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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 ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα 
γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα 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 θέματα . 
•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία . •Σημα
ντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών 
εταιρειών . •Eιδικά άρθρα . •Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας 
στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου 
ή των ενδοσκοπικών μονάδων . •Πρακτικές κατευθύνσεις σε 
δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα . •Eπιστολές προς τη Σύνταξη . 
•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού Tύπου . •Γαστρεντερολογικές 
ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες . •Γαστρεντερολογία και 
Πληροφορική . •Γαστρεντερολογία και Iστορία . •Bιβλιοπαρουσιάσεις, 
βιβλιοκρισίες . •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 μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί 
σε ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων και δισκετών H/Y προς αποστολή 
για το INfO GASTROENTEROLOGY:
•Δύο αντίγραφα του χειρογράφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα 
σ’ εκτυπωτή με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 
(21 x 28 cm) . Tο σύνολο του κειμένου να μην υπερβαίνει τις 6 
σελίδες A4 . 
•Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για κάθε ένα από τα εξής 
τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το χειρόγραφο):
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email 
(αν υπάρχει)] β) Kείμενο γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι απαραίτητη 
δ) Πίνακες  σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα) ε) Yπότιτλοι 
των εικόνων .
•Eικόνες  σχέδια, φωτογραφίες, slides . Tοποθετήστε αυτοκόλλητη 
επιγραφή στο πίσω μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, 
αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της .
•Δισκέττα 3,5’’ (φορμαρισμένη σε DOS . Nα έχει χρησιμοποιηθεί 
επεξεργαστής κειμένου MS Word for Windows ‘95 ή νεότερη 
έκδοση) . 
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη καθώς και σχήματα, 
πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή δισκέτες δεν επιστρέφονται . 
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό 
έντυπο υλικό προς δημοσίευση στη διεύθυνση:
ΠPOΣ: INfO GASTROENTEROLOGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
email: kafkas@otenet .gr

Πεπτικό έλκος: 
νεότερα δεδομένα

Ευτυχία Τσιρώνη, Ευστάθιος Δ. Παπαβασιλείου

Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ»

Νοσήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση πεπτι-
κού έλκους είναι το γαστρίνωμα, η συστηματική 
μαστοκύττωση, τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα 

με συνύπαρξη βασεοφιλίας και η υπερπλασία κυττάρων G 
του άντρου. Η χημειοθεραπεία, η χρήση crack ή κοκαΐνης, 
η ακτινοθεραπεία, μηχανικά αίτια όπως η απόφραξη του 
δωδεκαδακτύλου (π.χ. σε περίπτωση δακτυλιοειδούς 
παγκρέατος) και νοσήματα όπως η νόσος Crohn και η 
σαρκοείδωση αποτελούν επίσης αίτια πεπτικού έλκους. 
Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κίρ-
ρωση, νεφρική ανεπάρκεια, με μεταμόσχευση οργάνων 
ή νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας εμ-
φανίζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ελκών. Σε 
περίπτωση μη ανεύρεσης αιτιολογίας, το έλκος χαρα-
κτηρίζεται ως ιδιοπαθές.

Παρά την προώθηση των γνώσεών μας σχετικά με την 
αιτιοπαθογένεια του πεπτικού έλκους και την ύπαρξη απο
τελεσματικής θεραπείας επούλωσης, η εμφάνιση επιπλοκών 
(αιμορραγία, διάτρηση, στένωση) ανέρχεται στο 12% των 
ελκοπαθών ασθενών ανά έτος παρακολούθησης και ο αριθ
μός εισαγωγών λόγω επιπλοκών από πεπτικό έλκος 
παραμένει σταθερός . Φαίνεται ότι οι επιπλοκές 
μειώνονται στα νεαρά άτομα, αυξάνονται όμως 
στους ηλικιωμένους, πιθανώς λόγω αυξημέ
νης χρήσης ΜΣΑΦ . Παρατηρείται, επίσης, 
μείωση των επιπλοκών στους άνδρες και 
αύξηση στις γυναίκες .

