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Ανασκόπηση του 
11ου Ηπατολογικού Συνεδρίου

Φέτος ήταν η χρονιά της ανά διετίας συνάντησης 
των Ελλήνων ηπατολόγων, η οποία έλαβε 
χώρα στις 7-10 Μαΐου στην Κέρκυρα. ή μαζική 

συμμετοχή, η ενεργός παρουσία και το επιστημονικό 
πρόγραμμα αποτέλεσαν τους άξονες της επιτυχίας 
του συνεδρίου. Το συνέδριο άνοιξε την αυλαία του 
με τις εγκάρδιες προσφωνήσεις του προέδρου του 
ιατρικού συλλόγου Κέρκυρας, του Δημάρχου και 
του Νομάρχη του νησιού και ακολούθησε μουσική 
εκδήλωση σε μια από τις αίθουσες του Grecotel Corfu 
Imperial, αφού πρώτα απολαύσαμε τον καθηγητή κ. 
Κωτίδη στην εναρκτήρια ομιλία του. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών ήταν 
πλούσιο . Συνοπτικά, έλαβαν χώρα 42 ελεύθερες και 86 
αναρτημένες ανακοινώσεις καθώς και έξι “state of the 
art” ομιλίες . Στην πρώτη ομιλία, την πρώτη ημέρα του 
συνεδρίου ενημερωθήκαμε από τον Καθηγητή κ . Χατζάκη 
για τις επιδημιολογικές τάσεις των ηπατικών παθήσεων 
στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα, όπως η μη επεμβατική 
διάγνωση της ηπατικής ίνωσης από τον κ . Βασιλειάδη, η 
αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας από τον Ομότιμο 
Καθηγητή κ . Χατζηγιάννη, οι εξελίξεις στη θεραπεία της 
χρόνιας ηπατίτιδας C από τον κ . Βuti και τέλος η αλκοολική 
ηπατοπάθεια από την κ . Κουλεντάκη . 

Πραγματοποιήθηκαν 6 στρογγυλές τράπεζες με θέματα 
που απασχολούν το σύγχρονο ηπατολόγο στην καθημέρα 
κλινική πράξη, όπως τα διλήμματα και τις προτεραιότητες 
που προκύπτουν σε ασθενείς με ηπατικές παθήσεις που 
χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, τις επιπλοκές της πυλαίας 
υπέρτασης, την αντιμετώπιση της χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας 
σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες και σε 
ειδικούς υποπληθυσμούς, τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο 
του ήπατος, τη σημαντικότητα της συνεργασίας του κλινι-
κού ιατρού με τον παθολογοανατόμο, η οποία κατεδείχθη 
γλαφυρότατα με την παρουσίαση περιστατικών και τέλος 
τις μεταβολικές διαταραχές που αντιμετωπίζουμε σε ασθενή 
με ηπατική νόσο, τη διατροφή τους, τις συνοδεύουσες 
ενδοκρινικές διαταραχές, τις παθήσεις των οστών και τις 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές στους κιρρωτικούς ασθενείς . 

Τέλος οι φαρμακευτικές εταιρείες οργάνωσαν 5 δορυφορι-
κά συμπόσια καλώντας διακεκριμένους Έλληνες και ξένους 
εισηγητές οι οποίοι ανέπτυξαν τα νεότερα δεδομένα στην 
ηπατολογία . Η εταιρεία GILEAD SCIEnCES ανέπτυξε τους 
σύγχρονους προβληματισμούς στη θεραπεία της χρόνιας 
ηπατίτιδας Β, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης έναρξης 

θεραπείας για την αποφυγή ανάπτυξης κίρρωσης και των 
επιπλοκών της και πιθανόν του ηπατοκυτταρικού καρκίνου, 
την πρωταρχική θέση της τενοφοβίρης στην αντιμετώπιση 
των πρωτοθεραπευόμενων ασθενών χάρη στην υψηλή 
αντι-ιϊκή της δραστικότητα και τέλος προσδιορίζοντας τους 
ασθενείς εκείνους που ωφελούνται από την αλλαγή ή 
προσθήκη ενός δραστικότερου αντι-ιϊκού φαρμάκου . 

Το δορυφορικό συμπόσιο της BAYER HELLAS προσανα-
τολίστηκε στις σύγχρονες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση 
του ηπατοκυτταρικού καρκίνου με την ανάπτυξη των χει-
ρουργικών, των μη χειρουργικών επεμβατικών μεθόδων 
και τέλος των συστηματικών θεραπειών που διαθέτουμε 
πλέον, όπως της σοραφενίμπης . Η SHERInG PLoUGH 
έστρεψε το ενδιαφέρον στην ηπατίτιδα C ανασκοπώντας τις 
εξελίξεις στη νόσο τα τελευταία 20 χρόνια και τις μεγάλες 
επιτυχίες της σύγχρονης αντι-ιϊκής αγωγής στην εξάλειψη 
του ιού, αλλά και τις μεγάλες προσδοκίες από τα φάρ-
μακα που βρίσκονται υπό κλινική δοκιμή σήμερα και 
αναμένονται να μπουν στην φαρμακευτική μας φαρέτρα 
στο εγγύς μέλλον . 

