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Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες 
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά 
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. 
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδήσεις από τη 
δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση 
σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ια-
τρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση 
του διεθνούς Iατρικού Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερο
λογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτο-
ελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφους 
που απεβίωσαν.•nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με ιατρικό 
περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το 
Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε 
ξενόγλωσσα περιοδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) 
ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα Info 
GASTREnTERoLoGY».

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: 
ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, 
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), 
ε) Υπότιτλοι των εικόνων.

o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, 
καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων 
πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε 
αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτο-
γραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν 
επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ. Χαλιώτη, τηλ.: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet.gr

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Α. ΑΡΧΙμΑΝΔΡΙΤΗΣ: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών, Δ/ντής 
Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Αντιπρόεδρος
Δ. TζOΥΡμΑΚΛΙΩΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Aν . Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρε ντερολογικού 
Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΒΛΑΧΟγΙΑΝΝAΚΟΣ: Επιμελητής Β', Β' Γαστρ . Κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 
Ι.  γΟΥΛHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σ. ΚΑΡΑΤΑΠAΝΗΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής Κλινικής 
ΓΝ Ρόδου, Δρ . Παν/μίου Aθηνών
Ι. ΚΑΡΟΥμΠΑΛΗΣ: Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα ΠΓΝΑ «Γ . 
Γεννηματάς»
Σ. μΑΝΩΛΑΚOΠΟΥΛΟΣ: Λέκτορας Παθολογίας-Ηπατο γαστρε ντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡIΔΗΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρ ε ντερολογίας, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Σ. ΠΟΤΑμΙAΝΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πα νεπι στημίου 
Θεσσαλίας
μ. ΡΟΥΣΟμΟΥΣΤΑΚAΚΗ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ . Κλινικής 
ΠΠΓΝ Ηρακλείου
Σ. ΣγΟyΡΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
Σ. ΣΟΥγΙΟΥΛΤζΗΣ: Λέκτορας Παθοφυσιολογίας-Γαστρεντερολογίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»
γ. ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρ . Κλινικής «ΝΝΑ»
Χ. ΤΡΙAΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ . Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ . Τμήμα Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Μεταξά»

Ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία 
Νέες ενδείξεις και θεραπευτικές εφαρμογές

Οι κυριότερες ενδείξεις της EUS είναι η διάγνωση 
παθήσεων του παγκρέατος και των χοληφόρων 
(ιδίως των διαφόρων όγκων του παγκρέατος και 

της χοληδοχολιθίασης). Παράλληλα, αποτελεί απαραίτητο 
συμπληρωματικό εργαλείο για τη σταδιοποίηση νεο
πλασιών του πεπτικού σωλήνα (οισοφάγου, στομάχου, 
ορθού) και τη διαφορική διάγνωση υποβλεννογονίων 
όγκων1. Επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε 
η δυνατότητα λήψεως κυτταρολογικού ή και βιοτικού 
υλικού μέσω FNA2. 

Οι κυριότερες από τις ενδείξεις της EUS είναι:
• Σταδιοποίηση καρκίνου οισοφάγου 
•  Σταδιοποίηση γαστρικού καρκίνου / λεμφώματος στο-

μάχου 
• Σταδιοποίηση όγκων του φύματος του Vater
•  Σταδιοποίηση καρκίνου παγκρέατος (πιθανώς και διά-

γνωσή του)
• Σταδιοποίηση καρκίνου ορθού
• Διαφορική διάγνωση υποβλεννογονίων όγκων 
• Διάγνωση χρόνιας παγκρεατίτιδας 
• Διερεύνηση υπερτροφικών γαστρικών πτυχών
•  Διάγνωση / προεγχειρητικός εντοπισμός νευροενδοκρι-

νικών όγκων του παγκρέατος 
•  Διερεύνηση διαφόρων κοιλιακών χωροκατακτητικών 

εξεργασιών (π .χ . των επινεφριδίων)
• Διάγνωση χοληδοχολιθίασης
•  Διερεύνηση διαταραχών του έσω σφιγκτήρα (διερεύνηση 

ακράτειας)
• Διερεύνηση μαζών του μεσοθωρακίου
•  Συμμετοχή στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύ-

μονος

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις 
και τεχνικές, που πλέον θεωρούνται «κλασσικές», γίνεται 
συστηματική προσπάθεια να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο 
η μέθοδος και να βρει πεδίο εφαρμογής σε ακόμα μεγα-
λύτερο αριθμό περιπτώσεων . Οι κυριότερες από αυτές τις 
νεώτερες εξελίξεις αναφέρονται παρακάτω .

