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ΣΥΝΤΑΚΤ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ

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 σύγχρο-
νες θεραπευτικές προσεγγίσεις. •Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά 
θέματα. •Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία. 
•Σημαντικές 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 δραστη-
ριότητες. •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 εργασιών στο Info GASTRoEnTERoLoGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή:

α)  είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε 
μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτο-
γραφικό χαρτί (glossy)

β)  είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.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 συγγραφέ-
ων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) 
Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο 
το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογρα-
φίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση:

ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY
Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ. Χαλιώτη, τηλ.: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet.gr

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Α. ΑρχΙμΑνΔρΙτηΣ: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών, 

Δ/ντής Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Αντιπρόεδρος
Δ. TζOυρμΑκΛΙΩτηΣ: Γαστρεντερολόγος, Aν. Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρε-

ντερολογικού Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών

Ι. ΒΛΑχογΙΑννAκοΣ: Επιμελητής Β', Β' Γαστρ. Κλινική ΓΝΑ 

«Ευαγγελισμός» 

Ι.  γουΛHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Σ. κΑρΑτΑΠAνηΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής 

Κλινικής ΓΝ Ρόδου, Δρ. Παν/μίου Aθηνών

Ι.  κΑρουμΠΑΛηΣ: Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γαστρεντ. Τμήμα ΠΓΝΑ «Γ. 

Γεννηματάς»

Σ. μΑνΩΛΑκOΠουΛοΣ: Λέκτορας Παθολογίας-Ηπατογαστρεντερολογίας, 

ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

γ. ΠΑΠΑθΕοΔΩρiΔηΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρε-

ντερολογίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

Σ. ΠοτΑμΙAνοΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας

μ. ρουΣομουΣτΑκAκη: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ. 

Κλινικής ΠΠΓΝ Ηρακλείου

Σ. ΣγοyροΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ. Κλινικής «ΝΝΑ»

Σ. ΣουγΙουΛτζηΣ: Λέκτορας Παθοφυσιολογίας-Γαστρεντερολογίας, 

ΓΝΑ «Λαϊκό»

γ. ΣτΕφΑνΙΔηΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ. Κλινικής «ΝΝΑ»

χ. τρΙAντοΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ. Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

Ε. τΣΙρΩνη: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ. Τμήμα Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Μεταξά»

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και 
οισοφάγος Barrett: «σχέση στοργής»;

Τ ο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) και η νόσος της 
γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ) ευθύνονται 
για το μεγαλύτερο μέρος της παθολογίας του ανώτερου 

πεπτικού. Το ΕΠ είναι η κύρια αιτία πεπτικού έλκους, ενώ 
μακροχρόνια μπορεί να οδηγήσει σε ατροφική γαστρίτιδα 
και γαστρικό καρκίνο. Η ΓΟΠΝ περιλαμβάνει ένα φάσμα 
εκδηλώσεων που κυμαίνονται από τη συμπτωματολογία 
οπισθοστερνικού καύσου και αναγωγών, μέχρι την ανάπτυξη 
επιπλοκών όπως ο οισοφάγος Βαrrett (ΟΒ). Ο τελευταίος 
αναγνωρίζεται ενδοσκοπικά ως εγγύς μετατόπιση της 
συμβολής του πλακώδους με το κυλινδρικό επιθήλιο (Z-line) σε 
σχέση με την οισοφαγο-γαστρική συμβολή (ΟΓΣ). Η διάγνωση 
επιβεβαιώνεται όταν διαπιστωθεί ιστολογικά εξειδικευμένη 
εντερική μετάπλαση. Ο ΟΒ θεωρείται προκαρκινική κατάσταση 
και αποτελεί τον κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου και της ΟΓΣ. 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ ενδιαφέροντα, 
καθώς η επίπτωση της λοίμωξης με ΕΠ και η επίπτωση του 
δωδεκαδακτυλικού έλκους μειώνονται, ενώ ο επιπολασμός 
της ΓΟΠΝ και η επίπτωση του ΟΒ και του αδενοκαρκινώματος 
αυξάνονται1. Αυτή η αρνητική σχέση ΕΠ και ΓΟΠΝ παρακίνησε 
τους μελετητές να διερευνήσουν περαιτέρω την αλληλεπίδραση 
αυτών των παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη πως σε αρκετές 
περιπτώσεις συνυπάρχουν. Τα συμπεράσματα είναι μάλλον 
περίπλοκα, παρότι υπάρχει η τάση να θεωρείται πως η λοίμωξη με 
ΕΠ δρα προστατευτικά έναντι της ΓΟΠΝ2. Η ανάπτυξη ατροφικής 
γαστρίτιδας και υποχλωρυδρίας, λόγω της λοίμωξης, με 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της έκθεσης του οισοφάγου στο 
όξινο περιεχόμενο του στομάχου, αποτελούν μία δελεαστική 
ερμηνεία3. Σημειώνουμε πως, αντίθετα με αυτήν την υπόθεση, 
προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν ότι η εκρίζωση του 
ΕΠ σε ασθενείς με ΓΟΠΝ δεν επιδείνωσε τα συμπτώματά τους4. 
Σε μία άλλη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη στην κοινότητα, 
η εκρίζωση επίσης δεν οδήγησε σε συμπτωματολογία ΓΟΠΝ5. 
Ενώ λοιπόν η «επιδημιολογική» σχέση τους είναι αρνητική, η 
ΕΠ λοίμωξη δε φαίνεται να προκαλεί ή να επιδεινώνει τη ΓΟΠΝ. 
Με δεδομένο ότι ο ΟΒ είναι η σοβαρότερη επιπλοκή της ΓΟΠΝ, 
μπορούμε να θεωρήσουμε πως ανάλογη είναι η σχέση ΟΒ και ΕΠ. 
Στις επόμενες γραμμές θα προσεγγίσουμε το θέμα ανιχνεύοντας 
δημοσιευμένες μελέτες των τελευταίων ετών.

