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EDITORIAL

Αγαπητοί αναγνώστες,

το δεύτερο τεύχος του περιοδικού για το 2016 έρχεται στα πρόθυ-
ρα του καλοκαιριού και ευελπιστούμε να σας προσφέρει ενδιαφέ-
ρον και σύγχρονο υλικό για ανάγνωση, ενημέρωση και προβληματι-
σμό, πριν ή μετά την πολυαναμενόμενη για όλους θερινή ανάπαυλα.

Στο τεύχος αυτό κυριαρχεί το περιεχόμενο από το χώρο της ηπα-
τολογίας, με την προσδοκία να αναδείξει το κλινικό και ερευνητικό 
ενδιαφέρον που συγκεντρώνεται στις μέρες μας στον τομέα αυτό.

Στις σελίδες μας θα βρείτε δυο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με 
τη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Στο πρώτο, ο Δ. Σαμωνά-
κης περιγράφει συνοπτικά και ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά της ασθέ-
νειας και τις νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική της, ενώ στο δεύτε-
ρο –των Χ. Κρανιδιώτη και συνεργατών– αναπτύσσονται οι προβλη-
ματισμοί γύρω από τη δυνατότητα διακοπής της υπάρχουσας θερα-
πείας με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα στην υποομάδα των ασθενών 
με HBeAg(-) ΧΉΒ και τις συνέπειες για τον ασθενή, που αποτελούν 
αντικείμενο της τρέχουσας έρευνας και συζήτησης.

Από το χώρο της βασικής έρευνας, οι κκ. Καλαφατέλη και Τριάντος 
από την Πάτρα μας παρουσιάζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανασκό-
πηση σχετικά με τις αδιποκίνες και τη συσχέτισή τους με την παθο-
λογία του ήπατος, ένα θέμα που έχει κεντρικό ρόλο στην κατανό-
ηση της εξέλιξης του μεταβολικού συνδρόμου και ενδεχόμενα α-
ποτελεί κλειδί στη χάραξη αποτελεσματικής θεραπευτικής στρατη-
γικής εναντίον του.

Το ηπατολογικό κουίζ σας προσφέρει την ευκαιρία να χειριστείτε μια 
ασθενή με ηπατίτιδα C, με τη βοήθεια των θεραπευτικών δυνατο-
τήτων που προσφέρει η νέα ομάδα των Αμέσως Δρώντων Αντιϊκών 
φαρμάκων, ενώ για να μη θεωρηθεί ότι το κομμάτι της ενδοσκόπη-
σης απουσιάζει από το τεύχος, στο γαστρεντερολογικό μας κουίζ θα 
βρείτε μια διαγνωστική πρόκληση που απαιτεί προσεκτική ματιά και 
συνδυαστική διαφοροδιαγνωστική σκέψη.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση και ένα αναζωογονητικό καλοκαίρι!

Για τη Συντακτική επιτροπή
Γεώργιος Α. Κοντός
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Νεότερα δεδομένα 
στην Hπατίτιδα Β

ΔΉΜΉΤΡΉΣ Ν. ΣΑΜΩΝΑΚΉΣ
Γαστρεντερολόγος - Ήπατολόγος, Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ήρακλείου

ΕΠΊΔΉΜΊΟΛΟΓΊΚΑ εκτιμάται ότι το 2010 το ήμισυ 
της θνησιμότητας από ηπατοκυτταρικό καρκίνο σχετί-
ζονταν με HBV λοίμωξη, ενώ την προηγούμενη δεκα-
ετία η σχετική με τον ΉΚΚ θνησιμότητα αυξήθηκε κα-
τά 62% και με την κίρρωση κατά 29%. Από την άλλη 
πλευρά, η εφαρμογή του εμβολιασμού σε παγκόσμια 
κλίμακα έχει οδηγήσει σε κάθετη πτώση του επιπολα-
σμού σε αρκετά μέρη του κόσμου που προηγουμένως 
ήταν υψηλός, αλλά και στην επίπτωση του ΉΚΚ. Τα 
περισσότερα εμβόλια γίνονται από ανασυνδυασμένο 
DNA που εκφράζουν μόνο HBsAg. Επιπρόσθετα υπάρ-
χει συνδυασμένο εμβόλιο που προστατεύει και έναντι 
της ηπατίτιδας Α. Ανταπόκριση στο εμβόλιο (anti-HBs 
>10 mIU/ml) στο 95% των ανοσοεπαρκών, θεωρεί-
ται ότι διαρκεί τουλάχιστον 15 χρόνια και παρότι ο τίτ-
λος φθίνει, εντούτοις παραμένει ανοσολογική μνήμη. 
Τα τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν ότι δεν είναι α-
ναγκαία η αναμνηστική δόση, εκτός ίσως από τις ομά-
δες υψηλού κινδύνου. Εικαζόμενες συσχετίσεις με πολ-
λαπλή σκλήρυνση και αυτισμό δεν έχουν αποδειχτεί 
και δεν υφίστανται. Επιδημιολογικά, τέλος, η μετανά-
στευση πληθυσμών έχει σημαντικό αντίκτυπο στον ε-
πιπολασμό σε χώρες υψηλότερου βιοτικού επιπέδου.

Διαγνωστικά έχει αναδειχθεί η σημασία της «κρύ-
φιας» λοίμωξης (occult) HBV [anti-HBc (+), HBsAg 
(-), HBV DNA (+/-), πολλοί με (+) HBV DNA ενδοη-
πατικά] σε σχέση με την αναζωπύρωση μετά από ι-
σχυρή ανοσοκαταστολή ή χημειοθεραπεία για διάφο-
ρα νοσήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει τεκμηριωθεί 
η σημασία της μέτρησης των επιπέδων HBsAg στον 

ορό, που σχετίζονται με τα επίπεδα του υπερελικω-
μένου DNA (cccDNA), ιδίως στους eAg (+) ασθενείς. 
Ή παρακολούθηση των επιπέδων του HBsAg προ-
βλέπει την απάντηση στην ιντερφερόνη, καθώς και 
ποιοι eAg (-) ασθενείς με φυσιολογικές τρανσαμινά-
σες θα έχουν πρόοδο νόσου.

Ανοσοπαθογενετικά, ο ιός της ηπατίτιδας Β δεν εί-
ναι άμεσα κυτταροπαθογόνος. Τόσο η βλάβη στο ή-
παρ όσο και ο έλεγχος του ιού γίνονται με ανοσολο-
γικούς μηχανισμούς, και το τελικό αποτέλεσμα είναι 
αποτέλεσμα σύνθετου παιχνιδιού μεταξύ του ιικού 
πολλαπλασιασμού και της απάντησης του ξενιστή. 
Ενίοτε ιδιαιτέρως εκσεσημασμένη ανοσολογική απά-
ντηση θεωρείται αίτιο κεραυνοβόλου HBV λοίμωξης, 
ενώ εξάρσεις χρονίας νόσου με αύξηση τρανσαμινα-
σών (flares) έχουν επίσης ανοσολογικό υπόβαθρο.     

Ίολογικά, το cccDNA ευρίσκεται στον πυρήνα του η-
πατοκυττάρου ως μίνι χρωμόσωμα και αποτελεί το με-
ταγραφικό υπόστρωμα του ιού, η δε διατήρησή του 
είναι απαραίτητη για την παραμονή του ιού. Ο πολ-
λαπλασιασμός του HBV περιλαμβάνει την αντίστροφη 
μεταγραφή του προγενομικού RNA ενδιάμεσα σε HBV 
DNA. Στην αντίστροφη μεταγραφή εύκολα επισυμβαί-
νουν λάθη και ο ρυθμός μεταλλαγών είναι υψηλός.  

Ή εξαφάνιση του γονιδιώματος του ιού από το προ-
σβεβλημένο ήπαρ είναι πολύ δύσκολη καθώς φαίνε-
ται να απαιτείται είτε ανοσολογικής αρχής καταστροφή 
των προσβεβλημένων ηπατοκυττάρων, είτε επαγωγή 
της αποδόμησης και απώλεια του cccDNA. Ίδιαίτερης 
προσοχής για λόγους ανάπτυξης νεότερων θεραπει-

ών έχει τύχει ο υποδοχέας εισόδου του HBV στα ηπα-
τοκύτταρα, ένα πολυπεπτίδιο ταυροχολικού νατρίου 
(NTCP, διαμεμβρανικός υποδοχέας, μεσολαβεί στην ε-
ξαρτώμενη από Νa+ πρόσληψη χολικών αλάτων – Το 
Myrcludex είναι συνθετικό λιποπετίδιο που εμποδίζει 
αποτελεσματικά την είσοδο του ιού – βάση ανάπτυ-
ξης νεότερων αντιϊκών φαρμάκων). Τέλος, είναι γνω-
στές από παλιά οι μεταλλαγές που σχετίζονται με την 
ύπαρξη της eAg (-) λοίμωξης, όπως και η ύπαρξη γο-
νοτύπων (10) του ιού που μπορεί να σχετίζονται με την 
πρόοδο της νόσου και την απάντηση στην ιντερφερόνη. 

Ή φυσική ιστορία της λοίμωξης είναι καλά καθο-
ρισμένη (Διάγραμμα 1). Στην αξιολόγηση της βα-
ρύτητας της νόσου και την πρόγνωση έχουν κερ-
δίσει θέση μη επεμβατικές μέθοδοι εκτίμησης της 
ίνωσης, τόσο με ορολογικούς δείκτες, αλλά κυρί-
ως με τη μέτρηση της ηπατικής σκληρίας μέσω του 
Fibroscan. Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την 
πολύ καλή αντιστοιχία στον προσδιορισμό της ίνω-
σης μεταξύ Fibroscan και βιοψίας ήπατος που εξα-
κολουθεί να είναι το μέτρο σύγκρισης.  

Πολλές είναι οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της η-
πατίτιδας Β. Θεραπευτικά, στόχος της αντιϊκής αγω-
γής είναι η παρατεταμένη καταστολή του HBV DNA 
και της ηπατικής φλεγμονής, προλαμβάνοντας έτσι 
την εξέλιξη σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 
Υπέρτατος στόχος είναι η ορομετατροπή του HbsAg 
και η ανάπτυξη antiHBs. 

Ή ιντερφερόνη με αντιϊκή και ανοσορρυθμιστική 
δράση ανήκει στις θεραπείες 1ης γραμμής. Ένα έτος 

Διάγραμμα 1. Οι φάσεις της χρόνιας HBV λοίμωξης 
(Trepo, Chan, Lok – Lancet 2014)

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στην ίνωση (Ishak 
fibrosis score) στα 5 χρόνια - με κίρρωση στην 
1η βιοψία - υπό τενοφοβίρη - AASLD 2014

Διάγραμμα 3. Ενδείξεις θεραπείας σε μη 
κιρρωτικούς με χρόνια Β λοίμωξη (Trepo, 
Chan, Lok – Lancet 2014)

Ή ηπατίτιδα Β είναι η συχνότερη χρόνια ιογενής λοίμωξη στον κόσμο. Εκτιμάται ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
μολυνθεί και περισσότεροι από 350 εκατομμύρια είναι φορείς του ιού. Ή ανθρωπότητα σήμερα διαθέτει ασφαλή και 

αποτελεσματικά εμβόλια καθώς και αποτελεσματικά αντιϊκά φάρμακα, εντούτοις το πρόβλημα παραμένει σε πολλά επίπεδα. 
Ποια όμως είναι τα νεότερα δεδομένα; 



ΣΕΛΊΔΑ 5

PEG-IFN με ή χωρίς λαμιβουδίνη σε eAg (+) οδήγη-
σε σε ορομετατροπή του eAg περίπου 30% & του 
HBsAg περίπου 3-7%, 24 wk μετά το τέλος θερα-
πείας. Σε eAg (-), ένα έτος αγωγής με PEG-ΊFN με ή 
χωρίς λαμιβουδίνη οδήγησε σε ομαλοποίηση τραν-
σαμινασών & πτώση του HBV DNA <10,000 IU/ml 
σε 25% των ασθενών & απώλεια του sAg στο 9%, 
τρία χρόνια μετά το τέλος θεραπείας. Ή πτώση των 
τίτλων του sAg [eAg (+) ασθενείς] είναι ισχυρός προ-
γνωστικός παράγων στην απάντηση στην ιντερφερό-
νη (διαφορετικοί κανόνες διακοπής αναλόγως γονο-
τύπου). Για τους eAg (-) δεν υπάρχουν προγνωστι-
κοί παράγοντες προ θεραπείας, όμως η μείωση του 
sAg τις πρώτες 12-24 εβδομάδες θεραπείας προ-
βλέπουν παρατεταμένη ανταπόκριση. 

Τα νουκλεοσι-(τι)-δικά ανάλογα δρουν αναστέλ-
λοντας την ανάστροφη μεταγραφή του προγενομι-
κού RNA σε HBV DNA, αλλά δεν έχουν άμεση επί-
δραση στο cccDNA, γεγονός που εξηγεί την υποτρο-
πή μετά τη διακοπή τους. Τα αποτελέσματα σε πα-
ρατεινόμενη θεραπεία είναι πολύ ικανοποιητικά ως 
προς τη βιοχημική ανταπόκριση, την καταστολή του 
DNA και τη ορομετατροπή του eAg, αλλά είναι φτω-
χά στην απώλεια του sAg [στα 5 χρόνια, για τους eAg 
(+) 0-10% και για τους eAg (-) 0-5%]. Το πρόβλημα 
της αντοχής έχει πρακτικά αντιμετωπισθεί με τα ισχυ-
ρότερα αντιϊκά όπως η τενοφοβίρη (0% στα 8 χρό-
νια) και η εντεκαβίρη (<1.5% στα 5 χρόνια), με σχε-
δόν μηδενική αντοχή. Επιπλέον, έχει τεκμηριωθεί η 
αναστροφή της ίνωσης, ακόμη και της κίρρωσης, σε 
ασθενείς υπό αγωγή με τα ανάλογα πρώτης γραμμής 
(Διάγραμμα 2). Για λιγότερο ισχυρά ανάλογα όπως η 
λαμιβουδίνη και τελμπιβουδίνη έχει σημασία η απά-
ντηση του ασθενούς στις 12- 24 εβδομάδες, ενώ για 

την τελευταία υπάρχουν δεδομένα για βελ-
τίωση της νεφρικής λειτουργίας (χωρίς επαρ-
κή ερμηνεία της παρατήρησης). Πρόσφατα 
δεδομένα τυχαιοποιημένης μελέτης συνδυ-
ασμού τενοφοβίρης με PEG-IFN έδειξαν ση-
μαντική αύξηση της κάθαρσης του sAg (πε-
ρίπου 9%) στις 72 εβδομάδες. 

Ή επιλογή των ασθενών προς θεραπεία α-
ποτελεί σημαντική απόφαση και απαιτεί συ-
νεκτίμηση πολλών παραμέτρων. Βέβαιον εί-
ναι ότι άμεση θεραπεία απαιτείται σε οξεία η-
πατική ανεπάρκεια, μη αντιρροπούμενη κίρ-
ρωση ή σοβαρές εξάρσεις της χρόνιας Β λοί-
μωξης. Στο Διάγραμμα 3 περιγράφονται οι ενδείξεις 
σύμφωνα με το AASLD. Ή απόφαση να διακοπεί η 
αντιϊκή θεραπεία είναι εξίσου δύσκολη. Ή ορομετα-
τροπή του sAg σε anti-HBs αποτελεί ένα ρεαλιστικό 
αλλά ασυνήθιστο σενάριο διακοπής της αγωγής, τό-
σο σε eAg (+) όσο και σε eAg (-). Οι διεθνείς οδηγί-
ες συμφωνούν ότι σε eAg (+) ασθενείς, εφόσον γί-
νει ορομετατροπή σε anti-HBe και το HBV-DNA εί-
ναι μη ανιχνεύσιμο, μπορούν να διακοπούν τα ανά-
λογα μετά από θεραπεία 6-12 μηνών. Πρόσφατα δε-
δομένα και για τη δύσκολη ομάδα των eAg (-) έδει-
ξαν ότι είναι δυνατή η διακοπή χωρίς μείζονα κλινι-
κά συμβάματα (προγνωστικός ρόλος και εδώ των ε-
πιπέδων HBsAg). 