Ηelicobacter pylori (HP)  
και πεπτικό έλκος

Η ετήσια επίπτωση εμφάνισης πεπτικού 
έλκους σε άτομα με ελικοβακτηρίδιο είναι 1% 
(610 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με 
τον υγιή πληθυσμό) . 1020% των 
ατόμων με ελικοβακτηρίδιο θα 
παρουσιάσουν πεπτικό έλκος 
στη διάρκεια της ζωής τους 
έναντι 510% του γενικού 
πληθυσμού1,2 .

Ο έλεγχος HP λοίμωξης 
γίνεται με ορολογικό 
έλεγχο, με test αναπνοής 
με σεσημασμένη ουρία, με 
την ανεύρεση αντιγόνου 
στα κόπρανα ή κατά τη 
διάρκεια της ενδοσκόπησης 
με λήψη CLO test ή με λήψη 
βιοψίας για ιστολογική εξέταση . 
Όλοι οι ασθενείς με έλκος θα πρέπει 
να ελέγχονται για λοίμωξη από HP . 
Δεν συνιστάται η χορήγηση θεραπείας 
εκρίζωσης σε ασθενείς με έλκος χω
ρίς επιβεβαίωση της διάγνωσης με έναν 
από τους προαναφερθέντες τρόπους, διότι 
ασθενείς με δωδεκαδακτυλικό έλκος και HP() έχουν χει
ρότερη πρόγνωση, ειδικά εάν λάβουν εμπειρική θεραπεία 
εκρίζωσης, ενώ το 30% των ασθενών με έλκος στομάχου 

δεν είναι θετικοί ως προς τη λοίμωξη3 . Επίσης, φαίνεται 
ότι η παρουσία του ελικοβακτηριδίου σε ασθενείς με επι
πλεγμένα έλκη δεν είναι τόσο συχνή όσο σε ασθενείς με 
μη επιπλεγμένα έλκη . 

Όλοι οι ασθενείς με έλκος που οφείλεται σε λοίμωξη 
από HP πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία εκρίζωσης, καθώς 
μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών και επιπλοκών . Συνιστάται 
έλεγχος του αποτελέσματος εκρίζωσης με test αναπνοής 4 
εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας ή, εφόσον ενδεί
κνυται επανενδοσκόπηση, με λήψη βιοψίας για ιστολογική 
εξέταση . Σύμφωνα με το Maastricht II, ως σχήμα πρώτης 
γραμμής συνιστάται η για τουλάχιστον 7 ημέρες χορήγηση 
ενός αναστολέα αντλίας πρωτονίων (lansoprazole 30mgx2, 
omeprazole 20mgx2, pantoprazole 40mgx2, rabeprazole 
20mgx2, esomeprazole 20mgx2) σε συνδυασμό με αμο
ξυκιλλίνη 1gx2 και κλαριθρομυκίνη 500mgx2 . 

Σε περιπτώσεις αλλεργίας στην αμοξυκιλλίνη συνιστάται 
αντικατάσταση με μετρονιδαζόλη 500mgx2 . Ως σχήμα 2ης 
γραμμής συνιστάται η για τουλάχιστον 7 ημέρες χορήγηση 
ενός αναστολέα αντλίας πρωτονίων δις ημερησίως και 

βισμουθίου 120mgx4, μετρονιδαζόλης 500mgx3 
και τετρακυκλίνης 500mgx4 . Αναμένεται 

σύντομα να δημοσιευθούν τα απο
τελέσματα του Maastricht III .