Στις αρχές της δεκαετίας του `90 οι ερευνητές αναζητούν το 
ΕΠ στο μεταπλαστικό επιθήλιο και διαπιστώνουν πως, συνήθως, 
δεν το αποικίζει. Επίσης, δε βρίσκουν διαφορές ως προς τη 
συχνότητα της λοίμωξης σε ασθενείς με ΟΒ σε σχέση με άλλες 
ομάδες και υποθέτουν πως το ΕΠ δεν έχει αιτιολογικό ρόλο στην 
ανάπτυξη ΟΒ6-9. Οι Wright και συν., σε μία αναδρομική μελέτη 
το 1997, αναζήτησαν το ΕΠ σε ιστολογικά δείγματα από ΟΒ, 
δυσπλασία και αδενοκαρκίνωμα και διαπίστωσαν πως, προϊούσης 
της δυσπλασίας, η συχνότητα της λοίμωξης μειώνεται10. Σε μία 
άλλη μελέτη που, επίσης, προσδιορίζει αναδρομικά το ΕΠ σε 
χειρουργικά παρασκευάσματα αδενοκαρκινώματος Barrett, τα 
αποτελέσματα είναι αρνητικά και οι συγγραφείς συμπεραίνουν 
πως μάλλον δεν υπάρχει σχέση ΕΠ και ΟΒ11. Τα αποτελέσματα 
αυτά είναι σύμφωνα με αυτά μίας άλλης εργασίας, όπου οι 
Ο’Morain και συν. δε βρίσκουν ΕΠ σε Barrett δυσπλασία και 
καρκίνο12. Από τις πρώτες δημοσιεύσεις που θέτουν το θέμα 
του ενδεχόμενου προστατευτικού ρόλου του ΕΠ έναντι της 
ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος Barrett είναι αυτή των Weston 
και συν., το 2000, οπότε προσδιορίζεται προοπτικά η συχνότητα 
της λοίμωξης του στομάχου με ΕΠ σε ασθενείς με ΓΟΠΝ, ΟΒ, 
δυσπλασία και αδενοκαρκίνωμα. Η υψηλόβαθμη δυσπλασία και 
ο καρκίνος ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό συχνότερα σε 
ασθενείς που δεν είχαν λοίμωξη με ΕΠ13. Οι Vaezi και συν., σε 
μία άλλη προοπτική μελέτη που περιέλαβε μάρτυρες, ασθενείς 
με ΓΟΠΝ και ασθενείς με βραχύ και μακρό ΟΒ, διαπίστωσαν πως 
η λοίμωξη με Cag-A στελέχη ήταν σημαντικά σπανιότερη στις 
ομάδες Barrett14. Σημειώνω πως το κίνητρο των μελετητών 
ήταν, καταρχήν, να διερευνήσουν αν το ΕΠ παίζει κάποιο ρόλο 
στην ανάπτυξη εντερικής μετάπλασης στον οισοφάγο, όπως 
συμβαίνει στο στόμαχο. Σε αρκετές εργασίες, όμως, υπάρχουν 
προβλήματα ορισμού του ΟΒ, μικροί αριθμοί ασθενών και 
αναδρομικός χαρακτήρας. Οι Loffeld και συν., το 2004 σε μία 
μελέτη με μεγάλο αριθμό ασθενών, επιβεβαιώνουν πως η 