Ή προσέγγιση στην ολοένα αυξανόμενη ομάδα 
των ασθενών με ορολογικούς δείκτες HBV λοίμω-
ξης και ανάγκη για ανοσοκαταστολή ή χημειοθερα-
πεία έχει συζητηθεί στη βιβλιογραφία, με την ομά-
δα των anti-HBc (+) να επιφέρει μεγαλύτερο προ-
βληματισμό (Πίνακας 1). Τέλος, η προφύλαξη των 
εγκύων με υψηλή ιαιμία στο 3ο τρίμηνο της εγκυμο-

σύνης είναι τεκμηριωμένη με ισχυρά δεδομένα α-
ποτελεσματικότητας και ασφάλειας, με φάρμακα ε-
κλογής την τενοφορβίρη και τελμπιβουδίνη και κα-
τά δεύτερο λόγο τη λαμιβουδίνη (κυρίως λόγω κλι-
νικής εμπειρίας).  
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Πίνακας 1. Κίνδυνος επαναδραστηριοποίησης HBV αναλόγως 
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1.ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Laprazol FasTab 15 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα, Laprazol FasTab 30 mg δισκία διασπειρόμενα στο 
στόμα 2. ΠΟΊΟΤΊΚΉ ΚΑΊ ΠΟΣΟΤΊΚΉ ΣΥΝΘΕΣΉ: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει 15 mg �ανσοπρα�ό��� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα πε�mg �ανσοπρα�ό��� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα πε� �ανσοπρα�ό��� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα πε�
ριέχει 30 mg �ανσοπρα�ό��� �κδοχο�α�: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 15 mg περιέχει 15 mg �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε�mg �ανσοπρα�ό��� �κδοχο�α�: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 15 mg περιέχει 15 mg �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε� �ανσοπρα�ό��� �κδοχο�α�: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 15 mg περιέχει 15 mg �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε�mg περιέχει 15 mg �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε� περιέχει 15 mg �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε�mg �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε� �ακτό�� και �,5 mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε�mg  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε�  ασπαρτάμ�� Κάθε δισκίο διασπειρόμε�
νο στο στόμα 30 mg περιέχει 30 mg �ακτό�� και 9,0 mg  ασπαρτάμ�� Για τον π�ήρ� κατά�ογο των εκδόχων, β�� παράγραφο 6�1� 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΊΚΉ ΜΟΡΦΉ: 
Laprazol FasTab 15 mg: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο�� FasTab 15 mg: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο��FasTab 15 mg: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο�� 15 mg: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο��mg: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο��: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο��
ρα καστανά μικροκοκκία� Laprazol FasTab 30 mg:  δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρ�ματο� �ε�κο� έω� �ποκίτρινο�� Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 
περιέχει πορτοκα�ί έω� σκο�ρα καστανά μικροκοκκία � 4. ΚΛΊΝΊΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: •Θεραπεία του δωδεκαδακτυλικού και γα�
στρικού έλκους   •Θεραπεία οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση •Προφύλαξη από οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση •Εκρίζωση του Helicobacter pylori �H. pylori� 
με τα�τόχρον� χορήγ�σ� κατά������ αντιβιοτική� αγωγή� για τ� θεραπεία των ε�κ�ν πο� σχετί�ονται με H. pylori  •Θεραπεία καλοήθους γαστρικού έλκους και 
δωδεκαδακτυλικού έλκους που σχετίζονται με ΜΣΑΦ σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται συνεχής αγωγή με ΜΣΑΦ •Προφύλαξη από γαστρικό έλκος και δω�
δεκαδακτυλικό έλκος που σχετίζονται με ΜΣΑΦ σε ασθενείς που κινδυνεύουν (βλέπε παράγραφο 4.2) στους οποίους απαιτείται συνεχής θερα πεία •Συμπτωματική 
γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος •Σύνδρομο Zollinger�Ellison�4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Για άριστο αποτέ�εσμα, το Laprazol FasTab πρέπει 
να �αμβάνεται μία φορά τ�ν �μέρα  το πρωί, εκτό� εάν χρ�σιμοποιείται για τ�ν εκρί�ωσ� το� H. pylori όπο� � θεραπεία πρέπει να είναι δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα, μία 
το πρωί και μία το βράδ�� Το Laprazol FasTab πρέπει να �αμβάνεται το��άχιστον 30 �επτά πριν από το φαγ�τό �β�έπε παράγραφο 5�2�� Το Laprazol FasTab έχει 
γε�σ� φράο��α� και πρέπει να τοποθετείται πάνω στ� γ��σσα και να γ�είφεται απα�ά� Το δισκίο διασπείρεται γρήγορα στο στόμα, απε�ε�θερ�νοντα� τα γαστρο�
ανθεκτικά μικροκοκκία τα οποία καταπίνονται με το σάλιο του ασθενή. Εναλλακτικά, το δισκίο μπορεί να καταποθεί ολόκληρο με νερό. Τα διασπειρόμενα στο στό�
μα δισκία μπορο�ν να διασκορπιστο�ν σε μία μικρή ποσότ�τα νερο� και να χορ�γ�θο�ν μέσω ρινογαστρικο� σω�ήνα ή με σ�ριγγα από το στόμα�   Θεραπεία 
δωδεκαδακτ� �ικο� έ�κο��:Η σ�νιστ�μεν� δόσ� είναι 30 mg μία φορά τ�ν �μέρα για 2 εβδομάδε�� Σε ασθενεί� πο� δεν έχει γίνει π�ήρ�� επο��ωσ� μέσα στο 
διάστ�μα α�τό, � αγωγή σ�νεχί�εται με τ�ν ίδια δόσ� για ακόμα δ�ο εβδομάδε�� Θεραπεία γαστρικού έλκους:  Η σ�νιστ�μεν� δόσ� είναι 30 mg μία φορά τ�ν ��mg μία φορά τ�ν �� μία φορά τ�ν ��
μέρα για � εβδομάδε�� Το έ�κο� σ�νήθω� επο���νεται μέσα σε � εβδομάδε�, α��ά σε ασθενεί� πο� δεν έχει γίνει π�ήρ�� επο��ωσ� μέσα στο διάστ�μα α�τό, � 
αγωγή μπορεί να σ�νεχιστεί με τ�ν ίδια δόσ� για ακόμα � εβδομάδε�� Οισοφαγίτιδα από πα�ινδρόμ�σ�:  Η σ�νιστ�μεν� δόσ� είναι 30 mg μία φορά τ�ν �μέρα 
για � εβδομάδε�� Σε ασθενεί� πο� δεν έχει γίνει π�ήρ�� επο��ωσ� μέσα στο διάστ�μα α�τό, � αγωγή μπορεί να σ�νεχιστεί με τ�ν ίδια δόσ� για ακόμα � εβδομά�
δε�� Προφύλαξη από οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση:  15 mg μία φορά την ημέρα. Η δόση μπορεί να χρειασθεί να αυξηθεί έως 30 mg τ�ν �μέρα�  Εκρίζωση του 
Helicobacter pylori: Όταν επι�έγεται ο κατά����ο� σ�νδ�ασμό� θεραπεία� πρέπει να �αμβάνονται �πόψ� οι επίσ�με� τοπικέ� σ�στάσει� σχετικά με τ� μικροβιακή 
αντοχή, τ� διάρκεια τ�� θεραπεία�, �πιο σ�χνά 7 �μέρε� α��ά μερικέ� φορέ� έω� 1� �μέρε�� και τ�ν ενδεδειγμέν� χρήσ� μικροβιακ�ν φαρμάκων� Η σ�νιστ�με�
ν� δόσ� είναι 30 mg Laprazol FasTab δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα για 7 �μέρε� σε σ�νδ�ασμό με ένα από τα παρακάτω:  κ�αριθρομ�κίν� 250�500 mg δ�ο φορέ� τ�ν 
ημέρα + αμοξικιλλίνη 1 � δύο φορές την ημέρα, κλαριθρομυκίνη 2�0 �� δύο φορές την ημέρα + μετρονιδαζόλη 400��00 �� δύο φορές την ημέρα . Τα αποτελέ�g δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα, κ�αριθρομ�κίν� 250 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � μετρονιδα�ό�� �00�500 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � Τα αποτε�έ� δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα, κ�αριθρομ�κίν� 250 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � μετρονιδα�ό�� �00�500 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � Τα αποτε�έ�mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � μετρονιδα�ό�� �00�500 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � Τα αποτε�έ� δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � μετρονιδα�ό�� �00�500 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � Τα αποτε�έ�mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � Τα αποτε�έ� δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα � Τα αποτε�έ�
σματα εκρί�ωσ�� το� H. pylori που λαμβάνονται όταν η κλαριθρομυκίνη συνδυάζεται είτε με αμοξικιλλίνη είτε με μετρονιδαζόλη υπολογίζονται έως 90%, όταν γί�
νεται σ�νδ�ασμό� με Laprazol FasTab. Έξι μήνες μετά από επιτυχή θεραπεία εκρίζωσης, ο κίνδυνος επαναμόλυνσης είναι χαμηλός και επομένως είναι απίθανη 
η υποτροπή.    Έχει επίσης εξετασθεί η χρήση ενός σχήματος που περιλαμβάνει λανσοπραζόλη 30 �� δύο φορές την ημέρα, αμοξικιλλίνη 1 � δύο φορές την ημέ��� δύο φορές την ημέρα, αμοξικιλλίνη 1 � δύο φορές την ημέ� δύο φορές την ημέρα, αμοξικιλλίνη 1 � δύο φορές την ημέ�g δ�ο φορέ� τ�ν �μέ� δ�ο φορέ� τ�ν �μέ�
ρα και μετρονιδα�ό�� �00�500 mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα� �αμ��ότερα ποσοστά εκρί�ωσ�� παρατ�ρήθ�καν με τ� χρήσ� α�το� το� σ�νδ�ασμο� παρά με τα σχή�mg δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα� �αμ��ότερα ποσοστά εκρί�ωσ�� παρατ�ρήθ�καν με τ� χρήσ� α�το� το� σ�νδ�ασμο� παρά με τα σχή� δ�ο φορέ� τ�ν �μέρα� �αμ��ότερα ποσοστά εκρί�ωσ�� παρατ�ρήθ�καν με τ� χρήσ� α�το� το� σ�νδ�ασμο� παρά με τα σχή�
ματα πο� περι�αμβάνο�ν κ�αριθρομ�κίν�� Α�τό μπορεί να είναι κατά����ο για εκείνο�� πο� δεν μπορο�ν να �άβο�ν κ�αριθρομ�κίν� ω� μέρο� τ�� θεραπεία� 
εκρί�ωσ��, όταν τα τοπικά ποσοστά αντοχή� στ� μετρονιδα�ό�� είναι χαμ��ά�  Θεραπεία καλοήθους γαστρικού έλκους και δωδεκαδακτυλικού έλκους που σχετί�
�ονται με ΜΣΑΦ σε ασθενεί� στο�� οποίο�� απαιτείται σ�νεχή� αγωγή με ΜΣΑΦ: 30 mg μία φορά τ�ν �μέρα για τέσσερι� εβδομάδε�� Σε ασθενεί� πο� δεν έχει γί�
νει π�ήρ�� επο��ωσ� � αγωγή μπορεί να σ�νεχιστεί για ακόμα τέσσερι� εβδομάδε�� Σε ασθενεί� πο� κινδ�νε�ο�ν ή με έ�κ� πο� είναι δ�σκο�ο να επo��ωθο�ν, 
πρέπει να γίνεται πιθαν�� αγωγή για μεγα��τερο διάστ�μα και/ή �ψ��ότερ� δόσ�� Προφύλαξη από γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη που σχετίζονται με ΜΣΑΦ 
σε ασθενεί� πο� κινδ�νε�ο�ν �όπω� ��ικία� > 65 ή με ιστορικό γαστρικο� ή δωδεκαδακτ��ικο� έ�κο��� στο�� οποίο�� απαιτείται παρατεταμέν� θεραπεία με 
ΜΣΑΦ: 15 mg μία φορά την ημέρα. Εάν η θεραπεία αποτύχει πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δόση των 30 mg μία φορά τ�ν �μέρα� Σ�μπτωματική γαστροοισοφαγι�
κή πα�ινδρομική νόσο�: Η σ�νιστ�μεν� δόσ� είναι 15 mg ή 30 mg την ημέρα. Η ανακούφιση από τα συμπτώματα επιτυγχάνεται γρήγορα. Πρέπει να εξετάζεται 
εξατομίκευση της δόσης. Εάν δεν υπάρξει ανακούφιση από τα συμπτώματα μέσα σε 4 εβδομάδες με δόση 30 mg την ημέρα, συνιστώνται περαιτέρω εξετάσεις.  
Σ�νδρομο Zollinger�Ellison:  Η σ�νιστ�μεν� αρχική δόσ� είναι 60 mg μία φορά την ημέρα. Η δόση πρέπει να εξατομικεύεται και η αγωγή να συνεχίζεται για όσο 
διάστ�μα είναι απαραίτ�το� �χο�ν χρ�σιμοποι�θεί δόσει� έω� 180 mg την ημέρα. Εάν η απαιτούμενη ημερήσια δόση υπερβαίνει τα 120 mg, πρέπει να δίδεται σε 
δ�ο διαιρεμένε� δόσει�� Διαταραχή τ�� �πατική� ή νεφρική �ειτο�ργία�: Δεν απαιτείται ρ�θμισ� τ�� δόσ�� σε ασθενεί� με διαταραχή τ�� νεφρική� �ειτο�ργία��
Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική νόσο πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά και συνιστάται μείωση κατά �0% της ημερήσιας δόσης (βλέπε παράγραφο 4.4. 
και 5�2�� Η�ικιωμένοι: Λόγω τ�� μειωμέν�� κάθαρσ�� τ�� �ανσοπρα�ό��� στο�� ��ικιωμένο�� μπορεί να απαιτ�θεί � ρ�θμισ� τ�� δόσ�� με βάσ� τι� ατομικέ� α�
νάγκε�� H �μερήσια δόσ� των 30 mg δεν πρέπει να υπερβαίνεται στους ηλικιωμένους εκτός εάν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις που το επιβάλλουν.  Παιδιά: Η χρή�
σ� το� Laprazol FasTab δεν σ�νιστάται σε παιδιά επειδή τα κ�ινικά δεδομένα είναι περιορισμένα �β�έπε επίσ�� παράγραφο 5�2�� Η θεραπεία μικρ�ν παιδι�ν ��Laprazol FasTab δεν σ�νιστάται σε παιδιά επειδή τα κ�ινικά δεδομένα είναι περιορισμένα �β�έπε επίσ�� παράγραφο 5�2�� Η θεραπεία μικρ�ν παιδι�ν �� FasTab δεν σ�νιστάται σε παιδιά επειδή τα κ�ινικά δεδομένα είναι περιορισμένα �β�έπε επίσ�� παράγραφο 5�2�� Η θεραπεία μικρ�ν παιδι�ν ��FasTab δεν σ�νιστάται σε παιδιά επειδή τα κ�ινικά δεδομένα είναι περιορισμένα �β�έπε επίσ�� παράγραφο 5�2�� Η θεραπεία μικρ�ν παιδι�ν �� δεν σ�νιστάται σε παιδιά επειδή τα κ�ινικά δεδομένα είναι περιορισμένα �β�έπε επίσ�� παράγραφο 5�2�� Η θεραπεία μικρ�ν παιδι�ν ��
λικίας κάτω του ενός έτους πρέπει να αποφεύγεται καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα δεν έδειξαν ευεργετικά αποτελέσματα στη θεραπεία της γαστρο�οισοφαγικής 
πα�ινδρομική� νόσο�� 4.3 Αντενδείξεις: Υπερε�αισθ�σία στ� δραστική ο�σία ή σε κάποιο από τα έκδοχα� Η �ανσοπρα�ό�� δεν πρέπει να χορ�γείται με ατα�ανα�
βίρ� �β�έπε παράγραφο ��5�� 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Όπω� με ά��ε� θεραπείε� κατά το� έ�κο��, � πιθανότ�τα κακοήθο�� 
γαστρικο� όγκο� πρέπει να αποκ�είεται όταν γίνεται θεραπεία γαστρικο� έ�κο�� με �ανσοπρα�ό�� επειδή � �ανσοπρα�ό�� μπορεί να κα��ψει τα σ�μπτ�ματα 
και να καθ�στερήσει τ� διάγνωσ�� Η �ανσοπρα�ό�� πρέπει να χρ�σιμοποιείται με προσοχή σε ασθενεί� με μέτρια έω� σοβαρή �πατική δ�σ�ειτο�ργία �β�έπε πα�
ραγράφους 4.2 και �.2). Η μειωμένη γαστρική οξύτητα εξαιτίας της λανσοπραζόλης αναμένεται να προκαλέσει αύξηση των γαστρικών συγκεντρώσεων των μι�
κροβίων που ανευρίσκονται φυσιολογικά στο γαστρε ντερικό σωλήνα. Η θεραπεία με λανσοπραζόλη μπορεί να οδηγήσει σε μια ελαφρά αύξηση του κινδύνου λοι�
μώξεων του γαστρεντερικού όπως από Salmonella και Campylobacter.  Σε ασθενείς με γαστρο�δωδεκαδακτυλικά έλκη, πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα λοί�
μωξης από H. pylori ως αιτιολογικός παράγοντας. Εάν η λανσοπραζόλη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αντιβιοτικά για τη θεραπεία εκρίζωσης του H. pylori, τό�
τε πρέπει να ακο�ο�θο�νται οι οδ�γίε� χρήσ�� α�τ�ν των αντιβιοτικ�ν� Λόγω των περιορισμένων στοιχείων ασφά�εια� σε ασθενεί� σε θεραπεία σ�ντήρ�σ�� για 
διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους, πρέπει να πραγματοποιείται τακτική επανεξέταση της θεραπείας και προσεκτική αξιολόγηση του κινδύνου/οφέλους σε αυτούς 
τους ασθενείς.   Πολύ σπάνιες περιπτώσεις κολί τιδας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν λανσοπραζόλη. Επομένως, στην περίπτωση βαριάς και/ή επί�
μονης διάρροιας, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας. Η αγωγή για την πρόλη ψη του πεπτικού έλκους σε ασθενείς που απαιτούν συνεχή αγωγή με ΜΣΑΦ 
πρέπει να περιορί�εται στο�� ασθενεί� �ψ��ο� κινδ�νο� �π�χ� προ�γο�μεν� αιμορραγία το� γαστρεντερικο�, διάτρ�σ� ή έ�κο�, προχωρ�μέν� ��ικία, τα�τόχρο�

νη χρήση φαρμάκων που είναι γνωστό ότι αυξάνουν την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από το ανώτερο γαστρεντερικό [π.χ. κορτικοστεροειδή ή αντιπηκτι�
κά], την παρουσία ενός σημαντικού παράγοντα συν�νοσηρότητας ή παρατεταμένη χρήση ΜΣΑΦ στις μέγιστες συνιστώμενες δόσεις).     Επειδή το Laprazol FasTab 
περιέχει λακτόζη, ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή δ�σαπορρόφ�σ�� γ��κό����γα�ακτό��� 
δεν πρέπει να παίρνο�ν α�τό το φάρμακο� 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:  Επιδράσεις της λανσο-
πραζόλης σε άλλα φάρμακα: Φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων η απορρόφηση εξαρτάται από το pH: Η �ανσοπρα�ό�� μπορεί να παρέμβει στ�ν απορρόφ��
σ� φαρμάκων για τα οποία το γαστρικό pH είναι σ�μαντικό στ� βιοδιαθεσιμότ�τα� Ατα�αναβίρ�: Μία μελέτη έχει δείξει ότι η συγχορήγηση της λανσοπραζόλης (60 
�� μία φορά την ημέρα) με αταζαναβίρη 400 �� σε υγιείς εθελοντές είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση στην έκθεση στην αταζαναβίρη (περίπου 90% μείω� μία φορά την ημέρα) με αταζαναβίρη 400 �� σε υγιείς εθελοντές είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση στην έκθεση στην αταζαναβίρη (περίπου 90% μείω��� σε υγιείς εθελοντές είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση στην έκθεση στην αταζαναβίρη (περίπου 90% μείω� σε υγιείς εθελοντές είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση στην έκθεση στην αταζαναβίρη (περίπου 90% μείω�
σ� τ�� AUC και Cmax�� Η �ανσοπρα�ό�� δεν πρέπει να σ�γχορ�γείται με ατα�αναβίρ� �β�έπε παράγραφο ��3�� Κετοκονα�ό�� και ιτρακονα�ό��: Η απορρόφ�σ� 
της κετοκοναζόλης και ιτρακοναζόλης από το γαστρε ντερικό σωλήνα ενισχύεται από την παρουσία του γαστρικού οξέος. Η χορήγηση της λανσοπραζόλης μπορεί 
να έχει σαν αποτέ�εσμα  �πο�θεραπε�τικέ� σ�γκεντρ�σει� τ�� κετοκονα�ό��� και ιτρακο να�ό��� και ο σ�νδ�ασμό� πρέπει να αποφε�γεται� Διγοξίνη: Η σ�γχο�
ρήγηση της λανσοπραζόλης και της διγοξίνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων της διγοξίνης στο πλάσμα. Για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχονται τα ε�
πίπεδα της διγοξίνης στο πλάσμα και αν είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται η δόση της διγοξίνης κατά την έναρξη και ολοκλήρωση της αγωγής με λανσοπραζό�
��� Φαρ μακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από τα Ρ450 ένζυμα: Η λανσοπραζόλη μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα φαρμάκων που μετα�
βο�ί�ονται από το C��3A�� Σ�νιστάται προσο χή όταν � �ανσοπρα�ό�� σ�νδ�ά�εται με φάρμακα πο� μεταβο�ί�ονται από α�τό το έν��μο και έχο�ν ένα περιορι�C��3A�� Σ�νιστάται προσο χή όταν � �ανσοπρα�ό�� σ�νδ�ά�εται με φάρμακα πο� μεταβο�ί�ονται από α�τό το έν��μο και έχο�ν ένα περιορι�3A�� Σ�νιστάται προσο χή όταν � �ανσοπρα�ό�� σ�νδ�ά�εται με φάρμακα πο� μεταβο�ί�ονται από α�τό το έν��μο και έχο�ν ένα περιορι�A�� Σ�νιστάται προσο χή όταν � �ανσοπρα�ό�� σ�νδ�ά�εται με φάρμακα πο� μεταβο�ί�ονται από α�τό το έν��μο και έχο�ν ένα περιορι��� Σ�νιστάται προσο χή όταν � �ανσοπρα�ό�� σ�νδ�ά�εται με φάρμακα πο� μεταβο�ί�ονται από α�τό το έν��μο και έχο�ν ένα περιορι�
σμένο θεραπε�τικό ε�ρο�� Θεοφυλλίνη: Η �ανσοπρα�ό�� μει�νει τι� σ�γκεντρ�σει� τ�� θεοφ���ίν�� στο π�άσμα, κάτι πο� ενδέχεται να μει�σει το αναμενόμε�
νο κ�ινικό αποτέ�εσμα τ�� δόσ��� Σ�νιστάται προσοχή όταν σ�νδ�ά�ονται τα δ�ο φάρμακα� Τακρό�ιμο��: Η συγχορήγηση της λανσοπραζόλης αυξάνει τις συγκε�
ντρ�σει� τ�� τακρό�ιμο�� στο π�άσμα �ένα C��3A και ��gp υπόστρωμα). Η έκθεση στη λανσοπραζόλη αύξησε τη μέση έκθεση στην τακρόλιμους έως 81%. Συνιστάται 
ο έλεγχος των συγκεντρώσεων της τακρόλιμους στο πλάσμα κατά την έναρξη ή ολοκλήρωση της ταυτόχρονης θεραπείας με λανσοπραζόλη. Φαρμακευτικά προ-
ϊόντα που μεταφέρονται από την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη : �χει παρατ�ρ�θεί ότι � �ανσοπρα�ό�� αναστέ��ει τ�ν πρωτεΐν� μεταφορά�, Ρ�γ��κοπρωτεΐν� ���gp� in 
vitro� Η κ�ινική σ�μασία α�το� είναι άγνωστ�� Επιδράσεις άλλων φαρμάκων στη λανσοπραζόλη:  Φάρμακα που αναστέλλουν το CYP2C19: Φλουβοξαμίνη: Ίσω� 
χρειασθεί μείωσ� τ�� δόσ�� όταν σ�νδ�ά�εται � �ανσοπρα�ό�� με τον αναστο�έα του ���2�19, φλουβοξαμίνη. �ι συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλά����2�19, φλουβοξαμίνη. �ι συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλά�2�19, φλουβοξαμίνη. �ι συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλά��19, φλουβοξαμίνη. �ι συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλά�19, φλουβοξαμίνη. �ι συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλά�
σμα αυξάνονται έως 4 φορές.   Φάρμακα που επάγουν τα CYP2C19 και CYP3Α4: Οι επαγωγεί� των εν��μων πο� επ�ρεά�ο�ν τα C��2C19 και C��3Α� όπω� � ρι�C��2C19 και C��3Α� όπω� � ρι�2C19 και C��3Α� όπω� � ρι�C19 και C��3Α� όπω� � ρι�19 και C��3Α� όπω� � ρι�C��3Α� όπω� � ρι�3Α� όπω� � ρι�
φαμπικίν� και το St John’s wort �Hypericum perforatum� μπορο�ν να μει�σο�ν σ�μαντικά τι� σ�γκεντρ�σει� τ�� �ανσοπρα�ό��� στο π�άσμα� Άλλα : Σο�κρα�φάτ�/
Αντιόξινα: Η σουκραλφάτη/αντιόξινα μπορεί να μειώσουν τη βιοδιαθεσιμότητα της λανσοπραζόλης. Επομένως, η λανσοπραζόλη πρέπει να λαμβάνεται τουλάχι�
στον 1 �ρα μετά τ� �ήψ� α�τ�ν των φαρμάκων� Δεν έχο�ν δειχθεί κ�ινικά σ�μαντικέ� α����επιδράσει� τ�� �ανσοπρα�ό��� με μ� στεροειδή αντι�φ�εγμον�δ� 
φάρμακα, αν και δεν έχουν διεξαχθεί τυπικές μελέτες αλληλεπίδρασης.   4.6 Kύηση και γαλουχία: Κ��σ�: Δεν διατίθενται κ�ινικά δεδομένα σχετικά με τ�ν έκθε�
ση κατά την εγκυμοσύνη στη λανσοπραζόλη. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμ�
βρύου, στον τοκετό ή στην μεταγεννητική ανάπτυξη.  Συνεπώς, δεν συνιστάται η χρήση της λανσοπραζόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γα�ο�χία: Δεν εί�
ναι γνωστό εάν η λαν σοπραζόλη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η λανσοπραζόλη απεκκρίνεται στο γάλα. Η απόφα�
ση σχετικά με τον αν θα συνεχιστεί/διακοπεί ο θηλασμός ή θα συνεχιστεί/διακοπεί η θεραπεία με λανσοπραζόλη πρέπει να λαμβάνεται εξετάζοντας το όφελος του 
θ��ασμο� για το παιδί και το όφε�ο� τ�� θεραπεία� με �ανσοπρα�ό�� για τ� μ�τέρα� 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Μπορεί 
να εμφανισθο�ν ανεπιθ�μ�τε� ενέργειε� από το φάρμακο όπω� �ά��, ί�ιγγο�, διαταραχέ� τ�� όρασ�� και �πν��ία �β�έπε παράγραφο ��8�� Κάτω από α�τέ� τι� σ�ν�
θήκε� � ικανότ�τα αντίδρασ�� μπορεί να μειωθεί� 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες : Οι σ�χνότ�τε� ορί�ονται ω� σ�χνέ� �>1/100, <1/10�, όχι σ�χνέ� �>1/1�000, <1/100�, 
σπάνιε� �>1/10�000, <1/1�000�, πο�� σπάνιε� �<1/10�000�� Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος :Σπάνιες: Αναιμία� Πολύ σπάνιες: 
Ακοκκιοκ�τταραιμία,  πανκ�τοπενία� Ψυχιατρικές δι αταραχές: Όχι συχνές: Κατάθ�ιψ�� Σπάνιες: Αϋπνία, ψε�δαίσθ�σ�,  σ�γχ�σ�� Διαταραχές του νευρικού συ-
στήματος: Συχνές : Κεφα�α�γία, �ά��� Σπάνιες: Αν�σ�χία, ί�ιγγο�, παραισθ�σία, �πν��ία, τρό μο�� Οφθαλμικές διαταραχές: Σπάνιες: Οπτικέ� διαταραχέ�� Διαταραχές 
του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: Ναυτία, διάρροια, στομαχικός πόνος, δυσκοιλιότητα, έμετος, μετεωρισμός, ξηροστο μία ή ξηρότητα του φάρυγγα. Σπάνιες: 
Γ�ωσσίτιδα, καντιντίασ� το� οισοφάγο�, παγκρεατίτιδα, διαταραχέ� τ�� γε�σ��� Πολύ σπάνιες: Κο�ίτιδα, στοματίτιδα� Διαταραχές του ήπατος και των χοληφό-
ρων: Συχνές : Αύξηση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων. Σπάνιες: Ηπατίτιδα, ίκτερο� Διαταραχές του δέρματος  και του υποδόριου ιστού: Συχνές: Κνίδωσ�, 
κνησμός, εξάνθημα. Σπάνιες: Πετέχειες, πορ φύρα, απώλεια μαλλιών, πολύμορφο ερύθημα, φωτοευαισθησία. Πολύ σπάνιες: Σύνδρομο ���������������, τοξι����������������, τοξι���������, τοξι��������, τοξι�, τοξι�
κή επιδερμική νεκρό��σ�� Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδε τικού ιστού: Όχι συχνές: Αρθρα�γία, μ�α�γία� Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών: Σπάνιες: Διάμεσ� νεφρίτιδα� Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Σπάνιες: Γ�ναικομαστία� Γενικές διαταρα-
χές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές : Κόπωσ�� Όχι συχνές: Οίδ�μα� Σπάνιες: Πυρετός, υπερίδρωση, αγγειοοίδημα, ανορεξία, ανικανότητα. Πολύ 
σπάνιες: Αναφ��ακτικό σοκ� Παρακλινικές εξετάσεις: Αύξηση των επιπέδων της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, υπονατριαιμία 4.9 Υπερδοσολογία: Δεν 
είναι γνωστές οι επιδράσεις υπερδοσολο γίας με λανσοπραζόλη στον άνθρωπο (παρόλο που η οξεία τοξικότητα είναι πιθανόν χαμηλή) και συνεπώς δεν μπορεί να 
δοθο�ν οδ�γίε� για τ�ν αντιμετ�πισ�� Ωστόσο, έχο�ν χορ�γ�θεί δόσει� έω� 180 mg �ανσοπρα�ό��� από το στόμα και έω� 90 mg �ανσοπρα�ό��� ενδοφ�εβίω� 
την ημέρα σε δοκιμές χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο 4.8 για πι θανά συμπτώματα υπερδοσολογίας από 
�ανσοπρα�ό��� Ο ασθενή� πρέπει να παρακο�ο�θείται στ�ν περίπτωσ� �ποπτ�� �περδοσο�ογία�� Η �ανσοπρα�ό�� δεν απομακρ�νεται σ�μαντικά με τ�ν αιμο�
κάθαρση. Εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται πλύση στομάχου, ενεργός άνθρακας και συμπτωματική θεραπεία.    6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΕΣ: 6.1 Κατάλογος 
εκδόχων: Μicrogranules �lactose monohydrate�microcrystalline cellulose�, heavy magnesium carbonate, low substituted hydroxypropylcellulose, hydroxy�
pr�pylc�llul���, �ypr���ll���, �i�a�iu� di�xid� E171, �alc, �a��i��l, ����acrylic acid����yl acryla�� c�p�ly��r (1:1) di�p�r�i�� 30%, p�lyacryla�� di�p�r�i�� 
30%, �acr���l 8000, ci�ric acid a��ydr�u�, �lyc�ryl �������ara�� ��ul�i��, �ri���yl ci�ra��, p�ly��rba�� 80, ir�� �xid� y�ll�w (E172), ir�� �xid� r�d (E172), 
cellulose microcrystalline, crospovidone, magnesium stearate, strawberry durarome και aspartame� 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμό�εται� 6.3 Διάρκεια ζω-
ής: 36 μήνε� 6.4 Ίδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Να φ��άσσεται σε θερμοκρασία μικρότερ� των 25° C� Να φ��άσσεται στον αρχικό πε�C� Να φ��άσσεται στον αρχικό πε�� Να φ��άσσεται στον αρχικό πε�
ριέκτ�� 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη : Κο�τιά των 7, 1� και 28 δισκίων σε blisters Alu/Alu� Μπορεί να μ�ν κ�κ�οφορο�ν ό�ε� οι σ�σκε�ασίε� �6.6 Ίδιαίτερες 
προφυλάξεις απόρριψης: Καμία ειδική �ποχρέωσ�� 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΉΣ ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΊΑΣ: Δικαιούχος: TAKEDA �HARMACEUTICAL COM�AN� LTD� � JA�AN 
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.� �δός Τατοΐου, 146 71  Νέα Ερυθραία,  Τηλ. 210.8009111�120  Fax: 210�8071573 8. ΑΡΊΘΜΟΣ(ΟΊ) ΑΔΕΊΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ: Laprazol FasTab 15 mg: �20�5/07/30�5�2008� Laprazol FasTab 30 mg: �20�8/07/30�5�2008 9. ΉΜΕΡΟΜΉΝΊΑ ΠΡΩΤΉΣ ΕΓΚΡΊΣΉΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΉΣ 
ΤΉΣ ΑΔΕΊΑΣ: 16�6�200� / 30�5�2008 10. ΉΜΕΡΟΜΉΝΊΑ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΉΣ ΤΟΥ ΚΕΊΜΕΝΟΥ 03�01�2012 ΠΡΊΝ ΤΉΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΉΣΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΊΤΕ ΤΉΝ 
ΠΛΉΡΉ ΠΕΡΊΛΉΨΉ ΧΑΡΑΚΤΉΡΊΣΤΊΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΉ ΠΕΡΊΛΉΨΉ ΧΑΡΑΚΤΉΡΊΣΤΊΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
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ΑΝΤΊΠΟΚΊΝΕΣ ΚΑΊ ΛΊΠΩΔΉΣ ΊΣΤΟΣ
Ο λιπώδης ιστός έχει τρεις κύριες λειτουργίες: την α-

ποθήκευση ενέργειας, την υδρόλυση των τριγλυκερι-
δίων σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και την απελευθέρω-
ση των αντιποκινών. Ο όρος «αντιποκίνες» περιγράφει 
πολυπεπτιδικούς παράγοντες που εκφράζονται κυρί-
ως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο λιπώδη ιστό. Εκτός 
από τα λιποκύτταρα, τα οποία αποτελούν το ένα τρί-
το των κυττάρων, ο λιπώδης ιστός περιέχει στρωμα-
τικά κύτταρα (μακροφάγα, ινοβλάστες και διηθητικά 
μονοκύτταρα) τα οποία συμμετέχουν επίσης στην πα-
ραγωγή των αντιποκινών. Σημαντικό ρόλο φαίνεται 
να έχει το έκτοπο λίπος, δηλαδή η επέκταση του λι-
πώδους ιστού σε σημεία όπως η καρδιά ή το σπλα-
χνικό λίπος. Το έκτοπο λίπος αναπαριστά έναν δυ-
σλειτουργικό ιστό που φλεγμαίνει με αποτέλεσμα να 
συμμετέχει στις σχετιζόμενες με την παχυσαρκία δια-
ταραχές. Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός έχει την ιδιαι-
τερότητα ότι οι παράγοντες που εκκρίνονται από αυ-
τόν στοχεύουν το ήπαρ απευθείας μέσω της πυλαί-
ας φλέβας. Όσον αφορά στην έκκριση των αντιποκι-
νών, μερικοί παράγοντες εκφράζονται κατά προτίμη-
ση από το σπλαχνικό παρά από το υποδόριο λίπος. 