Λόγω αντοχής στα αντιβιοτικά, το 
ποσοστό εκρίζωσης με τα παραπάνω 
σχήματα δε φαίνεται να υπερβαίνει 
τα τελευταία χρόνια το 8590% . Για 
το λόγο αυτό δοκιμάζονται νέα 
σχήματα εκρίζωσης . Σε πρόσφατη 
μελέτη ελέγχθηκε η αποτελεσμα
τικότητα του κλασικού σχήματος 
εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου 
έναντι ενός νέου sequential σχή

ματος στα παιδιά . Στη μελέτη συμ
μετείχαν 78 παιδιά με λοίμωξη από 
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε τριπλή 
θεραπεία (ομεπραζόλη, αμοξικιλλίνη 
και μετρονιδαζόλη για 1 εβδομάδα) 
είτε το νέο σχήμα (ομεπραζόλη και 
αμοξικιλλίνη για 5 ημέρες και στη συνέ
χεια ομεπραζόλη, κλαριθρομυκίνη και 
τινιδαζόλη για άλλες 5 ημέρες) . 

Στην ομάδα του νέου σχήματος 
επιτεύχθηκε εκρίζωση σε ποσο

στό 97,3% έναντι 75,7% της 
άλλης ομάδας (p <0,02)4 . 
Παρόμοια μελέτη πραγ
ματοποιήθηκε σε ενήλικες 

από τους Zullo και συν5 . Στη 
μελέτη αυτή τυχαιοποιήθηκαν 

1 .049 ασθενείς ΗP(+) με δυσπεπτι
κά ενοχλήματα ώστε να λάβουν είτε το νέο 

σχήμα με ραμπεπραζόλη 20mg και αμοξυκιλλίνη 1g δύο 
φορές ημερησίως για 5 ημέρες και ακολούθως ραμπεπρα
ζόλη 20mg, κλαριθρομυκίνη 500mg και τινιδαζόλη 500mg 

Πεπτικό έλκος ονομάζεται έλλειμμα >5mm του γαστροδωδεκαδακτυλικού 
βλεννογόνου που εκτείνεται στην υποβλεννογόνιο μυϊκή στοιβάδα 

ή και στο μυϊκό χιτώνα. Στα αίτια του πεπτικού έλκους περιλαμβάνονται 
λοιμώξεις (όπως η λοίμωξη από Helicobacter pylori, CMV και HSV), 

η χρήση φαρμάκων (όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα -ΜΣΑΦ, 
διφωσφονικά, κλοπιδογρέλη, mycophenolate mofetil, 

σκευάσματα KCl και κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με ΜΣΑΦ).
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δύο φορές ημερησίως για 5 ημέρες, έναντι του κλασικού 
σχήματος (ραμπεπραζόλη 20mg, κλαριθρομυκίνη 500mg 
και αμοξικιλλίνη 1g δύο φορές ημερησίως για 7 ημέρες) . Η 
intentiontotreat ανάλυση έδειξε ποσοστά εκρίζωσης 92% 
στην πρώτη ομάδα έναντι 74% στη δεύτερη (p <0,0001) 
και η per protocol ανάλυση 95% στην πρώτη ομάδα έναντι 
77% στη δεύτερη (p <0,0001) . Παρόμοια αποτελέσματα 
παρατηρήθηκαν και σε ηλικιωμένους ασθενείς με πεπτικό 
έλκος6 .

Θεραπεία πεπτικού έλκους 
Για το έλκος δωδεκαδακτύλου συνιστάται θεραπεία εκρί

ζωσης του ελικοβακτηριδίου και 4 εβδομάδες χορήγησης 
αναστολέων αντλίας πρωτονίων (ένα χάπι ημερησίως) . 
Σε μη επιπλεγμένα έλκη, δε θεωρείται απαραίτητη η χο
ρήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων μετά τη θερα
πεία εκρίζωσης . Ο έλεγχος της εκρίζωσης γίνεται με test 
αναπνοής . Γενικά σε ασθενείς με δωδεκαδακτυλικό έλκος 
δε συνιστάται επανενδοσκόπηση προς επιβεβαίωση της 
επούλωσης . Σε ασθενείς όμως που παρουσίασαν επιπλοκή 
από δωδεκαδακτυλικό έλκος ή σε ασθενείς που θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου (όπως ασθενείς με μεγάλα έλκη >2cm, 
με ιστορικό παλαιάς επιπλοκής ή με μεγάλη παραμόρφωση 
ενδοσκοπικά), συνιστάται επανενδοσκόπηση 412 εβδομά
δες μετά το τέλος της θεραπείας εκρίζωσης ή των PPIs, 
για να αξιολογηθεί η επούλωση και η εκρίζωση .