λοίμωξη με ΕΠ είναι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σπανιότερη 
σε ασθενείς με οισοφαγίτιδα και ΟΒ15. Σε μία εξαιρετική εργασία 
από τους Weston και συν., το 2004, αναζητήθηκαν προοπτικά 
παράγοντες που θα μπορούσαν να προβλέψουν την παρουσία 
υψηλόβαθμης δυσπλασίας ή/και καρκίνου σε ασθενείς με ΟΒ, 
είτε τη στιγμή της διάγνωσης είτε προοπτικά. Οι παράγοντες 
αυτοί ήταν το μέγεθος της διαφραγματοκήλης, το μήκος του 
μεταπλαστικού επιθηλίου, η δυσπλασία και ο βαθμός της (για 
την εξέλιξη του ΟΒ) και, τέλος, η απουσία λοίμωξης με ΕΠ16. Οι 
Hattori και συν. υπολόγισαν την αναμενόμενη ετήσια επίπτωση 
του γαστρικού και του οισοφαγικού καρκίνου σε ασθενείς με 
χρόνια ατροφική γαστρίτιδα, αναλόγως με το αν έλαβαν ή 
όχι εκρίζωση για το ΕΠ. Η αναμενόμενη επίπτωση γαστρικού 
καρκίνου σε ασθενείς με ΕΠ λοίμωξη ήταν τουλάχιστον 5,8 
φορές υψηλότερη από την αντίστοιχη του αδενοκαρκινώματος 
του οισοφάγου, μετά από την εκρίζωση του ΕΠ, σε όλες τις 
ηλικίες, ακόμα και για ασθενείς με ΟΒ. Οι συγγραφείς καταλήγουν 
πως, αν υπάρχει ατροφική γαστρίτιδα, το ΕΠ θα πρέπει να 
εκριζώνεται ακόμα και αν υπάρχει οισοφαγίτιδα ή ΟΒ17. Σε μία 
Ιαπωνική μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2004, οι ερευνητές 
εξέτασαν τον επιπολασμό της λοίμωξης με ΕΠ σε ασθενείς με 
οισοφαγίτιδα και ΟΒ και διαπίστωσαν πως είναι λιγότερο συχνή 
-σε στατιστικά σημαντικό βαθμό- στους δεύτερους και μάλιστα 
ειδικά σε αυτούς με μακρό ΟΒ18. Η Ευρωπαϊκή προοπτική μελέτη 
ProGoRD κατέληξε πως η ενδοσκοπική επούλωση μετά από 
τη χορήγηση εσομεπραζόλης ήταν σημαντικά χαμηλότερη 
στους ασθενείς με σοβαρή οισοφαγίτιδα και στους ασθενείς 
με ΟΒ, ιδίως δε σε όσους ήταν και αρνητικοί για το ΕΠ. Φαίνεται 
δηλαδή ότι το ΕΠ ασκεί θετική επίδραση στην επούλωση της 
οισοφαγίτιδας, όταν συνυπάρχει ΟΒ19. Σε μία άλλη μελέτη από 
την Ισπανία τα αποτελέσματα είναι μάλλον αντίθετα, αφού 
διαπιστώθηκε υψηλότερη συχνότητα ΕΠ σε ασθενείς με ΟΒ 
συγκριτικά με τους μάρτυρες, καθώς και καμία διαφορά στη 
συχνότητα της λοίμωξης με Cag-A στελέχη. Η περιοχή στην 
οποία διεξήχθη η έρευνα παρουσιάζει υψηλό επιπολασμό της 
λοίμωξης20. Οι Johansson και συν. ανακοίνωσαν πρόσφατα τα 
αποτελέσματα μελέτης που διερευνά παράγοντες κινδύνου 
για την ανάπτυξη και αναγνώριση του ΟΒ. Διαπίστωσαν πως η 
παρουσία συμπτωματολογίας παλινδρόμησης ήταν ο προεξάρχων 
παράγοντας κινδύνου, καθώς και ότι η παρουσία ΕΠ στο σώμα 
του στομάχου πολλαπλασιάζει αυτόν τον κίνδυνο21. Τέλος, 
χαμηλότερο επιπολασμό λοίμωξης σε ασθενείς με μακρό ΟΒ 
(συγκριτικά με ασθενείς που είχαν συμπτωματολογία ΓΟΠΝ και 
με ασθενείς που είχαν βραχύ ΟΒ) διαπίστωσε μία μελέτη από 
τη Μαλαισία, επισημαίνοντας πάντως ότι υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές ως προς τον επιπολασμό της λοίμωξης σε διάφορες 
περιοχές της Ασίας22.

