods. Saudi J Gastroenterol. 
2004;10(1):8–15.

6.  American Society for Gastrointestinal Endoscopy 
Guidelines for antibiotic prophylaxis for GI 
endoscopy 2015

7.  LiverTox: Clinical and Research Information on 
Drug-Induced Liver Injury

8.  Lee HM, Bonis PA, Kaplan MM. Persistent cho-
lestatic jaundice after ERCP. Am J Gastroenterol 
2006;101:204–5.

9.  Saritas U, Aydin B, Ustundag Y. Plasmapheresis 
and corticosteroid treatment for persistent 
jaundice after successful drainage of com-
mon bile duct stones by endoscopic retro-
grade cholangiography. World J G astroenterol 
2007;13:4152–3.

10.  EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced 
liver injury 2019



ΣΕΛΙΔΑ 18

Προσεχή Συνέδρια
17η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΓΕ
7-8 Δεκεμβρίου 2019
Divani Caravel Hotel, Αθήνα
www.epege.gr

27η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΟΓΕΝΩΝ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ «ΣΤΕφΑΝΟΣ 
χΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ»
1-2 Φεβρουαρίου 2020
Αμφιθέατρο Κοτζιάς, Ιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ, www.eemh.gr

enDO 2020 – 2nd WOrLD 
COngreSS OF enDOSCOPY 
March 7-10, 2020
Rio de Janeiro, Brazil
www.endo2020.org

21st WOrLD COngreSS 
On gaSTrOenTerOLOgY
March 9-10, 2020
Paris, france
gastro.insightconferences.com

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
13-14 Μαρτίου 2020
Ενδοσκοπικές αίθουσες 
Βενιζέλειου ΓΝΗ, Ηράκλειο
www.hsg.gr

11th inTernaTiOnaL 
COnFerenCe On LiVer 
anD HePaTiTiS
March 18-19, 2020
Amsterdam, Netherlands
hepatitis.healthconferences.
org

25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΛΙΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
27-28 Μαρτίου 2020
Ξενοδοχείο Royal olympic, 
Αθήνα
www.eemep.gr

inTernaTiOnaL LiVer 
COngreSS 2020
April 15-19, 2020
London, United Kingdom
www.easl.eu

eSge DaYS 2020
April 23-25, 2020
Dublin, Ireland
www.esgedays.org

5th aTHenS 
inTernaTiOnaL 
SYMPOSiUM aiSDD
July 3-4, 2020
Megaron Athens 
International Conference 
Centre, Athens
www.aisdd.com

inTernaTiOnaL 
COnFerenCe 
On DigeSTiVe anD 
gaSTrOenTerOLOgY 
HeaLTH COnDiTiOnS 
July 20-21, 2020
Barcelona, Spain
digestive.gastroconferences.
com

inTernaTiOnaL 
COnFerenCe On 
gaSTrOenTerOLOgY 
anD HePaTOLOgY
october 21-22, 2020
frankfurt, Germany
gastroenterology.
insightconferences.com

5th inTernaTiOnaL 
COnFerenCe 
On DigeSTiVe 
anD MeTaBOLiC 
DiSeaSeS
November 23-24, 2020
London, UK
digestivediseases.
conferenceseries.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Bιβλιογραφία: SmPC Doralin.*

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

GR
-D

O
R-

2
-0

3
-2

0
1

9

Αν. Δαμβέργη 7, 10445 Αθήνα, Τ.: 210-83.16.111-13, F.: 210-83.17.343, info@menarini.gr
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