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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To INfo GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
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πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν,
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•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 μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr
με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INfo GASTRENTERoLoGY».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α)
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία,
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H
Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται
η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες,
διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: ΠPoΣ: INfo GASTRoENTERoLoGY
Εκδόσεις Καυκάς, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υπόψη: κ. Μαρία Γκελντή, Τηλ. & fax: 210 6777590
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
με το παρόν τεύχος το περιοδικό μας ξεκινά τη διαδρομή του το
2017 με πολλές ευχές για υγεία, ευημερία και αισιοδοξία.
Η ύλη που θα βρείτε στις σελίδες του παρόντος τεύχους μοιράζεται ισότιμα σε θέματα από τους χώρους της Γαστρεντερολογίας
και της Ηπατολογίας. Ειδικότερα, οι συγγραφείς μας καταπιάστηκαν αυτή τη φορά με τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και τις ιογενείς ηπατίτιδες.
Από τη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και
τους κκ. Σιακαβέλλα και Μπάμια έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε
για τους μηχανισμούς που ευθύνονται για την απώλεια της ανταπόκρισης των ασθενών μας στους βιολογικούς παράγοντες. Στην περίοδο που τα φάρμακα αυτά αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα
της θεραπευτικής μας φαρέτρας, η εξοικείωση με την ανεπιθύμητη
αυτή εκδήλωση αναμένουμε ότι θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη.
Το ίδιο ωφέλιμη θεωρούμε και την ανασκόπηση των κκ. Κρανιδιώτη και Κουρίκου για μια άλλη συχνή παθολογία των ασθενών
με ΙΦΝΕ, που δεν είναι άλλη από την εμφάνιση εξωεντερικών εκδηλώσεων στο σκελετικό σύστημα, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν βασικό αίτιο απώλειας ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σταθεροποιημένη εντερική νόσο. Οι συγγραφείς ανασκοπούν περιεκτικά τις υποκατηγορίες των αρθρικών εκδηλώσεων και
τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα αντιμετώπισης με γνώμονα την επίτευξη ή/
και διατήρηση ύφεσης της βασικής νόσου.
Από το Δ΄ Παθολογικό Τμήμα του Ευαγγελισμού και τους κκ. Σεβαστιανό και Βούλγαρη παρουσιάζουμε ένα πλήρες και αναλυτικό άρθρο για τη συσχέτιση της θεραπείας της ηπατίτιδας C με την
υποστροφή της ηπατικής ίνωσης και το κρίσιμο σημείο στη φυσική ιστορία της νόσου που πρέπει να οριοθετήσουμε, στην προσπάθεια να διαλέξουμε την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση
για τον ασθενή μας.
Το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται με τα κουίζ μας, που μας δίνουν
την ευκαιρία να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να βελτιώνουμε την καθημερινή μας πρακτική. Είναι αυτονόητο ότι όποιος συνάδελφος επιθυμεί να μοιραστεί μαζί μας κάποιο ενδιαφέρον περιστατικό μπορεί να το στείλει προς δημοσίευση στη φυσική ή την
ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού.
Θερμές ευχές για το νέο έτος, λοιπόν, και καλή ανάγνωση!
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Για τη Συντακτική επιτροπή
Γεώργιος Α. Κόντος
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ΚΑΝΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΑΣ ΜΕ HCV ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟYΜΕΝΗ ΝΟΣΟ
F0-F4, ΜΕΣΑ ΣΕ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕ MIA
ΠΑΝ-ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΙΟΥ1,α

ΜΙΑ
Mία φορά την ημέρα με ένα δισκίο, μόνο για 12 εβδομάδες1,α

ΙΑΣΗ
Έως και 100% ίαση στην HCV λοίμωξη1,γ
- Ποσοστά ίασης 95–100% σε εγκριτικές μελέτες Φάσης 3
σε ασθενείς με λοίμωξη από HCV γονοτύπων 1,2,3,4,5,61,β

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

“PeoPle do not decide to
become extraordinary.
They decide To accomplish
exTraordinary Things”

H μόνη επιλογή STR χωρίς RBV ή PI
σχεδόν για κάθε ασθενή με HCV1,α

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ SOFOSBUVIR:
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ
ΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HCV1-12

