
ΣΕΛΙΔΑ 3

Óç ìåß ù ìá ôçò Óý íôá îçò

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ακολουθεί, όπως και τα προη-

γούμενα τεύχη του INFO Gastroenterology, την καθιερωμένη τακτική 

του Περιοδικού να παρουσιάζει θέματα με πρακτικό ενδιαφέρον, 

που πιστεύουμε πως βοηθούν τον σύγχρονο Γαστρεντερολόγο στην 

άσκηση της ειδικότητάς του.

Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία, εκμεταλλευόμενη την αλμα-

τώδη εξέλιξη της υπερηχοτομογραφίας αλλά και τη γειτνίαση του 

ηχοβολέα με τα προς εξέταση όργανα, κατακτά καθημερινά όλο και 

μεγαλύτερη θέση στη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία τόσο των πα-

θήσεων του Πεπτικού όσο και άλλων οργάνων. Στα σχετικά κείμενα 

των συναδέλφων Ι. Σ. Παπανικολάου και Σ. Σγούρου θα διαπιστώσετε 

το εύρος των εφαρμογών αλλά και τους περιορισμούς της σχετικά 

πρόσφατης για τη χώρα μας, ενδιαφέρουσας αυτής μεθόδου.

Στο ενδιαφέρον άρθρο της κας Ν. Μάθου που ακολουθεί, αναπτύσσεται 

η θεραπευτική αγωγή της αυτοάνοσης ηπατίτιδας. Οι παρενέργειες 

της μακροχρόνιας χορήγησης των σχετικών φαρμάκων επιβάλλει 

την προσεκτική εκτίμηση και αξιολόγηση των ασθενών εκείνων 

που θα ευεργετηθούν πραγματικά από τη θεραπεία, δεδομένου ότι 

σημαντικός αριθμός ασθενών με ήπια νόσο εμφανίζει σχετικά αργή 

εξέλιξη χωρίς θεραπεία. Εξ άλλου υπάρχουν ομάδες ασθενών στους 

οποίους η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει θέση.

Τα προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας 

παγκρεατίτιδας, αναπτύσσονται στο δεύτερο άρθρο της κας Ν. Μάθου. 

Η διάγνωση της νόσου σε πολλές περιπτώσεις καθυστερεί λόγω της 

έλλειψης συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια. Όταν αυτά εμφανιστούν 

είναι πολλές φορές ήπια και μη ειδικά. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν 

είναι πάντα διαθέσιμες και αξιόπιστες τουλάχιστον στα αρχικά στάδια 

της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση ίσως κάνει εφικτή την πρόληψη της 

εξέλιξης σε χρόνια παγκρεατίτιδα και παγκρεατικό καρκίνο.

Οι βιολογικοί παράγοντες έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας. 

Ο μεγάλος αριθμός των ασθενών που έχουν λάβει βιολογικούς πα-

ράγοντες για οποιονδήποτε λόγο φθάνει πλέον το 1.5 εκατομμύριο. 

Η αποκτηθείσα εμπειρία έχει δείξει την ασφάλεια των φαρμάκων, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι αναγκαίες προφυλάξεις 

και περιορισμοί που αναπτύσσονται με σαφήνεια στο άρθρο του κ. 

Δ. Βασιλόπουλου.

Η πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου αλλά και η 

ανάγκη συμπληρωματικής θεραπείας στο στάδιο ΙΙ στηρίζεται στα πα-

θολοανατομικά χαρακτηριστικά του χειρουργικού παρασκευάσματος. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και οι ερευνητικές προσπάθειες για 

την ανεύρεση νέων μοριακών προγνωστικών δεικτών, αναπτύσσονται 

εκτενώς στο σχετικό άρθρο του κ. Δ. Κυπραίου, που ακολουθεί.

Τέλος το τεύχος αυτό φιλοξενεί το Α’ μέρος μιας ανασκόπησης των 

κ. Δ. Δημητρουλόπουλου και συν. που αφορά στις μη φλεγμονώδεις 

κυστικές αλλοιώσεις του παγκρέατος που αναγνωρίζονται συχνότερα 

σήμερα σε σχέση με το παρελθόν.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με τις γνωστές μόνιμες στήλες της βι-

βλιογραφικής ενημέρωσης, των προσεχών Συνεδρίων και του εν-

δοσκοπικού quiz.
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