Οι αντιποκίνες εμπλέκονται σημαντικά στη ρύθμιση 
της όρεξης και του κορεσμού, στην κατανομή του λί-
πους, στην ευαισθησία στην ινσουλίνη και την έκκρι-
σή της, στην κατανάλωση ενέργειας, στη φλεγμονή, 
στην αρτηριακή πίεση, στην αιμόσταση και στην εν-
δοθηλιακή λειτουργία.1-7 Με αυτοκρινή και παρακρι-
νή τρόπο, οι αντιποκίνες συμμετέχουν στη ρύθμιση 
της λιπογένεσης, τη μετανάστευση των ανοσοκυττά-
ρων στο λιπώδη ιστό, στο μεταβολισμό και λειτουρ-
γία των λιποκυττάρων.1,2 Επιπλέον, οι αντιποκίνες έ-
χουν σημαντικές επιδράσεις σε όργανα-στόχους ό-
πως ο εγκέφαλος, το ήπαρ, οι μύες, το αγγειακό δί-
κτυο, η καρδιά και τα β-κύτταρα του παγκρέατος.1,2 
Το πρότυπο έκκρισης των αντιποκινών αντικατοπτρί-
ζει τη λειτουργία του λιπώδους ιστού και φαίνεται να 
έχει σημασία στον καθορισμό του κινδύνου για ανά-
πτυξη μεταβολικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών 
της παχυσαρκίας.1,2

ΑΝΤΊΠΟΚΊΝΕΣ ΚΑΊ ΊΝΩΣΉ ΤΟΥ 
ΉΠΑΤΟΣ

Διάφορα δεδομένα έχουν υποδείξει ότι η παχυσαρ-
κία και η αντίσταση στην ινσουλίνη συσχετίζονται με 
την επιδείνωση της ίνωσης του ήπατος σε διάφορες 
χρόνιες ηπατοπάθειες, όπως η χρόνια ηπατίτιδα C 
και η αλκοολική ηπατοπάθεια.8,9 Επιπλέον, η ενα-
πόθεση σπλαχνικού λίπους και ο διαβήτης τύπου 2 
αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύ-
νου για την ανάπτυξη μη αλκοολικής λιπώδους νό-
σου του ήπατος και της μη αλκοολικής στεατοηπα-
τίτιδας.10 Ή ηπατική στεάτωση δεν αποτελεί μοναδι-
κό χαρακτηριστικό της μη αλκοολικής λιπώδους νό-
σου, αλλά σχετίζεται και με άλλες χρόνιες ηπατοπά-
θειες.11 Βάσει αυτών των παρατηρήσεων και λόγω 

της αυξημένης επίπτωσης της μη αλκοολικής λιπώ-
δους νόσου στις βιομηχανοποιημένες χώρες, έχει δο-
θεί πρόσφατα αυξανόμενη σημασία στον πιθανό ρό-
λο των αντιποκινών στις διαδικασίες ηπατικής ίνωσης. 
Δεδομένα από τις διάφορες μελέτες έχουν συνεισφέ-
ρει στην κατανόηση μερικών από τους κυτταρικούς 
και μοριακούς μηχανισμούς που συνδέουν την πα-
χυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και την εξέ-
λιξη της ίνωσης, αναγνωρίζοντας τις αντιποκίνες ως 
σχετικούς ρυθμιστές της παθοφυσιολογίας της ηπα-
τικής βλάβης και της επιδιόρθωσης. 

Λεπτίνη (Leptin)
Ή λεπτίνη, το προϊόν του γονιδίου obese (ob), απο-

τελεί ένα από τα πρώτα μόρια που αναγνωρίστηκαν 
ως αντιποκίνες. Αποτελεί μια κυκλοφορούσα πρω-
τεΐνη 16 kDa που εκφράζεται κυρίως στο λευκό λι-
πώδη ιστό, ενώ τα λιποκύτταρα είναι υπεύθυνα για 
την έκκρισή της.12 Εντούτοις, η λεπτίνη εκφράζεται 
και σε άλλους ιστούς όπως ο πλακούντας, οι σκελε-
τικοί μύες και τα αγγειακά κύτταρα. Έχουν ταυτοποι-
ηθεί διάφορες ισομορφές των υποδοχέων της λεπτί-
νης (ObRs). Όλες οι ισομορφές έχουν μια ταυτόση-
μη εξωκυττάρια περιοχή δέσμευσης, ενώ η ενδοκυτ-
τάρια περιοχή ποικίλει από κοντή (ObRa, ObRc και 
ObRf ) με μειωμένη ικανότητα σηματοδότησης, έως 
τη μακριά περιοχή του ObRb ο οποίος αποτελεί το 
μοναδικό υποδοχέα με πλήρεις σηματοδοτικές ικα-
νότητες. Ή διαμεμβρανική περιοχή απουσιάζει από 
τον ObRe, ο οποίος αποτελεί τη διαλυτή μορφή υ-
ποδοχέα λεπτίνης. 

Ή λεπτίνη αποτελεί την περισσότερο μελετημένη 
από τις αντιποκίνες, όσον αφορά στη συμμετοχή της 
στη διαδικασία ηπατικής ίνωσης. Πρόσφατα, αρκε-
τές in vitro και in vivo μελέτες έχουν αναγνωρίσει μια 
στενή σύνδεση μεταξύ λεπτίνης και ηπατικής ίνωσης, 
υποδεικνύοντας μια προ-ινωδογόνο δράση για αυτή 
την αντιποκίνη. Ή απουσία της λεπτίνης ή του υποδο-
χέα της λεπτίνης, όπως συμβαίνει στα ob/ob και στα 
fa/fa ποντίκια αντίστοιχα, οδηγεί σε σημαντική μείω-
ση της ίνωσης σε διάφορα πειραματικά μοντέλα η-
πατικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της τοξικό-
τητας από θειοακεταμίδη, της χρόνιας χορήγησης τε-
τραχλωράνθρακα (CCl4) ή της πειραματικής μη αλ-
κοολικής στεατοηπατίτιδας.13-15 Ή μειωμένη ινωδογό-
νος διαδικασία των ob/ob ποντικιών δεν αναστράφη-
κε μετά τη στέρηση τροφής, ενώ αναστράφηκε με τη 
χορήγηση ανασυνδυασμένης λεπτίνης.14 Επιπλέον, η 
χορήγηση λεπτίνης κατά τη διάρκεια οξείας ή χρόνι-
ας ηπατικής βλάβης προκαλεί μια σημαντική αύξηση 
της έκφρασης προ-κολλαγόνου τύπου 1 και TGF-β1 
(Transforming Growth Factor-1β).16 Τα db/db ποντί-
κια τα οποία εκφράζουν μόνο την κοντή ισομορφή 
των υποδοχέων λεπτίνης εμφανίζουν ίνωση σε επί-
πεδο ίδιο ή μεγαλύτερο από αυτό των ποντικιών ά-
γριου τύπου (wild type), κατόπιν διατροφής με δίαι-
τα φτωχή σε μεθειονίνη και χολίνη. Αυτές οι παρα-

τηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι κοντές ι-
σομορφές λεπτίνης επαρκούν για τη διαμεσολάβη-
ση των προ-ινωδογόνων δράσεων της λεπτίνης.17

Δεδομένου του προ-ινωδογόνου ρόλου της στην 
πειραματική ηπατική ίνωση, πολλές ομάδες έχουν 
μελετήσει τους κυτταρικούς και μοριακούς μηχανι-
σμούς που εμπλέκονται στις δράσεις αυτής της αντι-
ποκίνης. Γενικά, τα αποτελέσματα αυτών των μελε-
τών υποδεικνύουν ότι η λεπτίνη ρυθμίζει τη βιολο-
γία διάφορων κυτταρικών τύπων που εμπλέκονται 
στην απόκριση στην ηπατική βλάβη, όπως τα κύτ-
ταρα Kupffer, τα κολποειδή ενδοθηλιακά κύτταρα 
και τα κύτταρα που μοιάζουν με μυο-ινοβλάστες. Ή 
λεπτίνη αυξάνει τη φαγοκυτταρική ικανότητα και την 
έκκριση κυτοκινών από τα κύτταρα του Kupffer και 
τα μακροφάγα18 και διεγείρει τα ενδοθηλιακά κύττα-
ρα να πολλαπλασιαστούν και να παράγουν ενεργές 
ρίζες οξυγόνου19. Επιπλέον, η λεπτίνη ασκεί άμεσες 
δράσεις στα HSC, τα οποία εκφράζουν λειτουργικά 
ενεργούς υποδοχείς λεπτίνης.20,21 Πιο συγκεκριμέ-
να, η έκφραση του ObRb είναι χαμηλή στα μη ενερ-
γά HSC, αλλά αυξάνεται κατά τη διάρκεια της δια-
μετατροπής των αστεροειδών κυττάρων.20 Ή έκθεση 
καλλιεργημένων ενεργοποιημένων HSC σε λεπτίνη 
αυξάνει την έκφραση προ-κολλαγόνου τύπου 1 και 
ενδυναμώνει τις δράσεις του TGF-β1.20,22 Επιπλέον, 
η λεπτίνη αυξάνει την έκφραση του ιστικού αναστο-
λέα της μεταλλοπρωτεϊνάσης 1 (tissue inhibitor of 
metalloproteinase 1-TIMP1), και συνεπώς παίζει ρό-
λο στη μειωμένη αποδόμηση της ινώδους εξωκυτ-
τάριας θεμέλιας ουσίας που συμβαίνει κατά τη δια-
δικασία της ίνωσης.23 

Εκτός από τις άμεσες δράσεις της στην εναπόθεση 
εξωκυττάριας ουσίας, η λεπτίνη είναι ικανή να επη-
ρεάζει επίσης όλα τα χαρακτηριστικά του ενεργοποι-
ημένου φαινοτύπου των HSC. Στην πραγματικότητα, 
η λεπτίνη δρα ως μιτογόνο και παράγοντας επιβίωσης 
για τα HSC μέσω ενεργοποίησης των σηματοδοτικών 
μονοπατιών του ERK και PI3K/Akt.24 Επιπλέον, η λε-
πτίνη εμπλέκεται στην ενίσχυση της φλεγμονώδους 
απόκρισης στο τραυματισμένο ήπαρ, καθώς η έκθε-
ση των HSC σε αυτήν την αντιποκίνη οδηγεί σε αύ-
ξηση της έκφρασης της χημειοτακτικής πρωτεΐνης των 
μονοκυττάρων (monocyte chemoattractant protein 
1-MCP1) μέσω του πυρηνικού παράγοντα NF-Κβ.21 
Ή MCP1 προσελκύει μονοκύτταρα και ενεργοποιη-
μένα Τ-λεμφοκύτταρα, και μπορεί να διεγείρει μέσω 
αυτοκρινούς μηχανισμού τη μετανάστευση των HSC 
σε περιοχές βλάβης, συμβάλλοντας περαιτέρω στην 
ενίσχυση της ινωδογόνου διαδικασίας.25

Πρόσφατα, η λεπτίνη έχει βρεθεί να ρυθμίζει την 
ηπατική αγγειογένεση. Ή ενεργοποίηση των υποδο-
χέων της λεπτίνης στα HSC οδηγεί σε υπερέκφραση 
του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα 
(vascular endothelial growth factor-VEGF), ενός από 
τους πιο ισχυρούς επαγωγείς νεοαγγειακού σχημα-
τισμού.21 Αυτά τα δεδομένα επεκτείνουν το φάσμα 

Ο ρόλος των αντιποκινών 
στην ίνωση του ήπατος

ΜΑΡΊΑ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΉ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΊΑΝΤΟΣ
Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
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των καταστάσεων στις οποίες συμμετέχει η λεπτίνη, 
λαμβάνοντας υπόψιν ότι η λεπτίνη ασκεί επίσης άμε-
ση αγγειογενετική δράση στα ενδοθηλιακά κύτταρα.26 
Ή διέγερση του νεοαγγειακού σχηματισμού στο ήπαρ 
από τη λεπτίνη συνάδει με τον προ-ινωδογόνο ρόλο 
της, καθώς η αγγειογένεση θεωρείται ένας σημαντι-
κός παράγοντας εξέλιξης της ηπατικής βλάβης και έ-
χει περιγραφεί στο εδαφος της φλεγμονής και της ι-
νωδογένεσης που συμβαίνει στις χρόνιες ηπατοπά-
θειες.27 Από την άλλη μεριά, η καθιερωμένη συσχέ-
τιση μεταξύ αγγειογένεσης και ογκογένεσης υποδει-
κνύει έναν πιθανό ρολο της λεπτίνης στον καρκίνο 
του ήπατος. Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι 
η λεπτίνη συμμετέχει στην εξέλιξη του ηπατοκυτταρι-
κού καρκινώματος (ΉΚΚ), καθώς η έκθεση ΉΚΚ κυτ-
ταρικών σειρών (HepG2 και Huh7 κύτταρα) στη λε-
πτίνη οδηγεί σε αύξηση του κυτταρικού πολλαπλα-
σιασμού, της μετανάστευσης και της διείσδυσης.28 
Σε συμφωνία με αυτά τα δεδομένα, η έλλειψη λεπτί-
νης έχει προστατευτικό ρόλο σε μοντέλα πειραματι-
κής στεατοηπατίτιδας που οδηγούν στην ανάπτυξη 
προ-νεοπλασματικών εστιών στο ήπαρ.29 

Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα που επιδει-
κνύουν τον προ-ινωδογόνο ρόλο της λεπτίνης σε ζω-
ικά μοντέλα, όπως επίσης τις δράσεις αυτής της αντι-
ποκίνης στα ηπατικά κύτταρα, έχουν οδηγήσει σε έ-
ναν αριθμό μελετών που εκτιμούν τα επίπεδα της λε-
πτίνης στις χρόνιες ηπατοπάθειες. Προτού βρεθεί ότι 
η λεπτίνη είχε προ-ινωδογόνο δράση, οι McCullogh 
και συνεργάτες έδειξαν ότι τα επίπεδα της λεπτίνης ή-
ταν αυξημένα σε ασθενείς με αιθυλική κίρρωση συ-
γκριτικά με υγιείς φορείς, ανεξάρτητα του δείκτη μά-
ζας σώματος.30 Ή αύξηση των κυκλοφορούντων ε-
πιπέδων λεπτίνης στην κίρρωση επιβεβαιώθηκε και 
από άλλες μελέτες31-33 υποστηρίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο το ρόλο της λεπτίνης στην εξέλιξη της ηπα-
τικής βλάβης. Τελικά, η εμφανής συσχέτιση μεταξύ 
παχυσαρκίας, μεταβολικών διαταραχών και μη αλ-
κοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου οδήγησαν αρ-
κετούς ερευνητές να μελετήσουν το ρόλο της λεπτί-
νης σε αυτό το σύνολο, ειδικά σε ασθενείς με μη 
αλκοολική στεατοηπατίτιδα, την προοδευτική μορ-
φή της μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου. 
Εντούτοις, αυτές οι μελέτες έχουν παρουσιάσει αντι-
φατικά αποτελέσματα καθώς κάποιες αναφορές ε-
πιδεικνύουν άμεση συσχέτιση μεταξύ επιπέδων λε-
πτίνης και σοβαρότητας ηπατικής βλάβης και/ή ίνω-
σης, ενώ άλλες απέτυχαν να παρουσιάσουν τέτοια 
συσχέτιση. Οι Urgun και συνεργάτες βρήκαν αυξη-
μένα επίπεδα λεπτίνης στο πλάσμα στη μη αλκοο-
λική στεατοηπατίτιδα, ανεξάρτητα του δείκτη μάζας 
σώματος, με υψηλότερα επίπεδα σε ασθενείς με στε-
ατοηπατίτιδα βαθμού 2 και 3, συγκριτικά με ασθε-
νείς βαθμού 1.34 Στην ίδια μελέτη, οι συγγραφείς ε-
κτίμησαν τα επίπεδα της λεπτίνης σε μια υπο-ομάδα 
ασθενών με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, αποδεικνύο-
ντας ότι η έκφραση αυτής της αντιποκίνης δεν επη-
ρεάζεται από αυτήν την κατάσταση. Ή συσχέτιση με-
ταξύ λεπτίνης και λιπωδών ηπατικών παθήσεων ε-
πιβεβαιώθηκε από μια μετέπειτα μελέτη η οποία έ-
δειξε υπερ-λεπτιναιμία σε άντρες και γυναίκες με μη 
αλκοολική στεατοηπατίτιδα.35 Εντούτοις, τα επίπεδα 
της λεπτίνης βρέθηκαν να συσχετίζονται άμεσα με τη 
σοβαρότητα της ηπατικής στεάτωσης, αλλά δεν ήταν 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της ηπατικής 
φλεγμονής ή της σοβαρότητας της ίνωσης.35 Σε αντί-
θεση με αυτά τα αποτελέσματα, μια μελέτη από τους 
Chalasani και συνεργάτες δεν έδειξε σημαντικές δια-
φορές στα επίπεδα της λεπτίνης στον ορό ή στην η-
πατική έκφραση του mRNA του υποδοχέα της λεπτί-
νης μεταξύ ασθενών με μη αλκοολική στεατοηπατί-

τιδα και αυτών με απλή στεάτωση, ενώ δεν βρέθη-
κε καθόλου mRNA της λεπτίνης σε δείγματα βιοψι-
ών ήπατος ασθενών με μη αλκοολική στεατοηπατί-
τιδα.36 Τα κυκλοφορούντα επίπεδα λεπτίνης βρέθη-
καν παρόμοια σε μια άλλη μελέτη στην οποία συμ-
μετείχαν 88 ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νό-
σο του ήπατος και αντιστοιχισμένους υγιείς φορείς.37 
Σε αυτή τη μελέτη, τα επίπεδα λεπτίνης στο πλάσμα 
συσχετίστηκαν με τη σοβαρότητα της ηπατικής ίνω-
σης στην μονοπαραγοντική ανάλυση, αλλά αυτή η 
συσχέτιση δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική ό-
ταν τα επίπεδα της λεπτίνης προσαρμόστηκαν βάσει 
παραγόντων που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις της 
λεπτίνης όπως η ηλικία, το φύλο και ο δείκτης μάζας 
σώματος.37 Παρομοίως, μελέτες που εκτίμησαν τα ε-
πίπεδα της λεπτίνης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
C έχουν παρουσιάσει αντιθετικά αποτελέσματα.38,39

Σε αντίθεση με αυτά τα μικτά αποτελέσματα που 
βρέθηκαν με τη μέτρηση της κυκλοφορούσας λεπτί-
νης, ο ινωδογόνος ρόλος της στη μη αλκοολική λι-
πώδη νόσο του ήπατος και άλλες χρόνιες ηπατοπά-
θειες σε ανθρώπους παραμένει ασαφής, καθώς τα 
επίπεδα στο αίμα δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια 
τις ενδοηπατικές συγκεντρώσεις λεπτίνης, ούτε παρέ-
χουν καμία πληροφορία για την έκφραση των υπο-
δοχέων λεπτίνης στο ήπαρ. Θα πρέπει επίσης να ε-
κτιμηθεί εάν έχει σημασία η προσαρμογή των επιπέ-
δων της λεπτίνης σύμφωνα με το δείκτη μάζας σώ-
ματος, καθώς έχει αναγνωριστεί ευρέως ο ρόλος της 
παχυσαρκίας ως παράγοντα κινδύνου για εξέλιξη της 
ίνωσης σε διάφορες χρόνιες ηπατοπάθειες. Συνεπώς, 
περαιτέρω μελέτες που να εκτιμούν και τη συστημα-
τική και την ενδοηπατική συγκέντρωση λεπτίνης, μα-
ζί με την έκφραση του υποδοχέα της λεπτίνης είναι 
αναγκαίες προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της 
λεπτίνης στις χρόνιες ηπατοπάθειες. 