Για το έλκος στομάχου (με αρνητικές βιοψίες) συνιστάται 
θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου και χορήγηση 
αναστολέων αντλίας πρωτονίων (ένα χάπι ημερησίως) για 
8 εβδομάδες . Συνιστάται επανέλεγχος με γαστροσκόπηση 
για επιβεβαίωση της επούλωσης . Ο έλεγχος της εκρίζωσης 
γίνεται είτε με test αναπνοής είτε με βιοψία που λαμβάνεται 
κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής ενδοσκόπησης και 
ιστολογική εξέταση .

Mη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και πεπτι-
κό έλκος

Ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών σε ασθενείς που λαμ
βάνουν ΜΣΑΦ ανέρχεται στο 14% ετησίως . Μακρά θερα
πεία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας, ενώ η 
χορήγηση ΜΣΑΦ για μικρό χρονικό διάστημα (<1 εβδομάδα) 
σε υγιή άτομα είναι σπάνιο να προκαλέσει γαστροδωδε
καδακτυλική τοξικότητα . Συνηθέστερα, οι επιπλοκές εμφα
νίζονται εντός του πρώτου τριμήνου από την έναρξη της 
θεραπείας . Οι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο από ΜΣΑΦ7 είναι η ηλικία >60 ετών (6πλάσιος 
κίνδυνος), η υψηλή δόση ΜΣΑΦ (10πλάσιος κίνδυνος), το 
ιστορικό τοξικότητας από ΜΣΑΦ ή ιστορικό πεπτικού έλκους 
(4πλάσιος κίνδυνος), η συγχορήγηση κορτικοστεροειδών 
(4πλάσιος κίνδυνος) ή αντιπηκτικών (10πλάσιος κίνδυνος) 
ή διφωσφονικών ή άλλων ΜΣΑΦ . 

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η χορήγηση εκλεκτικών 
αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) σχετί
ζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας από το ανώτερο 
πεπτικό, ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ8,9,10 . 
Ως πιθανός μηχανισμός θεωρείται η αναστολή απελευ
θέρωσης σεροτονίνης από τα αιμοπετάλια, γεγονός που 
μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την αιμοστατική απάντηση 
σε αγγειακή βλάβη . Σε μία case control μελέτη11, ο κίνδυνος 
αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό ήταν αυξημένος σε 
ασθενείς που λάμβαναν SSRIs σε σχέση με ασθενείς που 
δεν λάμβαναν (odds ratio 3,0) . Ο κίνδυνος ήταν ακόμη 
μεγαλύτερος σε συγχορήγηση με ΜΣΑΦ (odds ratio 15,6), 
υποδηλώνοντας συνέργεια .

Τα κορτικοστεροειδή από μόνα τους δε φαίνεται να προ
καλούν τη δημιουργία ελκών . Αυξάνουν όμως την ελκο
γόνο δράση των ΜΣΑΦ . Σε μία case control μελέτη σε 
1 .415 άτομα, ο συνδυασμός κορτικοστεροειδών με ΜΣΑΦ 
οδήγησε σε τετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης πεπτικού 
έλκους σε σχέση με τους ασθενείς που λάμβαναν μόνο 
κορτικοστεροειδή12 . 

Η παραγωγή νεότερων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που 
είναι εκλεκτικοί αναστολείς της COX2 οδήγησε σε μελέτες 
για τον έλεγχο πρόκλησης επιπλοκών από το ανώτερο 
πεπτικό από τα φάρμακα αυτά σε σχέση με παλαιότερα 
αντιφλεγμονώδη . Στη μελέτη των Chan και συν .13 ελέγχθηκε 

εάν είναι προτιμότερη η χορήγηση ενός CΟΧ2 εκλεκτικού 
αναστολέα ή ενός μη εκλεκτικού ΜΣΑΦ με συγχορήγηση 
ενός PPI σε ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας από πεπτικό 
έλκος οφειλόμενο σε λήψη ΜΣΑΦ . 