Ενδιαφέρον σημείο του δορυφορικού αυτού συμποσίου 
ήταν oι εισηγήσεις για τη θεραπεία των χρηστών ενδοφλε-
βίων ναρκωτικών που προκάλεσε πολύ ενδιαφέρουσα 
συζήτηση με το ακροατήριο . Το δορυφορικό συμπόσιο 
της εταιρείας noVARTIS HELLAS AEBE ασχολήθηκε με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
Β ειδικών, όμως, υποπληθυσμών όπως σε ανοσοκατε-
σταλμένους, σε μεταμοσχευμένους, σε HIV συλλοίμωξη 
και σε εγκύους καθώς και με τη θέση της τελμπιβουδίνης 
στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β . Στο ίδιο συμπόσιο 
διερευνήθηκαν οι αιτίες της πλημμελούς ανταπόκρισης 
των ασθενών στη χρόνια ηπατίτιδα C και ο ρόλος των 
νεότερων συνθετικών ιντερφερονών που αναμένονται 
σύντομα να κυκλοφορήσουν . Η BRISToL-MYERS SQUIBB 
ανέπτυξε το φαινόμενο της ιϊκής αντοχής και τη θέση της 
εντεκαβίρης απέναντι στην ιϊκή διαφυγή αλλά και στην 
αναστροφή της εξέλιξης της νόσου . Τέλος, η RoCHE έ-
κλεισε με τη δορυφορική ομιλία του κ . Γουλή πάνω στην 
HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β και στην ύπαρξη ή 
μη πιθανότητας πλήρους ανταπόκρισης με καθορισμένης 
διάρκειας θεραπευτικά σχήματα . 

Έχει σημασία να τονίσουμε και την πραγματικά μεγάλη 
ποικιλία, ευρηματικότητα και επιστημονική επάρκεια των 
ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων που δίνει 
ελπίδες για νέες εξελίξεις στη μελέτη του ήπατος . 

Το Σάββατο 9 Μαΐου διεξήχθη το μετεκπαιδευτικό σε-

μινάριο με πολύ 
μεγάλη συμμετοχή 
συνέδρων και πραγματικά πολύ 
ενδιαφέρουσα θεματολογία . Το βράδυ της ίδιας ημέρας 
είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε στο επίσημο δείπνο 
του συνεδρίου, κατά το οποίο αναγγέλθηκαν και τα ονό-
ματα τριών νέων και πολλά υποσχόμενων συναδέλφων 
στους οποίους χορηγήθηκαν υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό . Οι υπότροφοι για το 2009 είναι ο 
Εμμανουήλ Σινάκος, η Ελένη Βεζαλή και ο Χρήστος Ζώης . 
Τους ευχόμαστε συγχαρητήρια για τη διάκρισή τους και 
καλή σταδιοδρομία . Την ίδια βραδιά πραγματοποιήθηκε 
και η βράβευση τριών προφορικών και τριών αναρτημένων 
ανακοινώσεων . 

Οι βραβευθείσες προφορικές ανακοινώσεις ήταν: «Η 
κινητική του HBV υπό θεραπεία και η δυναμική ισορροπία 
μεταξύ ιϊκού πολλαπλασιασμού και ανοσιακής κάθαρσης» 
από τους Γερμανίδη και συν ., «Δεδομένα κινητικής σε 
Καυκάσιους και Αιγύπτιους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
C υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης 
α2a και ριμπαβιρίνης» από τους Ελευσινιώτη και συν . και 
«Τα περιπυρηνικά αντισώματα σχετίζονται με την επιβίωση 
στην πρωτογενή χολική κίρρωση» από τους Σφακιανάκη 
και συν . 

Τέλος, οι βραβευθείσες αναρτημένες ανακοινώσεις εί-
ναι: «Μοριακός έλεγχος υπερφερριτιναιμίας» από τους 
Αντωνιάδη και συν ., «Επιδημιολογικά και κλινικά δε-
δομένα λοίμωξης από ιογενή ηπατίτιδα Β και C στους 
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών» από τους Σινάκο και συν . 
και «Η αντι-ιϊκή θεραπεία με λαμιβουδίνη μειώνει την πί-
εση στην πυλαία φλέβα σε ασθενείς με HbeAg(-) χρόνια 
ηπατίτιδα Β και σημαντική πυλαία υπέρταση» από τους 
Μανωλακόπουλο και συν .

Την Κυριακή το μεσημέρι έληξαν οι επιστημονικές εργα-
σίες του συνεδρίου και οι σύνεδροι προμηθεύτηκαν από 
τη γραμματεία τα πιστοποιητικά παρακολούθησης . Λίγο 
αργότερα και οι τελευταίοι από εμάς αποχαιρετούσαμε 
το νησί των Φαιάκων με τις καλύτερες εντυπώσεις και 
πραγματικά ευτυχείς που λάβαμε μέρος σε έναν τόσο 
σημαντικό θεσμό πλέον, που κάθε φορά μας εκπλήσσει 
με την επιστημονική επάρκεια, τον πλούτο των θεμάτων 
και τους εξαιρετικούς επιστήμονες και εισηγητές . 

Προς το παρόν σας χαιρετάμε αλλά ελπίζουμε να σας 
ξαναδούμε όλους, καθώς και νέους συναδέλφους σε δύο 
χρόνια έχοντας νεότερα να μοιραστούμε μαζί σας για τις 
εξελίξεις στην ηπατολογία .
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