Αντιπονεκτίνη (Adiponectin)
Ή αντιπονεκτίνη αποτελεί την αντιποκίνη που κυκλο-

φορεί στα υψηλότερα επίπεδα στο ανθρώπινο πλά-
σμα. Αποτελείται από μια Ν-τερματική περιοχή ομό-
λογη σε όλες τις γνωστές πρωτεΐνες, μια περιοχή ό-
μοια με του κολλαγόνου και μια C-τερματική σφαι-
ρική περιοχή. Μετά τη σύνθεσή της, η αντιπονεκτί-
νη σχηματίζει τριμερή τα οποία στη συνέχεια ολιγο-
μερίζονται σε εξαμερή ή σε μόρια μεγαλύτερου μο-
ριακού βάρους. Και τα τριμερή και τα ολιγομερή, ό-
πως επίσης η απομονωμένη C-τερματική περιοχή, α-
νευρίσκονται στο ανθρώπινο αίμα. Υπάρχουν δυο υ-
ποδοχείς αντιπονεκτίνης, ο AdipoR1 και ο AdipoR2 
που εκφράζονται κυρίως στους σκελετικούς μύες και 
το ήπαρ, αντίστοιχα. 

Ανεξάρτητα από τις μεταβολικές δράσεις της, η α-
ντιπονεκτίνη εμπλέκεται στη διαδικασία επούλωσης 
κατόπιν ηπατικής βλάβης με ηπατοπροστατευτική και 
αντι-ινωδογόνο δράση. Σε ένα μοντέλο αλκοολικής 
στεατοηπατίτιδας, βρέθηκαν μειωμένα επίπεδα αντι-
πονεκτίνης στον ορό, οδηγώντας στο συμπεράσμα ότι 
η έλλειψη αυτής της αντιποκίνης πιθανώς να εμπλέ-
κεται εν μέρει στην ηπατική βλάβη που προκαλεί το 
αλκοόλ.40 Επιπλέον, η χορήγηση αντιπονεκτίνης σε 
ποντίκια έχει βρεθεί να βελτιώνει τις ηπατικές μετα-
βολές που προκαλούνται από το αλκοόλ και την πα-
χυσαρκία, όπως η στεάτωση και η αύξηση της αμινο-
τρανσφεράσης, μέσω οξείδωσης των λιπαρών οξέ-
ων του ήπατος και αναστολής της σύνθεσης των λι-
παρών οξέων.40 Σε αυτή τη μελέτη, ο προστατευτικός 
ρόλος της αντιπονεκτίνης αποδόθηκε, τουλάχιστον εν 
μέρει, στην ανταγωνιστική δράση στον TNFa, καθώς 
η θεραπεία με αντιπονεκτίνη κατέστειλε την ηπατική 
έκφραση του mRNA του TNFa και ελάττωσε τα επί-

πεδα του στο αίμα. Μια άμεση αντι-ινωδογόνος δρά-
ση της αντιπονεκτίνης έχει επίσης βρεθεί σε τρωκτικά 
που υποβάλλονται σε χρόνια τοξική βλάβη από CCl4. 
Σε αυτές τις μελέτες, ποντικία με έλλειψη αντιπονεκτί-
νης (knockout) ανέπτυξαν εκτεταμένη ηπατική ίνω-
ση συγκριτικά με ποντίκια wild-type, ενώ η υπερέκ-
φραση αντιπονεκτίνης μέσω αδενοΐού βελτίωσε την 
ηπατική βλάβη στα wild-type ποντίκια.41 Ή αντιπο-
νεκτίνη επίσης εμποδίζει τις ηπατικές μεταβολές που 
προκαλούνται μετά τη χορήγηση ενδοτοξίνης (LPS) 
σε ΚΚ-Ay παχύσαρκα ποντίκια και που εμπλέκονται 
στη δράση του TNFa.42 Μια πρόσφατη αναφορά υ-
ποδεικνύει έναν προστατευτικό ρόλο της αντιπονε-
κτίνης στην εξέλιξη της μη αλκοολικής στεατοηπατί-
τιδας σε κίρρωση και σε καρκινογένεση. Ποντίκια με 
έλλειψη αντιπονεκτίνης υπό διατροφή φτωχή σε χο-
λίνη και L-αμινοξέα παρουσίασαν σημαντική ηπατι-
κή ίνωση, φλεγμονή και ογκογένεση συγκριτικά με 
τα wild-type ποντίκια.43 

Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς μέσω 
του οποίου η αντιπονεκτίνη ασκεί τη δράση της στη 
διαδικασία ηπατικής επούλωσης είναι μέσω ρύθμι-
σης του ενεργοποιημένου φαινοτύπου των HSC, τα 
οποία εκφράζουν και τους δυο υποδοχείς αντιπονε-
κτίνης.44,45 H αντιπονεκτίνη καταστέλλει τον πολλα-
πλασιασμό και τη μετανάστευση των HSC, που διεγεί-
ρονται μέσω του PDGF-BB (platelet-derived growth 
factor), ενός από τους πιο ισχυρούς μιτογόνους και 
χημειοτακτικούς παράγοντες για τα HSC.41 Επιπλέον, 
η αντιπονεκτίνη εξασθενεί τη δράση του TGF-β1 στην 
έκφραση ινωδογόνων γονιδίων, όπως και του αυξη-
τικού παράγοντα συνδετικού ιστού (connective tissue 
growth factor-CTGF), μέσω αναστολής της πυρηνικής 
διαμεταφοράς του Smad2.41 Εκτός από την πληθώρα 
των μελετών που παρουσιάζουν την προ-ινωδογόνο 
δράση της λεπτίνης και την ηπατοπροστατευτική δρά-
ση της αντιπονεκτίνης, φαίνεται να υπάρχει μια ισορ-
ροπία μεταξύ της βιολογίας της λεπτίνης και της αντι-
πονεκτίνης στα HSC.44 Ή υπερέκφραση της αντιπονε-
κτίνης σε καλλιεργημένα ενεργοποιημένα HSC ελατ-
τώνει σημαντικά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και 
το περιεχόμενο σε α-SMA και προστατεύει έναντι της 
ίνωσης προκαλώντας απόπτωση μέσω της κασπάσης 
σε ενεργοποιημένα HSC.44 Επιπλέον, η έκφραση της 
αντιπονεκτίνης καταστέλλεται σημαντικά στα ενεργο-
ποιημένα HSC, αλλά είναι αυξημένη στο σιωπηλό μη 
ενεργοποιημένο φαινότυπο.44 Αντιθέτως, η έκφραση 
της λεπτίνης είναι ανιχνεύσιμη στα ενεργοποιημένα, 
αλλά όχι στα σιωπηλά κύτταρα. Συνεπώς, μια αμοι-
βαία ρύθμιση μεταξύ των δυο αυτών αντιποκινών συ-
νοδεύει την μετατροπή των HSC στον ενεργοποιημέ-
νο φαινότυπο, συνεισφέροντας στα προ-ινωδογόνα 
χαρακτηριστικά αυτών των κυττάρων.44 

Ένας από τους διαμεσολαβητές των υποδοχέων της 
αντιπονεκτίνης αποτελεί η ΑΜΡΚ46, ένα ένζυμο που 
ρυθμίζει τον κυτταρικό μεταβολισμό47. Ή ΑΜΡΚ ε-
νεργοποιείται κατόπιν φωσφορυλίωσης από την κι-
νάση LKB1, απαντώντας σε μια αύξηση της αναλο-
γίας AMP/ATP μέσα στο κύτταρο. Κατόπιν ενεργο-
ποίησης, η ΑΜΡΚ ενεργοποιεί καταβολικά μονοπά-
τια και αναστέλει αναβολικές διαδικασίες, ρυθμίζο-
ντας με αυτό τον τρόπο την κυτταρική ομοιόσταση ε-
νέργειας. Ή ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ επιτυγχάνεται 
όχι μόνο μέσω μείωσης των ενδοκυττάριων ενεργει-
ακών επιπέδων, αλλά επίσης κατόπιν απόκρισης σε 
αντιδιαβητικά φάρμακα, όπως η μετφορμίνη και οι 
θειαζολιδινεδιόνες, ή έκθεσης στην αντιπονεκτίνη. 
Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ΑΜΡΚ εί-
ναι μία από τους τελεστές μέσω των οποίων η αντι-
πονεκτίνη ασκεί τη δράση της στα HSC.45 Παρόμοια 
με αυτό που παρατηρήθηκε σε αστεροειδή κύττα-
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ρα τρωκτικών, η έκθεση καλλιεργούμενων ανθρώ-
πινων HSC στην αντιπονεκτίνη προκάλεσε μια σημα-
ντική μείωση στη κυτταρική ανάπτυξη και κινητικό-
τητα μέσω PDGF, και στην έκκριση χημειοκινών μέ-
σω κυτοκινών.45 Ή αντιπονεκτίνη βρέθηκε να ενεργο-
ποιεί αποτελεσματικά την AMPK στα HSC, και φαρ-
μακολογικοί ενεργοποιητές της ΑΜΡΚ παρουσία-
σαν δράσεις παρόμοιες με την αντιπονεκτίνη.45 Όταν 
HSC ανθρώπου εκτέθηκαν στον ενεργοποιητή ΑΜΡΚ 
AICAR, παρατηρήθηκε μια σημαντική αναστολή των 
επιδράσεων του PDGF στον κυτταρικό πολλαπλασι-
ασμό και στη χημειοταξία. Επιπλέον, ο AICAR μείω-
σε την έκκριση MCP1 και ελάττωσε την εναπόθεση 
προ-κολλαγόνου τύπου 1. Τα παραπάνω δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι ο άξονας αντιπονεκτίνης-ΑΜΡΚ εί-
ναι λειτουργικός σε αυτά τα κύτταρα και είναι εν μέ-
ρει υπεύθυνος για τις αντι-ινωδογόνες δράσεις αυ-
τής της αντιποκίνης.45

Το γεγονός ότι η αντιπονεκτίνη βελτιώνει την ηπα-
τική βλάβη σε τρωκτικά και αναστρέφει την ενεργο-
ποίηση των HSC, υποδεικνύει την πιθανότητα η α-
ντιπονεκτίνη να εμπλέκεται στην ηπατική βλάβη και 
στην ινωδογένεση στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε 
έδαφος μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. Αρκετές 
μελέτες έχουν εκτιμήσει τα επίπεδα της αντιπονεκτί-
νης σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. 
Ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα είχαν μει-
ωμένα επίπεδα αντιπονεκτίνης στο πλάσμα συγκρι-
τικά με αντίστοιχες ομάδες ελέγχου και με ασθενείς 
με απλή στεάτωση, ανεξάρτητα της αντοχής στην ιν-
σουλίνη και του δείκτη μάζας σώματος.48 Επιπλέον, 
η ενδοηπατική έκφραση της αντιπονεκτίνης και του 
AdipoR2 έχει βρεθεί να είναι χαμηλότερη στη μη αλ-
κοολική στεατοηπατίτιδα συγκριτικά με ασθενείς με 
απλή στεάτωση.49 Ή υποαντιπονεκτιναιμία έχει προ-
ταθεί να έχει παθογενετικό ρόλο στη δυσλειτουργία 
των β-κυττάρων του παγκρέατος που παρατηρείται 
στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.50

Σε αντίθεση με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του 
ήπατος, η σχέση μεταξύ αντιπονεκτίνης και HCV-
σχετιζόμενης ηπατικής βλάβης είναι αντικρουόμενη. 
Μερικές αναφορές παρουσιάζουν μια ανάστροφη 
συσχέτιση μεταξύ επιπέδων αντιπονεκτίνης και έκτα-
σης της στεάτωσης που σχετίζεται με την HCV λοίμω-
ξη51-53, ενώ μια σημαντική αύξηση στη συγκέντρω-
ση της αντιπονεκτίνης έχει βρεθεί σε ασθενείς μετά 
από θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα 
και ριμπαβιρίνη54. Εντούτοις, αυτά τα αποτελέσματα 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί από όλες τις μελέτες55 και 
η συσχέτιση μεταξύ αντιπονεκτίνης και βαθμού ίνω-
σης σε αυτή την κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη56,57. 
Σε εμφανή αντίθεση με την ηπατοπροστατευτική της 
δράση, η κυκλοφορούσα αντιπονεκτίνη έχει βρεθεί 
να είναι αυξημένη στην κίρρωση, τόσο στα ποντί-
κια58, όσο και στους ανθρώπους59,60. Σε μια μελέτη, 
ασθενείς με χολική κίρρωση και χολόσταση εμφάνι-
σαν τα υψηλότερα επίπεδα αντιπονεκτίνης, υποδει-
κνύοντας ότι η χολική έκκριση πιθανώς να εμπλέκε-
ται στην κάθαρση αυτής της αντιποκίνης.61 Τα υψηλά 
επίπεδα κυκλοφορούσας αντιπονεκτίνης που έχουν 
παρατηρηθεί στην κίρρωση πιθανώς να οφείλονται 
σε μια αντι-φλεγμονώδη απόκριση που συμβαίνει 
στο έδαφος των χρόνιων ηπατοπαθειών.

Ρεζιστίνη (Resistin)
H ρεζιστίνη αποτελεί μια πολυπεπτιδική ορμό-

νη 12.5 kDa που ανήκει σε μια οικογένεια μικρών 
εκκριτικών πρωτεϊνών πλούσιων σε κυστεΐνη, που 
ονομάζονται FIZZ (found in inflammatory zone) ή 
RELMs (resistin-like molecules).62 Ανακαλύφθηκε α-
νεξάρτητα από τρεις ομάδες ερευνητών οι οποίες α-

ναγνώρισαν τη ρεζιστίνη ως στόχο των αντιδιαβη-
τικών φαρμάκων θειαζολιδινεδιόνες, ως εκκριτικό 
προϊόν του λιπώδους ιστού και ως ένα ομόλογο των 
προ-φλεγμονωδών πρωτεϊνών. 

Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση της ρεζι-
στίνης με τη παθοφυσιολογία της ηπατικής βλάβης. 
Πρόσφατα δεδομένα υπέδειξαν ότι η ρεζιστίνη, όπως 
και οι άλλες αντιποκίνες, εκφράζεται στο ανθρώπινο 
ήπαρ και η έκφρασή της αυξάνεται κατά τη διάρκεια 
σοβαρής βλάβης όπως η αλκοολική ηπατοπάθεια, 
η χρόνια ηπατίτιδα C και η μη αλκοολική στεατοη-
πατίτιδα.63 Ή έκφραση της ρεζιστίνης κατά τη διάρ-
κεια της ηπατικής βλάβης σχετίζεται θετικά με ιστο-
λογικούς παραμέτρους φλεγμονής, όπως η διήθηση 
με CD43-κύτταρα, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα 
φλεγμονώδη κύτταρα προφανώς αναπαριστούν τον 
κύριο κυτταρικό τύπο που ευθύνεται για την ενδοη-
πατική παραγωγή ρεζιστίνης.63 Δεδομένα συνύπαρ-
ξης του CD43 και της ρεζιστίνης στο ήπαρ ασθενών 
με αλκοολική ηπατίτιδα έχουν υποστηρίξει την πα-
ραπάνω παρατήρηση.63 

Ή πιθανή συσχέτιση της ρεζιστίνης με τις χρόνιες η-
πατοπάθειες έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες οι οποί-
ες διερεύνησαν τα επίπεδα της ρεζιστίνης στο αίμα 
σε ασθενείς με κίρρωση. Τα επίπεδα της ρεζιστίνης 
στον ορό βρέθηκαν αυξημένα στους κιρρωτικούς α-
σθενείς συγκριτικά με τους υγιείς φορείς και εξαρτώ-
νταν από το κλινικό στάδιο της νόσου, όπως επίσης 
από την παρουσία φλεγμονής.64,65 Σε μια μελέτη, βρέ-
θηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ρεζιστίνης στο πλά-
σμα και αυξημένο mRNA αυτής της αντιποκίνης στο 
λιπώδη ιστό σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη 
νόσο του ήπατος συγκριτικά με υγιείς φορείς, ενώ οι 
συγκεντρώσεις της ρεζιστίνης ήταν άμεσα σχετιζόμε-
νες με το NASH score.66

Συγκεντρωτικά αυτά τα δεδομένα προτείνουν ότι η 
ρεζιστίνη πιθανώς να διατίθεται στα ηπατικά κύτταρα 
όχι μόνο με τη ροή του αίματος, αλλά και μέσω πα-
ρακρινών μηχανισμών με τοπική παραγωγή από τα 
φλεγμονώδη κύτταρα. Σε παχύσαρκους ασθενείς, η 
υπερπαραγωγή ρεζιστίνης λόγω της συσσώρευσης 
φλεγμαίνοντος σπλαχνικού λίπους πιθανώς να οδηγεί 
σε αυξημένη διαθεσιμότητα μέσω της πυλαίας κυκλο-
φορίας. Αυτή η πιθανότητα υποστηρίζεται από δεδο-
μένα που επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα έκφρα-
σης ρεζιστίνης σε επιπλοϊκό και κοιλιακό υποδόριο 
λίπος συγκριτικά με το μηριαίο ή το μαστικό λίπος.67 
Επιπλέον, η διαθεσιμότητα της ρεζιστίνης πιθανώς να 
είναι αυξημένη και σε αδύνατους ασθενείς με ηπατι-
κή βλάβη μέσω αυξημένης ενδοηπατικής παραγω-
γής. Ή έκφραση της ρεζιστίνης από τα HSC έχει δια-
πιστωθεί μόνο σε σιωπηλά κύτταρα που απομονώ-
θηκαν από αρουραίους και όχι σε ενεργοποιημένα 
HSC που απομονώθηκαν είτε από τρωκτικά είτε από 
ανθρώπους.63,68 Εντούτοις, ανθρώπινα HSC που ε-
νεργοποιούνται σε καλλιέργειες εμφανίζουν απόκρι-
ση στη ρεζιστίνη αποδεικνύοντας ότι αυτή η ορμόνη 
έχει άμεσες δράσεις στη διαδικασία επούλωσης του 
ήπατος. Ή ρεζιστίνη ασκεί προφλεγμονώδεις δράσεις 
στα HSC, όπως υποδηλώνεται από την αυξημένη έκ-
φραση των προφλεγμονωδών χημειοκινών MCP1 
και ιντερλευκίνης 8, καθώς και από την ενεργοποίη-
ση του μεταγραφικού παράγοντα Nf-κΒ.63 Επιπλέον, 
η επώαση των HSC οδηγεί σε μια ταχεία αύξηση των 
ενδοκυττάριων συγκεντρώσεων ασβεστίου. Αυτό το 
γεγονός διεγείρει την ενεργοποίηση του Nf-κΒ και 
την έκκριση χημειοκινών, καθώς η προ-επώαση των 
HSC με έναν ενδοκυττάριο χηλικό παράγοντα ασβε-
στίου εμποδίζει την ενεργοποίηση του Nf-κΒ καθώς 
και την έκφραση του MCP1.63 

Βισφατίνη (Visfatin) και Απελίνη (Apelin)
H βισφατίνη και η απελίνη αποτελούν δυο πρόσφα-

τα περιγραφόμενες αντιποκίνες των οποίων τα επί-
πεδα αυξάνονται σημαντικά στην παχυσαρκία και/ή 
στην αντοχή στην ινσουλίνη. Παρόλο που οι μελέτες 
αυτών των ορμονών βρίσκονται ακόμα σε εμβρυϊκό 
στάδιο και δεν είναι τίποτε γνωστό ακόμα σχετικά με 
τις δράσεις τους στη διαδικασία επούλωσης του ήπα-
τος, πρώιμα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια πιθανή 
συσχέτιση αυτών των αντιποκινών με διάφορες σχε-
τιζόμενες με την παχυσαρκία καταστάσεις, και κατ’ ε-
πέκταση ένα πιθανό ρόλο στις χρόνιες ηπατοπάθειες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο κεντρικός ρόλος του ήπατος στο μεταβολικό σύν-

δρομο δικαιολογεί τον υψηλό αριθμό μελετών του 
ρόλου των αντιποκινών στη λιπώδη ηπατοπάθεια και 
των μεταβολικών μετατροπών που σχετίζονται με τη 
χρόνια ηπατίτιδα C. Πειράματα σε κυτταροκαλλιέρ-
γειες και σε ζωικά μοντέλα έχουν υποδείξει άμεσες 
και δυνατές συσχετίσεις μεταξύ των αντιποκινών και 
των μηχανισμών ηπατικής βλάβης και επιδιόρθω-
σης. Τα αποτελέσματα είναι πιο αντιφατικά σε μελέ-
τες ανθρώπων λόγω της υπάρχουσας πολυπλοκό-
τητάς τους. Εντούτοις, αυτή η ομάδα μορίων αναπα-
ριστά έναν υποσχόμενο στόχο για ανάπτυξη καινού-
ριων θεραπειών στις ηπατοπάθειες, και το σύστημα 
της αντιπονεκτίνης αποτελεί τον καλύτερο υποψήφιο. 
Στην πραγματικότητα, οι δράσεις φαρμάκων που χρη-
σιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην κλινική πράξη ό-
πως οι θειαζολιδινεδιόνες και η μετφορμίνη, εξαρ-
τώνται εν μέρει από την αντιπονεκτίνη ή εμπλέκονται 
με τα σηματοδοτικά της μονοπάτια. Αναμένονται πε-
ρισσότερες μελέτες που θα διερευνήσουν τη σημα-
σία αυτών των μορίων στην ίνωση του ήπατος καθώς 
και τη σχετικότητά τους ως θεραπευτικoύς στόχους. 
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Διακοπή μακροχρόνιας αντιϊκής αγωγής με 
νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (ΝΑ) σε ασθενείς 

με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα B
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ΕΚΒΑΣΉ ΜΕΤΑ ΤΉ ΔΊΑΚΟΠΉ ΤΉΣ 
ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ ΜΕ ΝΑ

Οι κλινικές μελέτες με HBeAg-αρνητικούς ασθενείς 
που σταμάτησαν τη θεραπεία με ΝΑ είναι κυρίως α-
ναδρομικές, με πολλές διαφορές στο σχεδιασμό, τα 
χαρακτηριστικά των ασθενών, τον ορισμό της ανα-
ζωπύρωσης και τα κριτήρια της επαναθεραπείας. Ή 
πλειοψηφία των μελετών είναι ασιατικής προέλευ-
σης, σε μια προσπάθεια επιβεβαίωσης ή τροποποί-
ησης των εκεί κατευθυντήριων οδηγιών.

Σε 4 μελέτες, όπου η αναζωπύρωση ορίζεται για 
συγκέντρωση HBV-DNA ορού >40 IU/mL ή >200 IU/
mL, παρατηρείται ποσοστό αναζωπύρωσης 47-83% 
μετά από 12 μήνες παρακολούθησης.5,6,7,8 Δύο από 
αυτές πληρούν τις ασιατικές κατευθυντήριες οδηγί-
ες (APASL) για τη διακοπή αγωγής.6,7 Κάποιες άλ-
λες μελέτες ορίζουν την αναζωπύρωση για επίπεδα 
HBV-DNA >2000 IU/mL. Ποσοστό αναζωπύρωσης 
43-73% μετά από 12 μήνες παρακολούθησης πα-
ρατηρήθηκε και σε αυτές τις μελέτες.9,10,11

Αν κλινική αναζωπύρωση θεωρηθεί ο συνδυασμός 
ιολογικής και βιοχημικής αναζωπύρωσης, τότε τα α-
ποτελέσματα είναι ελαφρώς διαφορετικά. Ένας λο-
γικός ορισμός για την κλινική αναζωπύρωση είναι ο 
συνδυασμός τιμών HBV-DNA >2000 IU/mL και ALT 
>2xULN, καθώς αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιούνται 
και στην απόφαση έναρξης θεραπείας. Με βάση αυτή 
την παραδοχή, σε 2 μελέτες σχεδόν οι μισοί ασθενείς 
(υπό ETV στην πρώτη μελέτη και ETV ή LAM ή ADV 
στη δεύτερη) παρουσίασαν αναζωπύρωση κατά τη δι-
άρκεια 12 μηνών παρακολούθησης μετά τη διακοπή 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης μίας μελέτης που 
ακολουθούσε τα κριτήρια διακοπής του APASL.10,12

Μία προοπτική μελέτη13 με 33 ασθενείς που είχαν 
λάβει αγωγή με ADV για 4-5 έτη και είχαν παρακο-
λούθηση 5,5 έτη μετά τη διακοπή θεραπείας, έδειξε 
συνολικά ποσοστά αναζωπύρωσης 45% κατά τη δι-
άρκεια της παρακολούθησης. Οι συγγραφείς όρισαν 
ως αναζωπύρωση τον συνδυασμό HBV-DNA >2000 
IU/ml και ALT >1xULN από τον 6ο μήνα μετά τη δια-
κοπή μέχρι το τέλος της παρακολούθησης. Είναι εν-
διαφέρον το γεγονός ότι 18 από τους 33 ασθενείς της 
ίδιας μελέτης πέτυχαν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση 
και 13 (72%) παρουσίασαν κάθαρση HBsAg, ενώ 9 
από τους 13 (69%) ανέπτυξαν anti-HBs.

Συνήθως η αναζωπύρωση παρατηρείται τους πρώ-
τους 3-9 μήνες μετά τη διακοπή θεραπείας8,9,14 και η 
πλειοψηφία των ασθενών θα παρουσιάσει αναζω-
πύρωση μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους παρα-
κολούθησης15. Έτσι, οι 24 μήνες είναι ένα αποδεκτό 
διάστημα για να υποδηλώσει τη μόνιμη ιολογική α-
νταπόκριση. Οι Jeng et al.12 παρατήρησαν ότι η α-
ναζωπύρωση μετά τη διακοπή θεραπείας με εντε-
καβίρη συνέβη αργότερα (74% μετά τους 6 μήνες) 
απ’ ότι μετά τη διακοπή θεραπείας με λαμιβουδίνη 
ή τελμπιβουδίνη (≤3 μήνες). Συνήθως η βιοχημική 
αναζωπύρωση συμβαίνει 1-2 μήνες28 ή περισσότε-
ρο13 μετά την ιολογική.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΉΣ ΚΑΊ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΊΚΟΊ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διακοπή της αντιϊκής θεραπείας μπορεί να σχετίζε-
ται με εξάρσεις (flare) ιαιμίας, ηπατίτιδα και πιθανή η-
πατική ανεπάρκεια. Αυτό συμβαίνει σχεδόν στο 10% 
των ασθενών.16 Ωστόσο, γενικά η διακοπή της αντιϊ-
κής αγωγής έχει αποδειχθεί ασφαλής, με την προϋ-
πόθεση ότι οι ασθενείς βρίσκονται υπό στενή ιατρι-
κή παρακολούθηση. Οι He et al14 δημοσίευσαν ότι 
ένα μικρό ποσοστό ασθενών που έκαναν αναζωπύ-
ρωση (10%) είχαν επίπεδα ALT και HBV-DNA υψη-
λότερα από ότι πριν την έναρξη της αγωγής και κα-
νένας δεν ανέπτυξε οξεία κεραυνοβόλο ηπατίτιδα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ασθενών 
στις μελέτες ήταν μη κιρρωτικοί. Οι Jeng et al συμπε-
ριέλαβαν 39 ασθενείς με κίρρωση και μία περίπτω-
ση με ρήξη αντιρρόπησης, η οποία έλαβε επιτυχώς 
επαναθεραπεία με εντεκαβίρη.12 

Είναι σημαντικό ότι η θεραπευτική ανταπόκριση 
στην επαναθεραπεία είναι καλή, κυρίως με τενοφο-
βίρη και εντεκαβίρη, τα οποία έχουν υψηλή αποτε-
λεσματικότητα και υψηλό γενετικό φραγμό στην α-
ντίσταση. Ή θεραπευτική ανταπόκριση ήταν παρό-
μοια μεταξύ επαναθεραπείας και πρώτης θεραπείας. 
Θεραπεία διάσωσης είτε με λαμιβουδίνη ή αδεφο-
βίρη είχε 100% ανταπόκριση.13,15 Συμπερασματικά, 
εξάρσεις μετά τη διακοπή θεραπείας με NA είναι γε-
νικά αυτοπεριοριζόμενες, ενώ τυχόν σοβαρά επει-
σόδια είναι αποτελεσματικά διαχειρίσιμα με επανα-
θεραπεία.17 Ωστόσο, σε ασθενείς με κίρρωση είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος ρήξης της αντιρρόπησης.18 Για 

το λόγο αυτό, προτείνεται η απόφαση για διακοπή 
θεραπείας σε κιρρωτικούς ασθενείς να μην είναι επι-
πόλαιη19 και να συνοδεύεται με αυστηρότερα κριτή-
ρια παρακολούθησης με την προοπτική έγκαιρης ε-
παναθεραπείας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ερευνητές έχουν μελετήσει αρκετούς παράγοντες 
που προδιαθέτουν σε μόνιμη ιολογική ανταπόκρι-
ση ή αναζωπύρωση μετά τη διακοπή θεραπείας. 
Χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως ηλικία και φύ-
λο, ή κλινικά χαρακτηριστικά κατά την έναρξη θε-
ραπείας, όπως το στάδιο της ηπατικής ίνωσης, τα ε-
πίπεδα ALT, HBV-DNA και HBsAg και η κινητική αυ-
τών κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή της περιόδου 
μετά τη διακοπή, έχουν αναλυθεί με αντικρουόμε-
να αποτελέσματα.5,6,7,9,10,11,12,13,15 Επιπροσθέτως, πα-
ράγοντες σχετιζόμενοι με τη θεραπεία, όπως η δι-
άρκεια της θεραπείας πριν τη διακοπή6,9,12,14, η κα-
τηγορία NA8,10,16 και ιολογικοί παράγοντες8,11,12,14 ό-
πως ο γονότυπος και τυχόν μεταλλάξεις, έχουν επί-
σης μελετηθεί και χαρακτηρισθεί μη σχετικοί με την 
αναζωπύρωση.

Ή ΑΝΟΣΊΑΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΟΥ ΞΕΝΊΣΤΉ
Το ετήσιο ποσοστό κάθαρσης του HBsAg κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας με NA είναι ασήμαντο, αν συ-
γκριθεί με αυτό της φυσικής πορείας των μη θερα-
πευόμενων ασθενών, και δεν επηρεάζεται από την 
κατηγορία ή τη δραστικότητα των ΝΑ που χορηγού-
νται.20,21,22,23 Ή ανοσιακή απόκριση του ξενιστή είναι 
σημαντική για την επίτευξη της κάθαρσης του HBsAg 
και μείωσή του μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ασθε-
νείς που έχουν κάποιο βαθμό ανοσιακής απόκρι-
σης στον HBV.24,25 Ή καταστολή του HBV-DNA από 
τη δράση των NA μπορεί να αποκαταστήσει εν μέ-
ρει την απόκριση των εξουθενωμένων (exhausted) 
T-κυττάρων, σε αντίθεση με τη μόνιμη επίδραση του 
HBV-DNA στους ασθενείς χωρίς θεραπεία.26 Ωστόσο, 
μπορεί αυτό να είναι παροδικό φαινόμενο και η απο-
κατάσταση της λειτουργίας των Τ-κυττάρων να μην 
είναι εφικτή εάν ο HBV παραμένει για αρκετά χρό-
νια. Το γεγονός αυτό μπορεί ίσως να εξηγήσει γιατί 
η κάθαρση του HBsAg που οφείλεται στη θεραπεία 
με ΝΑ παραμένει σπάνια κυρίως στους ασθενείς με 
HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β, οι οποίοι πιθα-
νόν έχουν τη λοίμωξη για μεγαλύτερο χρονικό διά-

Ή εισαγωγή των ΝΑ στη σύγχρονη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β έχει βελτιώσει θεαματικά την κλινική έκβαση των ασθενών, εξαιτίας της 
ικανότητάς τους να εμποδίζουν τον ιικό πολλαπλασιασμό.1 Ωστόσο, η εκρίζωση του ιού της ηπατίτιδας Β (ΉΒV) και η κάθαρση του αντιγόνου 

επιφανείας (HBsAg), που αποτελεί τον ιδανικό θεραπευτικό στόχο, σπάνια επιτυγχάνεται με τα ΝΑ, εξαιτίας της ανικανότητάς τους να δράσουν στο 
HBV-cccDNA, το οποίο λειτουργεί ως μόνιμη πηγή ιϊκού πολλαπλασιασμού. Το γεγονός αυτό προδιαθέτει την ιολογική αναζωπύρωση της νόσου 

μετά τη διακοπή της θεραπείας.1,2 Οι σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της HBeAg-αρνητικής ΧΉΒ παρέχουν σαφή κριτήρια 
για την έναρξη της θεραπείας, αλλά δεν αναφέρουν πότε και αν πρέπει να γίνει διακοπή αυτής. Οι Ευρωπαϊκές (EASL) και οι Αμερικάνικες (AASLD) 

κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν μακροχρόνια αγωγή μέχρι την κάθαρση του HBsAg. Σε αντίθεση, οι Ασιατικές κατευθυντήριες οδηγίες (APASL) 
συστήνουν διακοπή της θεραπείας τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την έναρξη και εάν το HBV DNA είναι μη ανιχνεύσιμο σε 3 διαφορετικές μετρήσεις με 
χρονική απόσταση 6 μηνών.1,3,4 Ή δυνατότητα επαγωγής μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης μετά τη διακοπή της θεραπείας με ΝΑ στην HBeAg-αρνητική 

ΧΉΒ, αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας.
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Ίστορικό:
Ασθενής 60 ετών με κοιλιακό άλγος, εντοπι-
ζόμενο κυρίως στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, από 
μηνός περίπου, προσέρχεται για διερεύνηση. 
Ή γενόμενη CΤ αναδεικνύει κυστικό μόρφωμα 
διαστάσεων 12,6 x 5,3 εκ. που προβάλλει στο 
δεξιό λαγόνιο βόθρο και συνέχεται με το ανι-
όν κόλο στην περιοχή της ειλεοτυφλικής βαλ-
βίδας. Το εύρημα στην κολονοσκόπηση απει-
κονίζεται στις εικόνες 1 και 2.
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στημα. Ή δυναμική μεταξύ της λοίμωξης από HBV 
και της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος 
του ξενιστή κατά τη στιγμή της θεραπείας είναι μια άλ-
λη σημαντική μεταβλητή στην κατανόηση της αιτίας 
των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων των μελετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ή θεραπεία με ΝΑ για την χρόνια ηπατίτιδα Β είναι 

αποτελεσματική, ασφαλής, και σχετίζεται με μείωση 
της νοσηρότητας και θνητότητας. Όμως, η συμμόρ-
φωση27 και οι άγνωστες ανεπιθύμητες ενέργειες από 
την μακροχρόνια αγωγή, το κόστος της θεραπείας και 
η σπάνια επίτευξη του ιδανικού θεραπευτικού στό-
χου, που είναι η κάθαρση του HBsAg, δημιουργούν 
την ανάγκη πιθανής διακοπής της θεραπείας με ΝΑ 
ή την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. 