sir edmund hillary
First Person to climb mount everest

To EPCLUSA αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Αγωγή ενός δισκίου χωρίς RBV και αναστολείς πρωτεάσης (PIs),
κατάλληλη για την πλειονότητα των ασθενών με HCV εξαιρουμένων αυτών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Η χορήγηση
RBV μαζί με το EPCLUSA συνιστάται σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, και μπορεί να εξεταστεί για ασθενείς
με λοίμωξη γονότυπου 3 και αντιρροπούμενη κίρρωση.1
β
Η EASL (European Association for the Study of the Liver) ορίζει ως ίαση τη Μακροχρόνια Ιολογική Ανταπόκριση
στη 12η εβδομάδα (SVR12).4
γ
Στις εγκριτικές μελέτες ASTRAL -1, -2 και -3, σε ασθενείς με μονολοίμωξη HCV σταδίου F0-F4*, το συνολικό ποσοστό
της πλήρους ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) με 12 εβδομάδες θεραπείας με EPCLUSA ήταν 95-100%1
* Ο βαθμός ίνωσης F4 αντιστοιχεί σε αντιρροπούμενη κίρρωση
α
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STR= Ολοκληρωμένη Θεραπεία Ενός Δισκίου, PI= Αναστολέας Πρωτεάσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό
θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Epclusa 400 mg/100
mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 400 mg
sofosbuvir και 100 mg velpatasvir. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Το
Epclusa δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν sofosbuvir. Σοβαρή βραδυκαρδία και καρδιακός αποκλεισμός: Έχουν σημειωθεί περιστατικά σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού όταν το sofosbuvir χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με άλλο άμεσης δράσης αντιικό (ΑΔΑ), χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα με αμιοδαρόνη, με ή χωρίς άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα. Ο μηχανισμός δεν είναι τεκμηριωμένος. Η ταυτόχρονη χρήση της αμιοδαρόνης περιορίστηκε κατά την
κλινική ανάπτυξη του sofosbuvir σε συνδυασμό με τη χορήγηση ΑΔΑ.
Τα περιστατικά είναι δυνητικά απειλητικά για τη ζωή, συνεπώς η αμιοδαρόνη θα πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε ασθενείς που
λαμβάνουν Epclusa όταν άλλες εναλλακτικές αντιαρρυθμικές θεραπείες δεν είναι ανεκτές ή αντενδείκνυνται. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγηση αμιοδαρόνης, συνιστάται οι ασθενείς
να παρακολουθούνται στενά κατά την έναρξη της θεραπείας με
Epclusa. Οι ασθενείς που έχουν προσδιορισθεί ότι ανήκουν στην ομάδα
υψηλού κινδύνου για βραδυαρρυθμία θα πρέπει να παρακολουθούνται
συνεχώς επί 48 ώρες σε κατάλληλο κλινικό περιβάλλον. Λόγω της μεγάλης διάρκειας ημιζωής της αμιοδαρόνης, σε κατάλληλη παρακολούθηση θα πρέπει να υποβάλλονται και οι ασθενείς που διέκοψαν την αμιοδαρόνη κατά τους τελευταίους μήνες και πρόκειται να ξεκινήσουν
θεραπεία με το Epclusa. Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν Epclusa σε
συνδυασμό με αμιοδαρόνη με ή χωρίς άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα θα πρέπει επίσης να προειδοποιούνται για τα συμπτώματα βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού
και θα πρέπει να παροτρύνονται να αναζητούν ιατρική συμβουλή αμέσως μόλις εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα. Ασθενείς οι οποίοι είχαν αποτύχει σε προηγούμενη θεραπεία με αγωγή που περιείχε NS5A. Δεν
υπάρχουν κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα
του sofosbuvir/velpatasvir για τη θεραπεία ασθενών οι οποίοι είχαν
αποτύχει σε θεραπεία με αγωγή η οποία περιείχε άλλον αναστολέα
NS5A. Ωστόσο, με βάση παραλλαγές συσχετιζόμενες με την αντοχή
(RAV) στον NS5A, οι οποίες τυπικά παρατηρούνται σε ασθενείς που είχαν αποτύχει σε θεραπεία με αγωγές που περιείχαν άλλον αναστολέα
NS5A, η in vitro φαρμακολογία του velpatasvir και οι εκβάσεις της θεραπείας με sofosbuvir/velpatasvir σε πρωτοθεραπευόμενους με NS5A
ασθενείς με NS5A RAVs κατά την έναρξη οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις
μελέτες ASTRAL, μπορεί να εξεταστεί η θεραπεία με Epclusa + RBV για
24 εβδομάδες για ασθενείς οι οποίοι είχαν αποτύχει σε θεραπεία με
αγωγή που περιείχε NS5A και οι οποίοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου
κλινικής εξέλιξης της νόσου και οι οποίοι δεν έχουν εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Νεφρική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή της δόσης του Epclusa για ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Η ασφάλεια του Epclusa δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς
με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) ή νεφροπάθεια τελικού σταδίου που απαιτεί αιμοδιύλιση. Όταν το Epclusa
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη, ανατρέξτε επίσης στην
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τη ριμπαβιρίνη για
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 50 ml/min. Χρήση με μέτριους επαγωγείς της P-gp ή του CYP. Φαρμακευτικά προϊόντα που είναι μέτριοι
επαγωγείς της P-gp ή του CYP (π.χ. οξκαρβαζεπίνη, μοδαφινίλη ή
efavirenz) δύναται να μειώσουν τις συγκεντρώσεις του sofosbuvir ή του
velpatasvir στο πλάσμα οδηγώντας σε μειωμένη θεραπευτική δράση
του Epclusa. Δεν συνιστάται η συγχορήγηση τέτοιων φαρμακευτικών