Τα συμπεράσματα είναι, λοιπόν, αντικρουόμενα, παρά το ότι 
στη βιβλιογραφία οι μελέτες που προτείνουν μία προστατευτική 
σχέση του ΕΠ σε σχέση με τη ΓΟΠΝ -και τον ΟΒ ειδικότερα- 
μάλλον υπερτερούν αριθμητικά. Ο σχεδιασμός πολυκεντρικών 
προοπτικών και πολύ περισσότερο αναδρομικών μελετών είναι 
δυσχερής, καταρχήν γιατί υπάρχει ακόμη και σήμερα σύγχυση 
ως προς την ενδοσκοπική διάγνωση του ΟΒ. Από την άλλη 
μεριά, η επιδημιολογία του ΟΒ ενέχει την αδυναμία του ότι σε 
πολλές περιπτώσεις διαδράμει υποκλινικά και η συχνότητά του 
ίσως τελικά υποεκτιμάται. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά 
στο γεγονός πως ο ΟΒ δε διαγιγνώσκεται στην εξέλιξή του, σε 
στάδια πρόδρομα της ανάπτυξης μετάπλασης. Έτσι, η σχέση 
με το ΕΠ θα μπορούσε να είναι επιφαινόμενο και να μην έχει 
κανέναν παθογενετικό ρόλο όπως υποθέτουμε. 

Τα πρακτικά ζητήματα που τίθενται είναι, αφενός, αν έχει νόημα ο 
προσδιορισμός του ΕΠ σε ασθενείς με ΟΒ και, αφετέρου, αν πρέπει 
να εκριζώνεται σε περίπτωση θετικότητας. Ο προσδιορισμός 
του ΕΠ έχει προφανώς ένδειξη όταν υπάρχει παθολογία που 
αποδίδεται ευθέως στη λοίμωξη (π.χ. έλκος). Κατά τα άλλα -και 
με βάση τις οδηγίες του Μάαστριχτ ΙΙΙ23- ο έλεγχος δε συνιστάται 
σε ασθενείς με ΓΟΠΝ, εκτός αν πρόκειται για υποψήφιους που θα 
λάβουν μακροχρόνια θεραπεία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων 
(ΑΑΠ). Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία ενδεχομένως να ανήκουν 
οι ασθενείς με ΟΒ. Η χορήγηση υψηλής δόσης αντιεκκριτικών, σε 
έδαφος λοίμωξης με ΕΠ, οδηγεί σε «μετατόπιση» της γαστρίτιδας 
από το άντρο στο σώμα, με πιθανή κατάληξη την ανάπτυξη 
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ατροφίας. Η επαγόμενη μείωση της έκκρισης οξέως θα ανέμενε κανείς να ευνοεί, τελικά, την 
αντιμετώπιση των ασθενών με ΓΟΠΝ. Πολλές μελέτες, όμως, κατέληξαν πως δεν υπάρχει 
διαφορά στη συμπτωματική ανταπόκριση των ασθενών με ΓΟΠΝ που ελάμβαναν ΑΑΠ, ανάλογα 
με το αν είχαν λοίμωξη ή όχι4,5. Από την άλλη μεριά, η εκρίζωση του ΕΠ μπορεί να οδηγήσει 
σε υποστροφή της ατροφίας, που ως γνωστό είναι πρόδρομο στάδιο της μετάπλασης και του 
γαστρικού καρκίνου. 

Είναι προφανές πως το θέμα παραμένει θερμό. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς με ΟΒ εισάγονται 
σε πρόγραμμα παρακολούθησης και έτσι ο χειρισμός τους ως προς το ζήτημα της λοίμωξης με 
ΕΠ (προσδιορισμός / εκρίζωση / παρουσία ατροφίας) εξατομικεύεται. Μακροχρόνιες προοπτικές 
μελέτες και καλύτερη κατανόηση του παθογενετικού μηχανισμού ανάπτυξης του ΟΒ ελπίζουμε 
πως, μελλοντικά, θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. 
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