Ή παραμονή των ασθενών σε κατάσταση ανενερ-
γού φορείας μπορεί να είναι ο πιο λογικός καταλη-
κτικός στόχος μετά τη διακοπή της θεραπείας με ΝΑ. 
Παροδικές ιολογικές ή βιοχημικές αναζωπυρώσεις με-
τά τη διακοπή της αγωγής μπορεί να είναι ωφέλιμες 
και να οδηγήσουν σε αυτόματη κάθαρση, λόγω της 
αποτελεσματικής ανοσιακής ανταπόκρισης του ξενι-
στή. Επομένως, η μη αναγκαία επαναθεραπεία μπο-
ρεί να εμποδίσει την ευκαιρία ιολογικής κάθαρσης. 
Αντιθέτως, η χρήση λιγότερο αυστηρών κριτηρίων ε-
παναθεραπείας, σε συνδυασμό με τακτική παρακο-
λούθηση της κινητικής των επιπέδων HBV-DNA και 
ALT, μπορεί να αποτελεί μια ιδανικότερη στρατηγική. 

Ο κίνδυνος αναζωπύρωσης μετά τη διακοπή θερα-
πείας παραμένει υπαρκτός, το ποσοστό του οποίου 
δε ποικίλλει ανάμεσα στις μελέτες. Ή μείωση των ε-
πιπλοκών της αναζωπύρωσης μπορεί να επιτευχθεί 
με τη στενή, εξατομικευμένη παρακολούθηση των 
ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα, υπό την προϋ-
πόθεση ότι οι ασθενείς είναι πρόθυμοι να υποβάλ-
λονται σε αυτόν τον έλεγχο. Επίσης, αξίζει να επιση-
μανθεί ότι στους κιρρωτικούς ασθενείς πρέπει να α-
ποφεύγεται η διακοπή θεραπείας, εξαιτίας του κινδύ-
νου ηπατικής ανεπάρκειας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρ-
χουν κανόνες διακοπής θεραπείας με ευρεία αποδο-
χή. Είναι λοιπόν αναγκαία η αναζήτηση προγνωστι-
κών παραγόντων και νέων βιοδεικτών της νόσου, οι 
οποίοι θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό των ασθε-
νών που θα παραμείνουν σε μόνιμη ιολογική αντα-
πόκριση μετά το πέρας της θεραπείας. Κλινικές με-
λέτες και μελέτες βασικής έρευνας, κυρίως με τα ι-
σχυρά, νεότερα ΝΑ, μπορούν να μας προσφέρουν 
νέες γνώσεις σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση της 
ασθένειας στο μέλλον. 
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Το περιστατικό
Γυναίκα 54 ετών που διαγνώστηκε με HCV λοί-

μωξη (γονότυπος 1b) προ 20ετίας προσέρχεται στο 
Τακτικό Ήπατολογικό Ίατρείο το 2013 για πιθανή 
ένταξη σε θεραπεία. Από το ατομικό ιστορικό α-
ναφέρεται χειρουργική επέμβαση ανοιχτής χολο-
κυστεκτομής το 1984, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας της χορηγήθηκε μετάγγιση αίματος. Δεν κατα-
ναλώνει αλκοόλ, δεν έχει κάνει χρήση ενδοφλε-
βίων ουσιών και δεν λαμβάνει φαρμακευτική α-
γωγή. Ή ασθενής έχει λάβει στο παρελθόν θερα-
πεία με κλασική ιντερφερόνη (IFN) προ 16ετίας 
για ένα χρόνο και με συνδυασμό πεγκυλιωμένης 
ιντερφερόνης άλφα (Peg-IFN alpha-2a) και ριμπα-
βιρίνης (RBV) προ 10ετίας για 12 εβδομάδες, που 
διεκόπησαν λόγω μη ανταπόκρισης στην αγωγή.

Κλινική εξέταση
Ή ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση, ύψος 

168 cm, βάρος 73 kg, απύρετη, ΑΠ 110/70mmHg, 
σφύξεις: 75/min, SpO2: 97%, αναπνοές: 12/λεπτό.

Από την επισκόπηση παρουσιάζει σημεία χρόνιας 
ηπατικής νόσου (παλαμιαίο ερύθημα, αραχνοειδείς 
σπίλοι). Άριστα προσανατολισμένη, συνεργάσιμη. 
Χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδένες. Αναπνευστικό 
ψιθύρισμα φυσιολογικό και ομότιμο αμφοτερό-
πλευρα. Καρδιαγγειακό: S1S2 ρυθμικοί, ευκρινείς, 
απουσία φυσημάτων, καλά ψηλαφητές περιφερι-
κές σφύξεις. Κοιλιά: μαλακή, χωρίς ευαισθησία 
στην ψηλάφηση, εντερικοί ήχοι παρόντες , αψη-
λάφητο ήπαρ, σπλην ψηλαφητός 2cm κάτωθεν 
του πλευρικού τόξου.

Εργαστηριακός έλεγχος 
WBC: 3.700/μl (φ.τ. 4.000-12.000/μl), Neut: 

60% (φ.τ. 40-70%), Lymph: 35% (φ.τ. 20-40%), 
Ήb: 11,6 g/dl (φ.τ. 12-16), Ήct: 37,5% (φ.τ. 37-
47%), PLT: 140.000/μl (φ.τ. 150.000-450.000), 
Ουρία: 33 mg/dl (φ.τ. 10-50 mg/dl), Κρεατινίνη: 
0,7 mg/dl (φ.τ. 0,5-1,2 mg/dl), AST: 82 U/l (φ.τ. 
5-35 U/l), ALT: 86 U/l (φ.τ. 5-50 U/l), ALP: 86 U/l 
(φ.τ 40-150 U/l), γ-GT: 44 U/l (φ.τ. 10-36 U/l), 
LDH: 275 U/l (φ.τ. 20-220 U/l), Ολική χολερυθρί-
νη: 0,7 mg/dl (φ.τ. 0,3-1,0 mg/dl), Άμεση χολε-
ρυθρίνη: 0,2 mg/dl (φ.τ. 0-0,3 mg/dl), INR: 1,2, 
Αλβουμίνη: 3,8 g/dl (φ.τ. 3,5-5 g/dl) 

Ποσοτικός προσδιορισμός HCV RNA: 4.500.000 
IU/ml (Γονότυπος 1b). 

Ελαστογραφία: 14,5 kPa (F4 κατά METAVIR).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πρόκειται για 
καλώς αντιρροπούμενη κιρρωτική ασθενή (κλινι-
κά ευρήματα ηπατικής νόσου, σπληνομεγαλία με 
συνοδό οριακή πανκυτταροπενία στη γενική αίμα-
τος, ενεργό φλεγμονή με μέτρια τρανσαμινασαι-
μία, τιμή ελαστογραφίας αντίστοιχη σε F4 METAVIR, 
με καλή ωστόσο συνθετική ικανότητα όπως φαί-
νεται από τον φυσιολογικό χρόνο προθρομβίνης 

και την αλβουμίνη).
Σε αυτό το σημείο αποφασίστηκε έναρξη τριπλής 

αγωγής με Peg-IFN alpha-2a 180μg υποδορίως ανά 
βδομάδα, RBV 1000mg και Boceprevir 2400mg 
ημερησίως. Στον έλεγχο ρουτίνας τη δεύτερη ε-
βδομάδα θεραπείας διαπιστώθηκε ορθόχρωμη 
ορθοκυτταρική αναιμία με πτώση της Hb σε 9,6 g/
dl, WBC: 3.000/μl (Neut 55%, Lymph 35%), PLT 
135.000. Ο βιοχημικός έλεγχος ανέδειξε ήπια αύ-
ξηση της έμμεσης χολερυθρίνης (ολική 2,8 mg/
dl, έμμεση 2,0 mg/dl), LDH 420mg/dl, ενώ αρνη-
τική ήταν η εξέταση Coombs. 

Ερώτηση 1
Ποιο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι το 
επόμενο βήμα για τον χειρισμό της ασθενούς;
α)  Λόγω μεγάλης πτώσης της Hb εντός μικρού 

χρονικού διαστήματος, η τριπλή αγωγή πρέ-
πει να διακοπεί 

β)  Λόγω πιθανής αιμόλυσης επαγόμενης από τη 
RBV, πρέπει να γίνει διακοπή του φαρμάκου 
και συνέχιση της αγωγής με Peg-IFNa-2a και 
Boceprevir με νέο εργαστηριακό έλεγχο σε μία 
εβδομάδα

γ)  Ή δόση της RBV πρέπει να μειωθεί και η ασθε-
νής να επανεκτιμηθεί σε μία βδομάδα στο ια-
τρείο με νέο εργαστηριακό έλεγχο 

δ)  Πρέπει να μειωθούν οι δόσεις όλων των φαρμά-
κων, αφού εκτός από αιμόλυση διαπιστώνεται 
και αρχόμενη καταστολή μυελού, παρόλο που 
αυτό θα επηρεάσει το ποσοστό SVR της αγωγής 

Ο θεράπων ιατρός επέλεξε την τρίτη επιλογή και 
μείωσε τη δόση της RBV σε 800mg την ημέρα, ενώ 
συνέχισε τη λοιπή αγωγή στις ίδιες δόσεις. 

Ή αναιμία αποτελεί μία μείζονα επιπλοκή της θε-
ραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας C με Peg-IFN/RBV 
εξαιτίας της αιμόλυσης που μπορεί να προκαλέσει 
η RBV και της καταστολής τού μυελού που μπο-
ρεί να έχει ως παρενέργεια η Peg-IFN. H συγχο-
ρήγηση των αναστολέων της πρωτεάσης πρώτης 
γενιάς, boceprevir και telaprevir, στις παλαιότερες 
θεραπείες είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συ-
χνότητας εμφάνισης, αλλά και της βαρύτητας της 
αναιμίας. Παράγοντες οι οποίοι είναι προγνωστι-
κοί για την εμφάνιση της αναιμίας κατά τη θερα-
πεία φαίνεται να είναι η ηλικία >50 έτη, το γυναι-
κείο φύλο, η κίρρωση, ο χαμηλός αριθμός αιμο-
πεταλίων (<150.000/μl), η νεφρική δυσλειτουρ-
γία (κρεατινίνη >1,5 g/dl), η γρήγορη πτώση της 
Hb (>1,5-2 g/dl εντός 15 ημερών), η υψηλή δό-
ση RBV (>12 mg/Kg) καθώς και κάποιοι γενετικοί 
παράγοντες. Ή Ευρωπαϊκή Ήπατολογική Εταιρία 
(EASL) συστήνει μείωση της δόσης της RBV ανά 
200mg έως τη σταθεροποίηση της Hb και διακο-
πή του φαρμάκου σε πτώση Hb κάτω τω 8,5 g/dl. 
Σε διάφορες αναλύσεις και τυχαιοποιημένες μελέ-
τες φαίνεται πως η μείωση δόσης της RBV έως και 

50% της αρχικής δεν επηρεάζει σημαντικά την α-
ποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οι συστάσεις 
για τη μείωση της δόσης της Peg-IFN alpha αφο-
ρούν στην πτώση του απόλυτου αριθμού των πο-
λυμορφοπυρήνων <750/μl ή των αιμοπεταλίων 
<50,000/μl.1,2

Ή ασθενής στην 8η εβδομάδα θεραπείας παρου-
σίασε δύσπνοια και πυρετό. Εισήχθη στο νοσοκο-
μείο με τη διάγνωση σοβαρής πνευμονίας, πιθα-
νόν σχετιζόμενης με το Boceprevir, και περαιτέρω 
επιδείνωσης αναιμίας. Eλαβε αντιβιοτική αγωγή 
και μεταγγίσεις με καλή ανταπόκριση, ενώ η τρι-
πλή αντιϊκή αγωγή διεκόπη οριστικά. Ο ποσοτικός 
προσδιορισμός του HCV RNA κατά την περίοδο 
αυτή ήταν 1.500.000 IU/ml. Δεδομένου ότι εκεί-
νη τη χρονική περίοδο δεν υπήρχε η δυνατότητα 
εναλλακτικής θεραπείας, συστήθηκε στην ασθενή 
αναμονή και στενή παρακολούθηση. 

Το 2015 η ασθενής επανεκτιμήθηκε στο 
Ήπατολογικό Ίατρείο με νέο εργαστηριακό και α-
πεικονιστικό έλεγχο που ανέδειξε:

WBC: 3.800/μl (φ.τ. 4.000-12.000/μl), Neut: 
58% (φ.τ. 40-70%), Lymph: 30% (φ.τ. 20-40%), 
Ήb: 12,2 g/dl (φ.τ. 12-16), Ήct: 39% (φ.τ. 37-47%), 
PLT: 142.000/μl (φ.τ. 150.000-450.000), AST: 
70 U/l (φ.τ. 5-35 U/l), ALT: 94 U/l (φ.τ. 5-50 U/l), 
ALP: 77 U/l (φ.τ. 40-150 U/l), γ-GT: 40 U/l (φ.τ. 
10-36 U/l), λοιπός βιοχημικός έλεγχος και έλεγ-
χος πηκτικότητας φυσιολογικός. ΑFP: 6,05 ng/ml

Ποσοτικός προσδιορισμός HCV RNA: 3.200.000 
IU/ml. 

Ελαστογραφία: 18,1 kPa (F4 κατά METAVIR).
Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: ανομοιογενής 

απεικόνιση ήπατος χωρίς εστιακές αλλοιώσεις, 
σπλην με μεγίστη διάμετρο 14,5cm. 

Ερώτηση 2
Το 2015, έχοντας τη δυνατότητα χορήγησης 
καινούριων συνδυασμών απευθείας δρώντων 
αντιϊκών (DAAs), τι θα συστήνατε ως θεράπων 
ιατρός στον ασθενή;
α)    Έναρξη sofosbuvir και RBV για 24 εβδομάδες
β)    Έναρξη ombitasvir/paritaprevir/ritonavir μαζί 

με dasabuvir  και RBV για 12 εβδομάδες
γ)    Έναρξη sofosbuvir, daclatasvir και RBV για 12 

εβδομάδες
δ)    Έναρξη sofosbuvir, daclatasvir για 12 εβδομάδες 
ε)    Έναρξη sofosbuvir και ledipasvir για 8 εβδομάδες
στ)  Προγραμματισμός για γαστροσκόπηση και επα-

νεκτίμηση στο ιατρείο σε 6μήνες. Ή ασθενής έ-
χει ήδη λάβει τρεις φορές θεραπεία με αρκετές 
ανεπιθύμητες ενέργειες και χωρίς ανταπόκριση. 

