
Και στο παρόν τεύχος του περιοδικού μας φιλοξενούνται 
ενδιαφέροντα και ποικίλης θεματολογίας άρθρα. Σημαντικό 
μέρος καταλαμβάνει η ανασκόπηση για τις διαστολές που 
αφορούν στο ανώτερο πεπτικό. 
Γίνεται ευρεία αναφορά σε όλες τις μεθόδους διαστολής, στα 
είδη των διαστολέων και παρουσιάζονται αρκετά στοιχεία που 
αφορούν τις τεχνικές εφαρμογής τους. Εξετάζονται επίσης 
οι κυριότερες ενδείξεις τοποθέτησής τους, η συχνότητα και 
το είδος των επιπλοκών, αλλά και η παρακολούθηση των 
ασθενών μετά από την υποβολή τους σε διαστολές. 
Σε άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο, με θέμα που αποτελεί 
και σύνηθες πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πρακτική, 
εξετάζεται πώς θα αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή που 
λαμβάνει χρονίως ασπιρίνη ή μη-στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε σχέση με την αναγκαιότητα ή 
μη εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ), 
με στόχο βέβαια τη μείωση του κινδύνου αιμορραγίας που 
συνδέεται με τη χρήση των φαρμάκων αυτών. Αναλύονται 
όλες οι πτυχές του προβλήματος, oι ενδείξεις εκρίζωσης 
του ΕΠ αλλά και ο ρόλος των νεότερων αντιφλεγμονωδών 
(αναστολείς της COX-2). 
Σε άλλο άρθρο, στο χώρο της ηπατολογίας, αναλύεται το 
πρόβλημα των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C που εμφανί-
ζουν σταθερά φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών. Το θέμα 
αναλύεται με το πρίσμα τόσο των νεότερων στοιχείων που 
διαθέτουμε όσον αφορά στην ιστολογική εικόνα των ασθενών 
αυτών, αλλά και με τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις που 
αφορούν στην εφαρμογή του συνδυασμού πεγκυλιωμένης 
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης. Με τη συνδυασμένη αγωγή 
επιτυγχάνονται ποσοστά σταθερής ιολογικής ανταπόκρισης 
που δεν διαφέρουν από τους ασθενείς με παθολογικές 
τρανσαμινάσες. Αναλύεται επίσης ο ρόλος και οι ενδείξεις 
της βιοψίας του ήπατος στους ασθενείς αυτούς.
Σε άλλο ενδιαφέρον άρθρο γίνεται μια περιεκτική ανασκό-
πηση του κνησμού σε χολόσταση. Αναλύονται τα σημα-
ντικότερα παθοφυσιολογικά στοιχεία του φαινομένου και 
παρατίθενται τα κυριότερα θεραπευτικά μέσα που διαθέ-
τουμε για να αντιμετωπίσουμε τον κνησμό σε χολόσταση. 
Η χολεστυραμίνη εξακολουθεί να παραμένει το φάρμακο 
εκλογής στις περιπτώσεις αυτές, όμως εξετάζεται ο ρόλος 
των αντιισταμινικών, της ριφαμπικίνης και των οπιοειδών. 
Η εφαρμογή πλασμαφαίρεσης και τέλος η μεταμόσχευση 
ήπατος περιορίζονται σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις 
στις οποίες επιβαρύνεται δραματικά η ποιότητα ζωής του 
ασθενούς. 
Όπως πάντα, ένα ακόμη ενδιαφέρον ενδοσκοπικό Quiz 
περιλαμβάνεται και στο σημερινό τεύχος.
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