
Σημείωμα της Σύνταξης
Στο παρόν τεύχος του INFO Gastroenterology φιλοξενούνται 
ενδιάφεροντα άρθρα, χρήσιμα στην καθημερινή κλινική 
πρακτική. 
Στο παρελθόν έχει συζητηθεί ο ρόλος της χορήγησης 
αντιβιοτικών στην ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn. 
Οι Ι. Τρανταφυλλίδης και Α. Τριανταφυλλίδη, στο ενδιαφέρον 
άρθρο τους, παρουσιάζουν με σαφή τρόπο τα δεδομένα 
στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο ερώτημα εάν υπάρχει ένδειξη 
χορήγησης αντιβίωσης σημειώνεται πως οι υπάρχουσες κλινικές 
μελέτες περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών και τα δεδομένα 
μέχρι σήμερα δεν είναι εντελώς σαφή. 
Μία διεξοδική ανασκόπηση των νεότερων δεδομένων στη 
διάγνωση και θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) 
ακολουθεί από τους Δ. Δημητρουλόπουλο, Α. Φωτόπουλου, 
Δ. Ξυνόπουλο, Κ. Τσαμακίδη και Ε. Παρασκευά. Παρουσιάζονται 
οι απεικονιστικές μέθοδοι και οι νεότεροι καρκινικοί δείκτες 
που συμβάλλουν στη διάγνωση. Σημειώνεται επίσης πως 
η μεταμόσχευση ήπατος θεωρείται ιδανική θεραπευτική 
προσέγγιση, ενώ καινούργια εξέλιξη στη θεραπεία αποτελεί 
το σκεύασμα Nexavar (Sorafenib), το οποίο έλαβε πρόσφατα 
έγκριση από τον FDA για πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς 
με ανεγχείρητο ΗΚΚ και κίρρωση σταδίου Α.
Χρήσιμη είναι η γνώση από όλους μας των πρόσφατων 
δεδομένων σχετικά με την επιδημιολογία και πρόληψη του ιού 
της ηπατίτιδας Β. Οι πληροφορίες δίδονται με αναλυτικό τρόπο 
στο άρθρο τους από τους Χ. Παυλίδη, Ι. Κουτσουνά και 
Σ. Κουτσουνά. 
Ο ΗΚΚ αποτελεί σημαντική αιτία θνητότητας στους ασθενείς 
με χρόνια ηπατοπάθεια. Η φυσική ιστορία της ανάπτυξης του 
δεν είναι πλήρως γνωστή και η πρώϊμη διάγνωσή του στους 
ιατρούς που παρακολουθούν τους ασθενείς αυτούς αποτελεί 
καθημερινή προσπάθεια. Η κ.Melanie Deutch μας παρουσιάζει 
τις κατευθυντήριες γραμμές στη σύγχρονη βιβλιογραφία. 
Στις 25 και 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό 
Μουσείο το 2ο μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο των Ενόπλων 
Δυνάμεων στην Ενδοσκόπηση του πεπτικού. Οι Μ. Ροδίας 
και Δ. Μπάκος μας παρουσιάζουν την επιτυχημένη αυτή 
επιστημονική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ενδοσκόποι 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στον ελληνικό 
πληθυσμό. Η σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης 
και της σωστής αντιμετώπισης απετέλεσαν το βασικό μύνημα 
της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε από το 
Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ) με 
αφορμή την 10η Μαΐου, Ημέρα για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού για τη δυσκοιλιότητα.
Τέλος, η ματιά στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία από τους 
Σ. Σγούρο και Χ. Τριάντο και το ενδοσκοπικό quiz 
ολοκληρώνουν το ενδιαφέρον τεύχος του περιοδικού μας.
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Ιός ηπατίτιδας Β
• Επιδημιολογία
• Πρόληψη
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