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Στο παρόν τεύχος του περιοδικού φιλοξενούνται αρκετά 
ενδιαφέροντα άρθρα που καλύπτουν ευρύ φάσμα των πα-
θήσεων του πεπτικού. 
Τα νεότερα δεδομένα στην αιτιοπαθογένεια και τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους αναλύονται στο πρώτο 
άρθρο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ελικοβακτηριδίου 
του πυλωρού και των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων (ΜΣΑΦ). 
Άλλο άρθρο περιγράφει τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της 
χολόστασης και αναλύει τις ιδιαιτερότητες που έχουν σχέση 
με την αιτιοπαθογένεια και την εντόπιση της βλάβης. Δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση «χολερυθρινικής» από «χολική» 
στάση και αναλύονται τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά 
της χολόστασης σε ποικιλία ενδοηπατικών και εξωηπατικών 
παθήσεων. Σε άρθρο με σχετική συνάφεια με το προηγού-
μενο γίνεται εισαγωγή στα ιστολογικά χαρακτηριστικά των 
παθήσεων των χοληφόρων.
Σε άλλο ενδιαφέρον άρθρο αναλύονται διεξοδικά τα θε-
ραπευτικά μέσα που διαθέτουμε για την πρόληψη υπο-
τροπής επεισοδίου κιρσορραγίας σε κιρρωτικούς ασθενείς. 
Υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος των μη εκλεκτικών 
β-αποκλειστών στην πρόληψη υποτροπής της κιρσορραγί-
ας, γιατί αποτελούν φτηνά και αποτελεσματικά φάρμακα. 
Επισημαίνεται επίσης ο σημαντικός ρόλος της ενδοσκοπικής 
θεραπείας απολίνωσης των κιρσών που έχει υποκαταστήσει 
καθολικά την ενδοσκοπική σκληροθεραπεία στην πρόληψη 
της υποτροπής της κιρσορραγίας, γιατί εμφανίζει υψηλότε-
ρη αποτελεσματικότητα, λιγότερες παρενέργειες και είναι 
καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς. Εξετάζεται, επίσης, ο 
ρόλος και των άλλων θεραπευτικών προοπτικών όπως των 
ΤΙPS, των χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης, αλλά και 
της μεταμόσχευσης.
Aνασκοπούνται επίσης στο τεύχος αυτό, όλες οι νεότερες 
θεραπευτικές προοπτικές αντιμετώπισης της χρόνιας ηπα-
τίτιδας C (ΧΗC). Περιγράφεται η σημαντική προώθηση που 
επιτεύχθηκε με την εφαρμογή της πεγκυλιωμένης ιντερφε-
ρόνης στην θεραπεία της XHC, η οποία σε συνδυασμό με 
ριμπαβιρίνη οδηγεί σε υψηλά ποσοστά σταθερής ιολογικής 
απάντησης (SVR). Περιγράφονται επίσης και τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τη θεραπεία αλλά και οι προβληματισμοί 
και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των ασθενών που δε θα 
απαντήσουν στην αγωγή. 
Τέλος, ένα ενδιαφέρον άρθρο περιγράφει τα επιδημιολογικά 
χαρακτηριστικά των ιογενών ηπατιτίδων (Α, Β και C) στην 
Κρήτη και επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα 
άλλα διαμερίσματα της χώρας μας, αλλά και μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών του νησιού. 
Όπως πάντα, το ιδιαίτερα επιτυχημένο ενδοσκοπικό Quiz 
κλείνει άλλο ένα τεύχος του περιοδικού μας.
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