Ενδοσκοπική διάγνωση και σταδιοποίηση 
καρκίνου του πνεύμονος

Η αξιολόγηση της παρουσίας ή μη μεταστατικών λεμφαδέ-
νων σε περίπτωση πιθανού (ή διαγνωσθέντος) καρκίνου του 
πνεύμονος έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να ληφθούν 
οι δέουσες θεραπευτικές αποφάσεις και να καθορισθεί η 
πρόγνωση . Οι διάφορες μη-επεμβατικές μέθοδοι (CT και 

PET) παρουσιάζουν μικρή ευαισθησία, και έτσι οι ασθενείς 
με παθολογικούς λεμφαδένες θα πρέπει να υποβληθούν 
σε σταδιοποίηση με επεμβατικές μεθόδους, η κυριότερη 
από τις οποίες είναι η μεσοθωρακοσκόπηση, εξέταση που 
απαιτεί γενική αναισθησία . 

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει βρογχοσκόπηση με «τυφλή» 
FNA (transbronchial needle aspiration, TBNA), FNA των λεμ-
φαδένων υπό καθοδήγηση EUS (EUS-FNA), ενώ σχετικώς 
πρόσφατα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και το ενδοβρογχικό 
υπερηχογράφημα (endobronchial ultrasound, EBUS) με 
FNA (EBUS-FNA)3,4 . Η EUS-FNA είναι μια ασφαλής εξέταση 
που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερική βάση και 
ενδείκνυται ιδιαιτέρως για την εξέταση λεμφαδένων του 
οπισθίου μεσοθωρακίου (εικόνα 1) . 

Στο πρόσθιο μεσοθωράκιο η EUS έχει μικρότερη διαγνωστική 
αξία, γιατί ο αέρας της τραχείας εμποδίζει τη μετάδοση της 
δέσμης των υπερήχων . Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται 
ότι παίζει μεγάλο ρόλο η EBUS . Ο συνδυασμός των EUS και 
EBUS φαίνεται ότι έχει εξαιρετική ευαισθησία . Πράγματι, σε 
μια πρόσφατη μεγάλη μελέτη πραγματοποιήθηκαν FNA υπό 
βρογχοσκοπικό έλεγχο, EUS και EBUS σε 138 ασθενείς με 
πιθανό καρκίνο πνεύμονος . 

Η ευαισθησία τόσο της EUS όσο και της EBUS ήταν 69%, 
ενώ ο συνδυασμός τους ανέβαζε την ευαισθησία στο 93% . 
Η ευαισθησία της FNA υπό βρογχοσκοπικό έλεγχο ήταν 
μόλις 36%5 . Η αρνητική και η θετική προγνωστική αξία του 
συνδυασμού EUS-FNA και EBUS-FNA ήταν επίσης εξαιρετικά 
υψηλές (97% και 100% αντιστοίχως), γεγονός που υπο-
γραμμίζει τη μεγάλη σημασία του συνδυασμού αυτού στη 
σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονος, αποφεύγοντας 
άλλες πιο επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους, όπως τη 
μεσοθωρακοσκόπηση .

Παροχέτευση παγκρεατικών ψευδοκύστεων 
υπό EUS

Η παροχέτευση παγκρεατικών ψευδοκύστεων πραγμα-
τοποιούνταν για σειρά ετών ενδοσκοπικά (συνήθως με το 
πλάγιο ενδοσκόπιο της ERCP) υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο . 
Πλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή γίνεται υπό 
έλεγχο EUS (εικόνα 2) . Τα βιβλιογραφικά δεδομένα φαίνε-
ται πως επιτρέπουν ακόμα και σήμερα την παροχέτευση 
ψευδοκύστεων με το πλάγιο ενδοσκόπιο στην περίπτωση 
που οι ψευδοκύστεις είναι μεγάλες και προβάλλουν στον 
αυλό του στομάχου . Στις υπόλοιπες περιπτώσεις-καθώς 
και όταν ο ασθενής έχει πυλαία υπέρταση-η παροχέτευση 
πρέπει απαραιτήτως να γίνεται με τη βοήθεια της EUS6 . 

Ι. Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γαστρεντερολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, 

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (Endoscopic Ultrasonography, EUS) είναι 

μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος απεικόνισης των εσωτερικών 

οργάνων του οργανισμού, που συνδυάζει την ενδοσκόπηση με την 

υπερηχοτομογραφία. 

Εικόνα 1. Α) EUS-FNA 
ευμεγέθους λεμφα-
δένα μεσοθωρακίου. 
Β) Δείγμα από το υ-
λικό που παρακεντή-
θηκε.
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Μια πρόσφατη μελέτη σε 35 ασθενείς με ψευδοκύστεις που παροχετεύθηκαν υπό EUS 
έδειξε ότι στο 43% αρκούσε μόνο η αρχική συνεδρία, στο 30% έπρεπε να τοποθετηθεί 
ένα δεύτερο (μεγαλύτερο από το αρχικό) stent και στο 27% έπρεπε να γίνει εξ’ αρχής 
νέα προσπάθεια λόγω επιμόλυνσης εμμένουσας ψευδοκύστης7 . Τα παραπάνω δεδομένα 
υπογραμμίζουν ότι παρά τα καλά αποτελέσματα και τη σχετική ασφάλεια που η μέθοδος 
εξασφαλίζει, θα πρέπει οι ασθενείς αυτοί να παρακολουθούνται στενά και να υπάρχει 
υψηλός δείκτης υποψίας για εμμονή της ψευδοκύστης και ετοιμότητα επανεπέμβασης 
σε περίπτωση που αυτό απαιτείται .