Στη μελέτη συμμετείχαν 287 ασθενείς HP() που τυ
χαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες . Η πρώτη ομάδα έλαβε 
celecoxib (200mgx2) και placebo και η δεύτερη ομάδα έλαβε 
diclofenac (75mgx2) και omeprazole (20mgx1) . Η μελέτη 
διήρκησε 6 μήνες και παρατηρήθηκε παρόμοιο ποσοστό 
επαναιμορραγίας ή υποτροπής του έλκους (24,1% έναντι 
32,3%, p=0,15) και στις δύο ομάδες . 

Στη μελέτη CLASS (Celecoxib Longterm Arthritis Safety 
Study)14 ελέγχθηκε εάν σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπι
ρίνη είναι προτιμητέα η χορήγηση ενός COX2 εκλεκτικού 
αναστολέα ή ενός μη εκλεκτικού ΜΣΑΦ . Η διάρκεια της 
μελέτης ήταν 6 μήνες και ελέγχθηκαν ασθενείς που λάμβα
ναν celecoxib 400mgx2 και ασπιρίνη σε δόση μέχρι 325mg 
ημερησίως και ασθενείς που λάμβαναν μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 
(ibuprofen 800mgx3 ή diclofenac 75mgx2) και ασπιρίνη 
μέχρι 325mg ημερησίως . Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν 
παρόμοια ποσοστά εμφάνισης έλκους (4,7% στη πρώτη 
ομάδα έναντι 6,0% στη δεύτερη, p=ns) και επιπλοκών 
(2,01% έναντι 2,12%, p=ns) .

Οι Batistella και συν .15 σε μία αναδρομική casecontrol 
μελέτη μελέτησαν τον κίνδυνο νοσοκομειακής περίθαλψης 
για αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού σε ασθενείς υπό βαρ
φαρίνη που λάμβαναν εκλεκτικό ή μη ΜΣΑΦ σε σχέση με 
ασθενείς υπό βαρφαρίνη που δε λάμβαναν μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη . Η πρώτη ομάδα εμφάνισε αυξημένο 
κίνδυνο νοσηλείας για αιμορραγία σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου, άσχετα με το εάν λάμβαναν μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 
(OR=1,9), celecoxib (OR=1,7) ή rofecoxib (OR=2,4) .

Ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα και δυσανεξία 
στην ασπιρίνη, συχνά λαμβάνουν κλοπιδογρέλη (Plavix) . Οι 
Chan και συν .16, σε μία πρόσφατη μελέτη παρακολούθησαν 
320 HP() ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας υπό ασπιρίνη 
που τυχαιοποιήθηκαν, μετά την επούλωση του έλκους, 
να λάβουν κλοπιδογρέλη 75mgx1 και placebox2 έναντι 
ασπιρίνης 80mgx1 και εσομεπραζόλης 20mgx2 για 12 
μήνες . Το ποσοστό υποτροπής της αιμορραγίας ήταν 8,6% 
στην ομάδα της κλοπιδογρέλης έναντι 0,7% στη δεύτερη 
ομάδα (p=0,001) .