Ή ασθενής έχει γονότυπο 1b, είναι κιρρωτική, ε-
παναθεραπευόμενη, με προηγούμενη αποτυχία 
θεραπείας σε τριπλή αγωγή με αναστολέα πρω-
τεάσης (HCV RNA την 8η εβδομάδα θεραπείας με 
boceprevir >1000 IU/ml) και παραμένει καλώς α-
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ντιρροπούμενη. Το γεγονός ότι έχει πάρει τρεις προ-
ηγούμενες θεραπείες δεν αποτελεί αντένδειξη για 
χορήγηση νέας θεραπείας. Μάλιστα, με τα νέα α-
ντιϊκά φάρμακα έχει ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο θεράπων 
ιατρός επέλεξε την τρίτη επιλογή, καθώς ο συνδυ-
ασμός sofosbuvir με RBV δεν πρέπει να χορηγεί-
ται στο γονότυπο 1, ενώ η επιλογή με daclatasvir 
και sofosbuvir σύμφωνα με τις οδηγίες του EASL 
στους κιρρωτικούς επαναθεραπευόμενους ασθενείς 
συνταγογραφείται σε συνδυασμό με RBV για 12 ε-
βδομάδες ή χωρίς RBV για 24 εβδομάδες. Λόγω 
της προηγούμενης αποτυχίας σε τριπλό σχήμα με 
αναστολέα πρωτεάσης, η δεύτερη επιλογή δεν εν-
δείκνυται λόγω της πιθανής αντοχής στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία. Τέλος, το σχήμα με sofosbuvir και 
ledipasvir είναι μία πολύ καλή επιλογή για επα-
ναθεραπευόμενους κιρρωτικούς ασθενείς με γο-
νότυπο 1, αλλά η διάρκεια του σχήματος συστή-
νεται να είναι για 24 εβδομάδες ή σε συνδυασμό 
με RBV για 12. Διάρκεια 8 εβδομάδων συστήνε-
ται μόνο για μη κιρρωτικούς ασθενείς χωρίς ιστο-
ρικό προηγούμενης θεραπείας.3

Ερώτηση 3
Μετά την έναρξη της θεραπείας, πότε πρέπει 
να γίνει κατά τη γνώμη σας νέος ποσοτικός 
έλεγχος HCV RNA;
α)  Στο τέλος και 12 εβδομάδες μετά το τέλος της 

θεραπείας
β)  Μόνο στις 12 ή 24 εβδομάδες μετά το τέλος 

της θεραπείας
γ)  Τη 2η και 4η εβδομάδα, στο τέλος και 12 ή 24 

εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας
δ)  Τη 4η εβδομάδα, αν είναι ανιχνεύσιμο την 6η 

και στις 12 ή 24 εβδομάδες μετά το τέλος της 
θεραπείας

Παρόλο που υπάρχουν συστάσεις από EASL και 
AASLD για τον έλεγχο του RNA σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπεί-
ας, το γεγονός ότι αποτελεί μία ακριβή εξέταση, η 
οποία δεν καλύπτεται από τα ταμεία στην Ελλάδα 
καθώς και τα μεγάλα ποσοστά επίτευξης  SVR με 
τα νέα αντιϊκά φάρμακα έχουν συμβάλλει στο να 
μην ελέγχεται συνήθως το HCV RNA κατά τη θε-
ραπεία, παρά μόνο 12 ή 24 εβδομάδες μετά το τέ-
λος της. Παρόλο που τα καινούρια αυτά φάρμακα 
είναι ασφαλή, συστήνεται κυρίως στους κιρρωτι-
κούς ασθενείς, ο τακτικός έλεγχος γενικής αίματος, 
νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας στη διάρκεια της 
παρακολούθησης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να 
ελεγχθεί η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των χορη-
γουμένων φαρμάκων με άλλα φάρμακα που λαμ-
βάνει ο ασθενής. Συνιστάται πριν την επιλογή κι έ-
ναρξη της αγωγής να συμβουλευτεί ο ιατρός τον 
ιστοτόπο http://www.hep-druginteractions.
org/ για περαιτέρω πληροφορίες.3,4

Ή ασθενής έλαβε τη θεραπεία με επίτευξη SVR 
μετά από επανέλεγχο HCV RNA σε 12 εβδομάδες 
μετά το τέλος θεραπείας. 

Ερώτηση 4
Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι η 
περαιτέρω παρακολούθηση της ασθενούς στο 
μέλλον;
α)  Επανέλεγχο HCV RNA και ALT στις 48 εβδομά-

δες μετά τη θεραπεία και διακοπή παρακολού-

θησης, εάν ALT σε φυσιολογικά όρια και HCV 
RNA μη ανιχνεύσιμο

Β)  Έλεγχος HCV RNA και ALT στις 48 εβδομάδες 
και υπερηχογράφημα ήπατος ανά 6μηνο

γ)  Ετήσιος έλεγχος με HCV RNA, ALT και υπερη-
χογράφημα ήπατος

Ή πρώτη απάντηση είναι σωστή για μη κιρρωτι-
κούς ασθενείς που δεν ανήκουν σε ομάδα υψη-
λού κινδύνου (χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών και 
άτομα με επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά) 
για επαναλοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C. Για 
τους ασθενείς της ομάδας υψηλού κινδύνου, το 
EASL προτείνει ετήσιο έλεγχο με HCV RNA για την 
πιθανότητα επαναλοίμωξης. Oι κιρρωτικοί ασθε-
νείς, όπως η άρρωστή μας, ακόμα και αφού επι-
τευχθεί SVR πρέπει να υποβάλλονται σε διαρκή ε-
πιτήρηση με υπερηχογράφημα ήπατος ανά 6μηνο, 
αφού ακόμα και μετά την εκρίζωση του ιού παρα-
μένει υπαρκτός ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτ-
ταρικού καρκινώματος.

Ήπατίτιδα C
Σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές

Εικοσιπέντε χρόνια μετά την ανακάλυψη του ιού 
της ηπατίτιδας C, η έγκριση των νέων αντιϊκών φαρ-
μάκων το διάστημα 2014-2015 άλλαξε τελείως τα 
δεδομένα για τη θεραπεία της χρόνιας αυτής λοί-
μωξης, με τη χορήγηση από του στόματος αγωγής 
για μικρό χρονικό διάστημα και με ελάχιστες παρε-
νέργειες. Υπάρχουν 4 κατηγορίες φαρμάκων δια-
θέσιμες αυτή τη στιγμή για τη θεραπεία της ΧHC, 
οι οποίες σε συνδυασμένα σχήματα χωρίς IFN επι-
τυγχάνουν ποσοστά SVR της τάξης του 90-100%. 

Το βασικό μειονέκτημα των φαρμάκων αυτών εί-
ναι το υψηλό τους κόστος, γι’ αυτό και έχουν θεσπι-
στεί κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση της 
θεραπείας. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στο στάδιο 
της ίνωσης, την πιθανότητα προόδου της νόσου 
(συλλοίμωξη με HIV/HBV), την παρουσία εξωη-
πατικών εκδηλώσεων και τον κίνδυνο μετάδοσης 
της λοίμωξης. Ή επιλογή της θεραπείας γίνεται με 
βάση τον HCV γονότυπο, τη βαρύτητα της ηπατι-
κής νόσου, τα αποτελέσματα της προηγούμενης 
θεραπείας και τις συννοσηρότητες του ασθενούς. 

Τα νέα φάρμακα καλούνται Αμέσως Δρώντα 
Αντιϊκά (Direct Acting Antivirals), καθώς η φιλο-
σοφία πίσω από την ανακάλυψή τους αφορούσε 
την άμεση στόχευση του ίδιου του ιού, σε αντίθε-
ση με την ως τώρα χρησιμοποιούμενη στρατηγι-
κή της έμμεσης θεραπευτικής προσέγγισης μέσω 
των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων των κλασι-
κών φαρμάκων. Έτσι, οι ουσίες αυτές παρεμβαί-
νουν άμεσα σε κάποιο σημείο του κύκλου ζω-
ής του ιού, που μπορεί να αφορά την είσοδό του 
στο κύτταρο που προσβάλλει, τη μεταγραφή, με-
τάφραση και πρωτεϊνική έκφρασή του και τον ιικό 
πολλαπλασιασμό, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα 
την αναστολή της αναπαραγωγής του. Συνοπτικά, 
τα σήμερα κυκλοφορούντα φάρμακα αποτελού-
νται από τις εξής κατηγορίες:

Tους αναστολείς ωρίμανσης της ιικής 
πολυπρωτεΐνης 
-  Αναστολείς της NS3/4A πρωτεάσης της σερί-

νης (-previrs)

Tους αναστολείς του ιϊκού πολλαπλασιασμού
-  Νουκλεοσ(τ)ιδικά (ΝΊ) και Μη Νουκλεοσιδικά 

(ΝΝΊ) Aνάλογα Aναστολέων της NS5B RNA ε-
ξαρτώμενης RNA πολυμεράσης του ιού (-buvirs)

- Αναστολείς της NS5A περιοχής (-asvirs)

Οι αναστολείς πρωτεάσης ήταν η πρώτη ομάδα 
νέων φαρμάκων που κυκλοφόρησε στην αγορά. 
Με βάση το χρόνο κυκλοφορίας τους, αλλά και 
χαρακτηριστικά δραστικότητας, αντοχής, βιοδιαθε-
σιμότητας, ασφάλειας και ανοχής, χωρίζονται σε 
πρώτη και δεύτερη γενιά. Τα φάρμακα αυτά ανα-
στέλλουν την επεξεργασία της ιικής πολυπρωτεΐ-
νης, εμποδίζοντας τη διάσπασή της σε λειτουργι-
κές πρωτεΐνες, απαραίτητες για τον πολλαπλασια-
σμό του ιού. Ή πρώτη γενιά φαρμάκων περιλάμ-
βανε τα φάρμακα boceprevir και telaprevir, τα ο-
ποία έχουν πλέον αποσυρθεί λόγω χαμηλής α-
νοχής από τους ασθενείς. Ή δεύτερη γενιά φαρ-
μάκων αυτής της κατηγορίας αποτελείται από τα 
simeprevir, paritaprevir (δραστικά έναντι γονο-
τύπων 1 και 4 αλλά όχι του 3) και τη νέα ουσία 
grazoprevir (δραστική σε όλους τους γονότυπους).

Οι αναστολείς της περιοχής NS5A μειώνουν τα 
επίπεδα του HCV RNA εμποδίζοντας την αντι-
γραφή και περιλαμβάνουν τις ουσίες daclatasvir, 
ombitasvir, elbasvir και ledipasvir.

Οι νουκλεοτιδικοί αναστολείς της πολυμερά-
σης του HCV αντιπροσωπεύονται από την ουσία 
sofosbuvir που είναι δραστική έναντι όλων των 
γονοτύπων. Στους μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς 
που αναστέλλουν την RNA πολυμεράση ανήκει 
η ουσία dasabuvir, η οποία χορηγείται σε συνδυ-
ασμό με τις άλλες κατηγορίες για το γονότυπο 1.

Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χορηγηθούν σε 
ελεύθερα ιντερφερόνης συνδυαστικά σχήματα 
που περιλαμβάνουν ή όχι νουκλεοσιδικά ανάλο-
γα αναστολέων της πολυμεράσης. Λαμβάνοντας 
υπόψιν τις ιδιότητες του φαρμάκου σχετικά με το 
φραγμό ιικής αντίστασης και τις ιδιαιτερότητες του 
εκάστοτε ασθενή, εάν αυτά τα φάρμακα χρησιμο-
ποιηθούν σύμφωνα με τις ενδείξεις επιτυγχάνουν 
ποσοστά μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης 
90-100%, καθιστώντας την ηπατίτιδα C μία θερα-
πεύσιμη πλέον νόσο.3-5
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Ή Μαστίχα είναι το προϊόν του μαστιχοφόρου σχίνου (Pistacia lentiscus L. var. chia), ο οποίος φύεται και ευδοκιμεί αποκλειστικά στo νότιο τμήμα της Χίου, στα Μαστιχοχώρια. 
Οι μοναδικές ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες της Μαστίχας Χίου έχουν αναγνωρισθεί από την αρχαιότητα στην Παραδοσιακή Ίατρική για την αντιμετώπιση διαφόρων α-
σθενειών και είναι σήμερα επιβεβαιωμένες και τεκμηριωμένες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Με περισσότερα από 80 ήδη αναγνωρισμένα διαφορετικά συστατικά, σύμφωνα με δημοσιευμένη βιβλιογραφία στα εγκυρότερα ιατρικά περιοδικά, η Μαστίχα Χίου έχει θερα-
πευτικές ιδιότητες στη λειτουργική δυσπεψία, στη μείωση του μικροβιακού φορτίου του Helicobacter pylori, στην αντιμετώπιση στομαχικού & επιγάστριου πόνου, στην ανακούφι-
ση οπισθοστερνικού καύσου και στη βελτίωση της κλινικής εικόνας για τη νόσο του Crohn. Είναι πιθανόν να συντελεί στη μείωση της LDL-χοληστερόλης, βελτιώνει τη στοματική 
υγιεινή (ουλίτιδα, πλάκα) λόγω της αντιμικροβιακής της δράσης και ενισχύει γενικά τον ανθρώπινο οργανισμό λόγω των αντιοξειδωτικών συστατικών της.

Από το 2015 η Μαστίχα Χίου έχει αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA/HMPC/46758/2015) ως Παραδοσιακό Φάρμακο Φυτικής 
Προέλευσης με τις ακόλουθες ενδείξεις: 

1. Ήπιες Δυσπεπτικές Διαταραχές (από του στόματος λήψη).
2. Φλεγμονές του Δέρματος και Επούλωση Δερματικών Πληγών (δερματική χρήση). 

Ο όμιλος της IASIS PHARMA, μέσω της εταιρείας της Pharma Q, διαθέτει αποκλειστικά στα φαρμακεία το προ-
ϊόν mastihatherapy® caps σε κουτί των 30 καψουλών και φιαλίδιο των 90 καψουλών.

Το mastihatherapy® caps είναι ένα μοναδικό, φυσικό, Ελληνικό προϊόν από 100% καθαρή Μαστίχα Χίου, σε 
μορφή κάψουλας, με πιστοποιημένη προέλευση.

Ο όμιλος της IASIS PHARMA συνεχίζει αδιαλείπτως να υποστηρίζει το μοναδικό αυτό φάρμακο, με συνεπή ιατρική 
ενημέρωση και παρουσία σε όλα τα σημαντικά Ίατρικά και Φαρμακευτικά Συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Παράλληλα διεξάγει κλινικές μελέτες, προκειμένου να τεκμηριώσει και νέες θεραπευτικές ενδείξεις των masti-
hatherapy® caps και της Μαστίχας Χίου γενικότερα.

Ο όμιλος της IASIS PHARMA διαθέτει επίσης μέσω των φαρμακείων προϊόντα που περιέχουν Μαστίχα Χίου 
και αφορούν τη Στοματική Υγιεινή, την Ξηροστομία και Ουλίτιδα.

Τα ενθαρρυντικά νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις εργαστηριακές και κλινικές μελέτες αποδεικνύουν τη 
μοναδικότητα της Μαστίχας Χίου και δεσμεύουν την IASIS PHARMA στην εξέλιξη νέων αποτελεσματικών και α-
σφαλών προϊόντων με βάση τη Μαστίχα. 

Προσεχή Συνέδρια
2nd INTERNATIONAL WORKSHOP 
ON PEDIATRIC THERAPEUTIC 
DIGESTIVE ENDOSCOPY - PETDW 
2016
June 8-10, 2016, Rome, Italy
www.therapeuticpedendoscopy2016.it

34th GEEW - 
GASTROENTEROLOGY AND 
ENDOTHERAPY - EUROPEAN 
WORKSHOP
June 20-22, 2016, Brussels, Belgium
www.live-endoscopy.com

3rd ATHENS INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM 2016 - 
GASTROINTESTINAL CANCER
July 8-9, 2016, Athens, Greece
www.athens-symposium2016.com

MASTERCLASS SLEEVE 
GASTRECTOMY
17 Σεπτεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο 
St. George Lycabettus, Αθήνα, 
www.globalevents.gr

ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉ ΔΊΉΜΕΡΊΔΑ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΊΑΣ – 
ΉΠΑΤΟΛΟΓΊΑΣ 2016

30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 
2016, Ξενοδοχείο Porto Palace, 
Θεσσαλονίκη
www.globalevents.gr

UNITED EUROPEAN 
GASTROENTEROLOGY WEEK
October 15-19, 2016
Vienna, Austria, www.ueg.eu/week

10ο ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΛΊΝΊΚΉΣ 
ΉΠΑΤΟΛΟΓΊΑΣ
21-22 Οκτωβρίου 2016
Αμφιθέατρο Φ. Φέσσας, ΓΝΑ 
«Λαϊκό», Αθήνα
18-19 Νοεμβρίου 2016
Ίατρική Εταιρεία Β.Ε., Θεσσαλονίκη
www.eemh-events.gr/10o-sxoleio-
hpatologias

GASTRO 2016 EGHS-WGO 
INTERNATIONAL CONGRESS
November 17-19, 2016
Abu Dhabi, United Arab Emirates, 
www.gastro2016.com

36ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΊΟ ΣΥΝΕΔΡΊΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΊΑΣ
24-27 Νοεμβρίου 2016

Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
www.hsg2016congress.gr

INNOVATIONS IN 
GASTROENTEROLOGY
January 4-6, 2017
Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel
www.comtecmed.com/gastro/2017

24η ΔΊΕΘΝΉΣ ΔΊΉΜΕΡΊΔΑ 
ΊΟΓΕΝΩΝ ΉΠΑΤΊΤΊΔΩΝ Β & C «ΣΤ. 
ΧΑΤΖΉΓΊΑΝΝΉΣ»
28-29 Ίανουαρίου 2016
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
www.conferre.gr

ENDO 2017 
WORLD CONGRESS OF  
GI ENDOSCOPY
16-19 February, 2017, Hyderabad, 
India, www.endo-2017.org

15ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΊΟ 
ΉΠΑΤΟΛΟΓΊΚΟ ΣΥΝΕΔΡΊΟ 
25-27 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο 
Larissa Imperial, Λάρισα
www.eemh.gr

Γαστρεντερολογικό QUIZ
Απάντηση
Στην ενδοσκόπηση διακρίνεται ευμέγεθες μόρφωμα (5-6 εκ.) στο τυφλό, κα-
λυπτόμενο από φυσιολογικό βλεννογόνο. Ή εν συνεχεία γενόμενη μαγνητική 
τομογραφία ανέδειξε «κυστικού τύπου και αλλαντοειδούς σχήματος μόρφω-
μα στο επίπεδο της εισόδου της ελάσσονος πυέλου, διαστάσεων 13,8 x 4,8 
εκ., με περιεχόμενο πρωτεϊνικής σύστασης και παρουσία μικρών ημιδιαφραγ-
ματίων, που δεν ενισχύεται μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας, το ο-
ποίο κατά το δεξιό πέρας προβάλλει εντός του τυφλού, με εικόνα και αιμοδυ-
ναμική συμπεριφορά συμβατή με βλεννοκήλη σκωληκοειδούς αποφύσεως».
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