Έγχυση αλκοόλης σε κυστικούς όγκους παγκρέατος υπό EUS
Μια νέα θεραπευτική ένδειξη της EUS είναι η έγχυση αιθυλικής αλκοόλης σε κυστικούς 

όγκους του παγκρέατος υπό έλεγχο EUS . Πρόσφατη πιλοτική μελέτη σε 25 περιπτώσεις 
ασθενών με κυστικές βλάβες (με μέση διάμετρο των βλαβών τα 2cm) είχε ως αποτέ-
λεσμα την εξαφάνιση των κύστεων στο 35% των περιπτώσεων8 . Βεβαίως, παραμένει 
αμφίβολο κατά πόσο μια τέτοια θεραπεία μπορεί να γενικευθεί, εφόσον παραμένει α-
νοικτό το ζήτημα του πιθανού κακοήθους δυναμικού τέτοιων βλαβών . Για το λόγο αυτό 
έχει προταθεί η προσθήκη χημειοθεραπευτικών ουσιών στην αλκοόλη . Προσφάτως, σε 
μια σειρά 14 ασθενών προσετέθη paclitaxel στην αλκοόλη, με αποτέλεσμα την ολική 
εξαφάνιση των κύστεων σε 11 περιπτώσεις και τη μερική εξαφάνισή τους σε δύο9 . 
Φαίνεται λοιπόν ότι η τεχνική αυτή έχει καλές προοπτικές, ειδικά εφόσον εφαρμοσθεί 
σε κατάλληλες ομάδες ασθενών .

Παρακέντηση χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου υπό EUS
Σε περίπτωση αποτυχίας καθετηριασμού του χοληδόχου ή του παγκρεατικού πόρου 

σε ERCP, έχει επιχειρηθεί ο καθετηριασμός υπό την καθοδήγηση EUS σε κάποιες ειδικές 
περιπτώσεις ασθενών . Έτσι, προσφάτως δοκιμάσθηκε η παρακέντηση του χοληδόχου 
πόρου σε 29 ασθενείς και του παγκρεατικού πόρου σε άλλες 4 περιπτώσεις ασθενών 
με την καθοδήγηση EUS . Ο καθετηριασμός και η τοποθέτηση stent επιτεύχθηκε σε 22 
από τις 30 περιπτώσεις που αυτό επιχειρήθηκε (σε 3 περιπτώσεις η παρακέντηση με τη 
βελόνα ήταν τεχνικώς αδύνατη), με επιπλοκές που έφθασαν στο 31% (κυρίως ελάσσονες, 
αλλά και λίγες σοβαρές στις οποίες σημειώθηκε και ένας θάνατος)10 . Συμπερασματικά, η 
τεχνική αυτή υπόσχεται καλά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει ακόμα να μελετηθούν οι 
ακριβείς ενδείξεις της και να καθορισθούν οι ομάδες των ασθενών εκείνων που μπορούν 
να ωφεληθούν από την εφαρμογή της .

Ακτινοθεραπεία υπό καθοδήγηση EUS 
Ένα νέο πεδίο εφαρμογής του EUS είναι στην ακτινοθεραπεία παγκρεατικών όγκων . 

Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους· είτε μέσω εμφύτευσης «στόχων» που χρησιμεύουν 
στην ακριβέστερη εντόπιση όγκων και στην εφαρμογή ακτινοθεραπείας, είτε με απευ-
θείας τοποθέτηση ραδιενεργού ιωδίου (125I) στον όγκο . Οι αρχικές μελέτες έγιναν σε 
πειραματόζωα, αλλά έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται τα πρώτα βήματα και σε σειρές 
πραγματικών ασθενών . Τα αποτελέσματα-επί του παρόντος-δεν είναι ακόμη απόλυτα 
ξεκάθαρα, αλλά αφήνουν περιθώριο για μεγάλη αισιοδοξία, ειδικά εφόσον επιλεγούν 
οι κατάλληλες ομάδες ασθενών . Το ερευνητικό ενδιαφέρον, που παραμένει αμείωτο, 
υπογραμμίζει τις προοπτικές της μεθόδου .

Συμπέρασμα
Φαίνεται ότι οι εφαρμογές της EUS αυξάνουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου και 

ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν όσο εξακολουθεί η μέθοδος να εμπλουτίζεται με νέες 
τεχνολογικές βελτιώσεις . Οι νέες αυτές εφαρμογές θα έλθουν να συμπληρώσουν τη 
διαγνωστική και θεραπευτική φαρέτρα του σύγχρονου γαστρεντερολόγου/ενδοσκόπου, 
με στόχο πάντα το όφελος των ασθενών .
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Εικόνα 2. Α) EUS-FNA παγκρεατικής ψευδοκύ-
στης. Β) Διαστολή με μπαλόνι της πρόσβασης 
στην ψευδοκύστη. Γ) Επιτυχής τοποθέτηση δύο 
παροχετεύσεων στην ψευδοκύστη.
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