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ΣΥΝΤΑΚΤ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To Info GASTRoEnTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ι-
διαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχε-
τιζόμενα 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 θέ-
ματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή 
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερο-
λογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού 
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντε-
ρολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βι-
βλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου 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 με-
ταφράσεις 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 αποστέλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φω-
τογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτο-
γραφικό 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: ονοματεπώ-
νυμο, 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 κρί-
νει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται 
η έννοια του κειμένου.

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

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυν-
ση: ΠPoΣ: Info GASTRoEnTERoLoGY

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

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής

Δ. TζOΥΡμΑΚλΙΩΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρε ντερολο γικού 

Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»

μέλη

A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών

Ι. ΒλΑχΟΓΙΑΝΝAΚΟΣ: Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Ι. ΓΟΥλHΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Σ. ΚΑΡΑΤΑΠAΝΗΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής Κλινικής ΓΝ 

Ρόδου, Δρ. Παν/μίου Aθηνών

Σ. μΑΝΩλΑΚOΠΟΥλΟΣ: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρε ντερολογίας 

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: Eπίκουρος Καθηγητής, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρ. Κλινικής «ΝΝΑ»

χ. ΤΡΙAΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ. Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών

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

ΣEλIΔA 2

O ιός καλύπτεται από πρωτεϊνικό περίβλημα που αποτελείται 

από την πρωτεΐνη επιφανείας με τον αντιγονικό επίτοπο HBsAg 

και τις πρωτεΐνες προ-S1 και προ-S2. O νουκλεοκαψιδικός 

πυρήνας αποτελείται από το DNA του ιού, την ιική πολυμεράση 

και την πυρηνική πρωτεΐνη C με επίτοπο HBcAg. Στο αίμα 

κυκλοφορεί με τη μορφή σωματιδίων του ιού (σωμάτια Dane) 

ή με τη μορφή σωληνίσκων και σφαιρών που αποτελούνται 

αποκλειστικά από τις πρωτεΐνες του περιβλήματος.

Eπιδημιολογία
H ηπατίτιδα B συνιστά σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκoσμίως. Yπολογίζεται 

ότι περισσότερα από 300.000.000 άτομα έχουν χρόνια ιαιμία, ενώ ο μισός περίπου πλη-
θυσμός της υδρογείου φαίνεται να έχει μολυνθεί από τον ιό. H χρόνια ηπατίτιδα B συνι-
στά τη συχνότερη αιτία κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HKK) παγκοσμίως. 

H ενδημικότητα του ιού εμφανίζει ευρεία γεωγραφική κατανομή. Yψηλή θεωρείται στις 
περιοχές εκείνες στις οποίες ο επιπολασμός του ιού είναι υψηλότερος του 8%. Tέτοιες 
περιοχές είναι η Kίνα, η n.A. Aσία, η Mέση Aνατολή, η Kεντρική Aφρική, οι περιοχές 
του Aμαζονίου και η Aλάσκα. Στις περιοχές αυτές ορολογικοί δείκτες παρελθούσης λοί-
μωξης ανευρίσκονται στο 70-90% του πληθυσμού. 

Στις περιοχές αυτές η μετάδοση είναι κάθετη από τη μητέρα στο νεογνό κατά τον το-
κετό ή την περιγεννητική περίοδο ή οριζόντια τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής. Kάθετη 
μετάδοση παρατηρείται κυρίως στην Aσία, όπου το 30-50% των γυναικών της αναπα-
ραγωγικής ηλικίας είναι HBsAg θετικές και από αυτές οι μισές με αυξημένη μολυσμα-
τικότητα (HBeAg+). oριζόντια μετάδοση συμβαίνει στις χώρες της M. Aνατολής και την 
Aφρική, όπου ποσοστό μικρότερο από το 20% των HBsAg θετικών μητέρων βρίσκεται 
σε φάση αυξημένης μολυσματικότητας. 

