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Το τρέχον τεύχος του INFO-Gastroenterology μας επιφυλάσσει πολύ 

ενδιαφέρουσα θεματολογία. Ιδιαίτερο βάρος για πρώτη φορά δίνεται 

στις αγγειακές παθήσεις του ήπατος. Η βελτίωση των απεικονιστικών 

μεθόδων, αλλά και οι αυξανόμενες δυνατότητες των επεμβατικών 

πρακτικών έχουν αυξήσει σημαντικά τις γνώσεις μας για τις σχετικά 

σπάνιες αυτές καταστάσεις. Στο άρθρο των Σ. Μανωλακόπουλου 

και Χ. Τριάντου γίνεται μια εκτεταμένη και λεπτομερής ανασκόπηση 

των παθήσεων των ηπατικών φλεβών, με ιδιαίτερη εστίαση στο 

σύνδρομο Budd-Chiari  και στη φλεβοαποφρακτική νόσο. Δίνονται 

σημαντικά στοιχεία για την αιτιολογία, την παθοφυσιολογία, την 

κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση των σχετικά σπάνιων αυτών 

καταστάσεων. Η παρουσίαση των αγγειακών παθήσεων του ήπατος 

ολοκληρώνεται με το άρθρο του Α. Κουγιουμτζιάν για τις παθήσεις 

της ηπατικής αρτηρίας, στο οποίο εκτός από τα δεδομένα σχετικά 

με την απόφραξη της ηπατικής αρτηρίας περιγράφονται και πιο 

σπάνιες καταστάσεις όπως οι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, τα 

ανευρύσματα της ηπατικής αρτηρίας και οι βλάβες της ηπατικής 

αρτηρίας μετά από ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος.

Οι διαταραχές της αιμόστασης στις ηπατικές νόσους είναι ιδιαίτερα 

συχνές, καθώς το ήπαρ έχει σημαντική θέση στη διατήρηση των 

φυσιολογικών αιμοστατικών μηχανισμών. Ο Γ. Παπαθεοδωρίδης 

ασχολείται από χρόνια σε βάθος με το θέμα και στο σημερινό τεύ-

χος μας παρουσιάζει τα πρόσφατα δεδομένα για τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των διαταραχών πήξης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος 

στη χορήγηση του ανασυνδυασμένου παράγοντα VII είτε για προ-

ληπτικούς, είτε για θεραπευτικούς λόγους. 

Τα ηπατολογικά θέματα του παρόντος τεύχους ολοκληρώνονται 

με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Ι. Βλαχογιαννάκου σχετικά με 

τα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά, αλλά και την τροποποίηση 

των θεραπευτικών παρεμβάσεων στα νοσήματα του ήπατος σε 

ασθενείς της τρίτης ηλικίας. 

Το αλκοόλ δεν προσβάλλει μόνο το ήπαρ αλλά αποτελεί και μια από 

τις δύο σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης οξείας και χρόνιας παγκρε-

ατίτιδας, όπως αναλύεται σε σχετικό άρθρο του Κ. Σιαλεύρη.

Στην αντιμετώπιση των στρωματικών όγκων του πεπτικού έχει 

σημειωθεί μια πραγματική επανάσταση στη διάρκεια των τελευ-

ταίων ετών, καθώς εκτός από τη χειρουργική εξαίρεση διαθέτουμε 

πλέον και τη δυνατότητα χορήγησης του αναστολέα τυροσινικής 

κινάσης imatinib. Οι γνώσεις και η εμπειρία του Αν. καθηγητή Χει-

ρουργικής Κ. Βαγιάνου σχετικά με το θέμα αυτό παρουσιάζονται 
στο σχετικό άρθρο. 

Πλούσια βιβλιογραφική ενημέρωση τόσο σε γαστρεντερολογικά, 

όσο και σε ηπατολογικά θέματα γίνεται από τους Σ. Σγούρο και Χ. 

Τριάντο αντίστοιχα, ενώ όπως πάντα ενδιαφέρον παρουσιάζει και 

το ενδοσκοπικό quiz του Α. Αρμόνη.

Τέλος, η θεματολογία ολοκληρώνεται με δεδομένα που αφορούν 

στη χορήγηση προβιοτικού προϊόντος για τη ρύθμιση της εντερικής 

λειτουργίας και τη χορήγηση του νεότερου αναστολέα TNF-α, 

Certolizumab Pegol, στην αντιμετώπιση της ν. Crohn. 
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