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Φθάνουμε στο τέλος του 2007, μιας χρονιάς με πολλά και όχι πάντα 
ευχάριστα γεγονότα, που κυρίως θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη 
μας για τις καταστροφικές πυρκαγιές που κόστισαν τη ζωή δεκάδων 
Ελλήνων και την καταστροφή πολλών περιοχών της πατρίδας μας. Η 
ζωή όμως συνεχίζεται και η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι 
εντονότερη, ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βελτίωση των 
συνθηκών και της απόδοσης του χώρου της δραστηριότητάς μας. Το 
Info Gastroenterology συνεχίζει λοιπόν την προσπάθεια εκπαίδευσης 
των συναδέλφων γαστρεντερολόγων και άλλων συναφών ειδικοτήτων 
με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα άρθρα και σε αυτό το τεύχος.
 Οι χρόνιες ηπατοπάθειες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας 
υγείας και ευθύνονται για το θάνατο αρκετών συνανθρώπων μας. Τους 
τελευταίους μήνες μάλιστα έχουν τύχει ιδιαίτερης προβολής λόγω 
του προβλήματος του Αρχιεπισκόπου μας. Στο παρόν τεύχος θα βρείτε 
πολλά άρθρα για τις χρόνιες ηπατικές παθήσεις. Αρχικά σχολιάζονται 
τα κύρια χαρακτηριστικά των νεοπλασμάτων του ήπατος, τα οποία, 
όταν είναι κακοήθη, έχουν ιδιαίτερα υψηλή θνητότητα. Σχολιάζεται 
ακόμη πως θα πρέπει να προσεγγίζονται κλινικά οι ασθενείς με κίρρω-
ση του ήπατος και ποιες πρέπει να είναι οι βασικές διαγνωστικές και 
θεραπευτικές παρεμβάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Η χρόνια ηπατική 
βλάβη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη κίρρωσης και η παρα-
κολούθηση των ασθενών αυτών βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην 
εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης με βιοψία ήπατος. Τα τελευταία χρόνια 
γίνονται αρκετές προσπάθειες ανάπτυξης μη επεμβατικών δεικτών 
εκτίμησης της ηπατικής ιστολογίας και κυρίως της ίνωσης, οι οποίες 
σχολιάζονται σε άρθρο αυτού του τεύχους. Στο παρόν τεύχος μπορείτε 
επίσης να διαβάσετε τα κύρια σημεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής 
χολαγγειίτιδας, ενός χρόνιου ηπατικού νοσήματος, που συνήθως 
προσβάλλει νέους σε ηλικία ασθενείς οι οποίοι συχνά πάσχουν και από 
ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Το τελευταίο άρθρο σχετικά 
με το ήπαρ περιγράφει τις σχέσεις του μεταβολικού συνδρόμου και 
της αντίστασης στην ινσουλίνη με την πρόκληση ηπατικής βλάβης, 
που ουσιαστικά αφορά την πιο συχνή και αυξανόμενη σήμερα ηπα-
τοπάθεια, τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος.
Η ελκώδης κολίτιδα είναι μία χρόνια νόσος του παχέος εντέρου που 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής αλλά ίσως και να απειλήσει την ίδια τη 
ζωή των πασχόντων. Στο παρόν τεύχος θα βρείτε τα κύρια δεδομένα 
της συντηρητικής αντιμετώπισης αυτού του συχνά δυσίατου νοσήματος, 
συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων θεραπευτικών επιλογών 
με τη χρησιμοποίηση βιολογικών παραγόντων. Μπορείτε επίσης 
να βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία για τους σπάνιους στρωματικούς 
όγκους του γαστρεντερικού, για τους οποίους έχουν υπάρξει σημα-
ντικές θεραπευτικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη 
ειδικών στοχευμένων φαρμακευτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Τέλος, ιδιαίτερο πάντα ενδιαφέρον έχουν για όλους μας οι βραχείες 
ανασκοπήσεις πρόσφατων σημαντικών άρθρων της βιβλιογραφίας για 
πληθώρα γαστρεντερολογικών και ηπατολογικών προβλημάτων.

Καλή ανάγνωση.
Με πολλές ευχές για ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2008!
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