Mέση είναι η ενδημικότητα στις περιοχές όπου ο επιπολασμός του HBsAg κυμαίνε-
ται από 2-7%. Tέτοιες περιοχές είναι η Iαπωνία, η Pωσία, η Iνδία, η Mέση Aνατολή, η 
Kεντρική και nότια Eυρώπη και περιοχές της Kεντρικής και nότιας Aμερικής. Στην κατη-
γορία αυτή ανήκει και η χώρα μας. oρολογικοί δείκτες παρελθούσας λοίμωξης ανευ-
ρίσκονται σε ποσοστό 20-50% του πληθυσμού. H μετάδοση του ιού μπορεί να συμ-
βεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Xαμηλή είναι η ενδημικότητα στις περιοχές εκείνες όπου ο επιπολασμός του HBsAg είναι 
μικρότερος του 2%. Tέτοιες περιοχές είναι η B. Aμερική, η Δ. Eυρώπη και η Aυστραλία. 
oρολογικοί δείκτες παρελθούσας λοίμωξης ανιχνεύονται στο 5-7% του πληθυσμού, 
ενώ η μετάδοση αφορά κυρίως τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Tρόποι μετάδοσης
o ιός ανευρίσκεται σε υψηλούς τίτλους στο αίμα των ασθενών και έτσι μπορεί να μετα-

δοθεί με μεταγγίσεις αίματος και των παραγώγων του, με τη μεταμόσχευση οργάνων ή 
μυελού από μολυσμένους δότες, με την ενδοφλέβια χρήση τοξικών ουσιών, με χρήση 
μολυσμένων αντικειμένων όταν υπάρχουν εκδορές ή λύση της συνέχειας του δέρματος. 

Eπίσης, ο ιός απαντάται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις στα διάφορα υγρά του σώμα-
τος (σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, σάλιο) και επομένως, μπορεί να μεταδοθεί και με την 
ερωτική επαφή. H ανεύρεση HBsAg ή δεικτών παλαιάς λοίμωξης είναι συχνότερη με-
ταξύ ομοφυλόφιλων ή εκδιδόμενων ατόμων. 

Eπιδημιολογία της χρόνιας 
ηπατίτιδας B

TPIANTOΣ XPHΣTOΣ1, MANΩΛAKOΠOYΛOΣ ΣΠHΛIOΣ2

1Γαστρεντερολόγος, 
2Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-

Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ 7, 10445 Αθήνα, ΤΗΛ.: 210-83.16.111-13 
FAX: 210-83.17.343, E-MAIL: menarini@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: DORALIN® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40mg Otilonium Bromide (p-(2-(n-octyloxy)-benzoyl)-
aminobenzoate of N-diethylmethyl-ammonium-ethyl  bromide). 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: Σπαστικές 
καταστάσεις και λειτουργική δυσκινησία του γαστρεντερικού συστήματος (ευερέθιστο κόλον, γαστρίτιδες, 
γαστροδωδεκαδακτυλίτιδες, εντερίτιδες και οισοφαγίτιδες). Επίσης, το DORALIN  συνιστάται για την προετοιμασία 
ασθενών προκειμένου να υποβληθούν σε ενδοσκοπήσεις οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτύλου, εντέρου και 
ορθού. 4.3. Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία στο φάρμακο. 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες 
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Προειδοποιήσεις: Nα φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Προφυλάξεις: Το Doralin θα 
πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γλαύκωμα. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες 
μορφές αλληλεπιδράσεων: Καμμία. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Καμμία. 6.7. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 
Δικαιούχος: Α. ΜΕΝΑRΙΝΙ Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, 50 131  Firenze  - ITALY Υπεύθυνος άδειας 
κυκλοφορίας: MENARINI HELLAS AE: Αν. Δαμβέργη 7 - ΑΘΗΝΑ / τηλ. : 8316111-13 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Κωδικοί συσκευασίας: Doralin tabs 
40mg: 2100402/12306/18.6.92 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 29/11/1991 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Εγκύκλιος, αρ.πρωτ. 14071/22.9.1993. 
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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