Ο ρόλος του ελικοβακτηριδίου στην πρόκληση έλκους 
ή αιμορραγίας σε ασθενείς που λαμβάνουν μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί . Μία με
ταανάλυση 25 μελετών17 έδειξε ότι σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ΜΣΑΦ, η παρουσία του HP αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης έλκους κατά 3,53 φορές . Κάθε παράγοντας 
ξεχωριστά αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης έλκους κατά 20 
φορές . Το HP και η χρήση ΜΣΑΦ αυξάνει τον κίνδυνο αιμορ
ραγίας από έλκος κατά 1,8 και 4,9 αντίστοιχα . Η παρουσία 
και των δύο παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας 
κατά 6 φορές . Σε μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό, έχει 
δειχθεί ότι η παρουσία του HP σχεδόν διπλασιάζει τον 
κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας από πεπτικό έλκος σε 
ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ18 και η παρουσία του λοι
μογόνου στελέχους CagA(+) HP διπλασιάζει τον κίνδυνο 
εμφάνισης αιμορραγίας από πεπτικό έλκος σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ΜΣΑΦ19 . 

Οι Chan και συν .20 μελέτησαν τον κίνδυνο επαναιμορραγίας 
σε ασθενείς που λάμβαναν ΜΣΑΦ ή ασπιρίνη με προφυλα
κτική χορήγηση PPIs ή με εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου . 
Συγκεκριμένα στη μελέτη συμμετείχαν 150 HP(+) ασθενείς 
με ιστορικό αιμορραγίας από ΜΣΑΦ και 250 HP(+) ασθενείς 
με ιστορικό αιμορραγίας από ασπιρίνη . Μετά την επούλωση 
των βλαβών, οι 150 ασθενείς που λάμβαναν ΜΣΑΦ τυχαι
οποιήθηκαν ώστε να λάβουν είτε ομεπραζόλη (20mgx1) 
και ναπροξένη (500mgx2) είτε θεραπεία εκρίζωσης και 
ναπροξένη . 

Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 6 μήνες . Υποτροπή της 
αιμορραγίας παρουσιάστηκε στο 4,4% των ασθενών της 
πρώτης ομάδας έναντι 18,8% της δεύτερης (p=0,005) . Οι 
ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας από ασπιρίνη, τυχαιοποιή
θηκαν ώστε να λάβουν ασπιρίνη (80mgx1) και ομεπραζόλη 
(20mgx1) έναντι συνδυασμού ασπιρίνης (80mgx1) και 
θεραπείας εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου . Σε διάστη
μα 6 μηνών, η πρώτη ομάδα παρουσίασε υποτροπή της 

αιμορραγίας σε ποσοστό 0,9% έναντι 1,9% της δεύτερης 
ομάδας (p=ns) . Οι ερευνητές κατέληξαν, λοιπόν, στο 
συμπέρασμα ότι εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου είναι το 
ίδιο αποτελεσματική με τη χορήγηση ομεπραζόλης στην 
πρόληψη επαναιμορραγίας σε ασθενείς που λαμβάνουν 
μικρή δόση ασπιρίνης, όχι όμως και σε ασθενείς που λαμ
βάνουν ΜΣΑΦ .

Στα μέτρα πρόληψης τοξικότητας από ΜΣΑΦ21,22 περι
λαμβάνονται: 

1) αποφυγή υψηλών δόσεων ΜΣΑΦ, 
2) έλεγχος ελικοβακτηριδίου και θεραπεία προ της έναρ

ξης μακροχρόνιας χορήγησης ΜΣΑΦ σε όλους τους ασθε
νείς, 

3) σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ΜΣΑΦ, συνιστάται 
έλεγχος ελικοβακτηριδίου και θεραπεία αν έχουν ιστορικό 
δυσπεψίας, έλκους ή επιπλοκών ή ανήκουν σε ομάδα υψη
λού κινδύνου, ενώ δεν συνιστάται έλεγχος ελικοβακτηριδίου 
σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ΜΣΑΦ και ανήκουν σε 
ομάδα χαμηλού κινδύνου, 

4) έλεγχος ελικοβακτηριδίου, θεραπεία εκρίζωσης και 
μακροχρόνια χορήγηση PPI σε ασθενείς που προσέρχονται 
με αιμορραγία από ΜΣΑΦ και που θα συνεχίσουν να λαμ
βάνουν ΜΣΑΦ . Το αποτέλεσμα της θεραπείας εκρίζωσης 
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται . 
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