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Σημείωμα της Σύνταξης

Πλούσια θεματολογία περιλαμβάνει το τεύχος του INFO-Gastroenterology 
που κρατάτε στα χέρια σας. Αναδεικνύονται ενδιαφέροντα ζητήματα από 
τα πεδία της Γαστρεντερολογίας, της Ηπατολογίας και της Διαιτολογίας-
Διατροφής. H ηπατοτοξικότητα από φάρμακα κατέχει ένα σεβαστό μέρος από 
το σύνολο των ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα και ακόμη ευθύνεται 
για σημαντικό ποσοστό περιπτώσεων οξείας ή κεραυνοβόλου ηπατίτιδας. 
Στο άρθρο της Α. Αλεξοπούλου γίνεται μια συνολική παρουσίαση του 
προβλήματος με αναφορά στην παθοφυσιολογία, στους διαφορετικούς 
τύπους της ηπατοξικότητας και στους παράγοντες κινδύνου. Ακόμη, δια-
τυπώνονται τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να γίνει ασφαλέστερα η 
διάγνωση της κατάστασης αυτής με την επιβαρυμένη πρόγνωση. 
Ο όρος ακαθόριστη ή αδιευκρίνιστη κολίτιδα (indeterminate colitis) δια-
τυπώθηκε για πρώτη φορά πριν ακριβώς 30 χρόνια για να περιγράψει τις 
περιπτώσεις ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νοσήματος του εντέρου, όπου 
υπάρχει δυσχέρεια στη διάκριση μεταξύ ν. Crohn και ελκώδους κολίτιδας, 
παρά τον ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Η εκτεταμένη παρουσίαση 
των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν στον ορισμό, στη διάγνωση, 
στην εξέλιξη και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ακαθόριστης κολίτιδας 
από τους Ε. Τελάκη και Ε. Τσιρώνη είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα 
αυτού του τεύχους, συνοδεύεται δε από πλούσια βιβλιογραφία. 
Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση είναι μια χρόνια προοδευτικά επιδεινού-
μενη χολοστατική νόσος του ήπατος, η αιτιολογία της οποίας παραμένει 
εν πολλοίς άγνωστη. Στο περιεκτικό άρθρο της Μ. Deutsch γίνεται μια 
πλήρης ανασκόπηση της νόσου. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στο 
κομμάτι που αφορά στα συνυπάρχοντα νοσήματα, αλλά και στην πρό-
γνωση της κατάστασης αυτής. 
Η γέφυρα μεταξύ Ηπατολογίας και Γαστρεντερολογίας επιτυγχάνεται στο 
παρόν τεύχος με τον καλύτερο τρόπο στην παρουσίαση του Γ. Μπαλταγιάννη 
που αφορά στις εκδηλώσεις και επιπλοκές από το ήπαρ και το χοληφόρο 
σύστημα σε ασθενείς που πάσχουν από Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσή-
ματα του Εντέρου (ΙφνΕ). Παρουσιάζονται οι επιπλοκές των ΙφνΕ από 
το ήπαρ, οι φαρμακευτικές επιπλοκές από τη θεραπεία των καταστάσεων 
αυτών και ιδιαίτερη εμβάθυνση δίνεται στην ανάλυση των παθογενετικών 
μηχανισμών της ηπατικής βλάβης.
Μεγάλη και ζωηρή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια για το ρόλο 
των προβιοτικών στα νοσήματα του γαστρεντερικού. Η ανασκόπηση των 
συναδέλφων από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα Παθολογικής φυσιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεχωρίζει και για την πληρότητά της και για 
την κριτική της προσέγγιση. 
Ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Γ. Μιλέσης κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το ρόλο της γλουταμίνης, αυξητικής 
ορμόνης και διατροφής στο σύνδρομο βραχέος εντέρου. Πλούσια βιβλιο-
γραφική 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.
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