προϊόντων μαζί με το Epclusa. Χρήση με ορισμένες αντιρετροϊκές αγωγές για τον HIV: Το Epclusa έχει καταδειχθεί ότι αυξάνει την έκθεση στο
tenofovir, ιδίως όταν χρησιμοποιείται μαζί με αγωγή για τον HIV που περιέχει tenofovir disoproxil fumarate και ένα φαρμακοκινητικό ενισχυτή
(ritonavir ή cobicistat). Η ασφάλεια του tenofovir disoproxil fumarate
στο περιβάλλον του Epclusa και ενός φαρμακοκινητικού ενισχυτή δεν
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έχει τεκμηριωθεί. Θα πρέπει να εξετάζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και
τα οφέλη που σχετίζονται με τη συγχορήγηση του Epclusa με το δισκίο
συνδυασμού σταθερής δόσης που περιέχει elvitegravir/cobicistat/
emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate ή το tenofovir disoproxil
fumarate χορηγούμενο σε συνδυασμό με έναν ενισχυμένο αναστολέα
πρωτεάσης του HIV (π.χ. atazanavir ή darunavir), ιδίως σε ασθενείς με
αυξημένο κίνδυνο νεφρικής δυσλειτουργίας. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Epclusa ταυτόχρονα με elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/
tenofovir disoproxil fumarate ή με το tenofovir disoproxil fumarate και
έναν ενισχυμένο αναστολέα πρωτεάσης του HIV πρέπει να παρακολουθούνται για ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το tenofovir. Ανατρέξτε στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του
tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine/tenofovir disoproxil
fumarate ή elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil
fumarate για συστάσεις σχετικά με τη νεφρική παρακολούθηση. Συνυπάρχουσα λοίμωξη από HCV/HBV (ιός της ηπατίτιδας B): Δεν υπάρχουν
δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Epclusa σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HCV/HBV. Η κάθαρση του HCV μπορεί να οδηγήσει σε
αυξημένη αντιγραφή του HBV σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη
από HCV/HBV. Τα επίπεδα του HBV θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Epclusa, καθώς και κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης μετά τη θεραπεία. Κίρρωση κατηγορίας C στην
CPT: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Epclusa δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με κίρρωση κατηγορίας C στην CPT (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Ασθενείς με μόσχευμα ήπατος: Δεν έχει
αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Epclusa στη θεραπεία της λοίμωξης από HCV σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση
ήπατος. Η θεραπεία με το Epclusa σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία θα πρέπει να καθοδηγείται από μια αξιολόγηση των ενδεχόμενων
οφελών και κινδύνων για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Ανεπιθύμητες
ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η αξιολόγηση της ασφάλειας του Epclusa βασίστηκε σε συγκεντρωτικά δεδομένα από κλινική μελέτη Φάσης 3 από ασθενείς με λοίμωξη από HCV γονότυπου 1, 2, 3, 4, 5
ή 6 (με ή χωρίς αντιρροπούμενη κίρρωση), συμπεριλαμβανομένων
1.035 ασθενών που έλαβαν Epclusa για 12 εβδομάδες. Η αναλογία των
ασθενών που διέκοψαν μόνιμα τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 0,2% και η αναλογία των ασθενών που παρουσίασαν οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν 3,2% για ασθενείς που έλαβαν το Epclusa επί 12 εβδομάδες. Σε κλινικές μελέτες, η κεφαλαλγία, η
κόπωση και η ναυτία ήταν οι πλέον συχνές (επίπτωση ≥ 10%) ανεπιθύμητες ενέργειες που προέκυψαν κατά τη θεραπεία και αναφέρθηκαν από
ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με το Epclusa για 12 εβδομάδες.
Ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο ανέφεραν με παρόμοια συχνότητα αυτές και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση
με ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το Epclusa. Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση: Το προφίλ ασφαλείας του Epclusa αξιολογήθηκε σε
μία μελέτη ανοικτής επισήμανσης κατά την οποία ασθενείς με κίρρωση
Κατηγορίας Β στην CPT έλαβαν Epclusa για 12 εβδομάδες (n = 90),
Epclusa + RBV για 12 εβδομάδες (n = 87) ή Epclusa για 24 εβδομάδες (n
= 90). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν συμβατές με
τα αναμενόμενα κλινικά επακόλουθα της μη αντιρροπούμενης ηπατικής
νόσου ή το γνωστό προφίλ τοξικότητας της ριμπαβιρίνης για ασθενείς
που έλαβαν το Epclusa σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη. Μεταξύ των 87
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Epclusa + RBV για 12 εβδομάδες,
μειώσεις της αιμοσφαιρίνης σε λιγότερο από 10 g/dl και 8,5 g/dl κατά τη
διάρκεια της θεραπείας παρουσιάστηκαν στο 23% και στο 7% των ασθενών, αντίστοιχα. Η ριμπαβιρίνη διακόπηκε στο 15% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Epclusa + RBV για 12 εβδομάδες λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.
Καρδιακές αρρυθμίες: Έχουν σημειωθεί περιστατικά σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού όταν το sofosbuvir χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με άλλο άμεσης δράσης αντιικό (ΑΔΑ), χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα με αμιοδαρόνη και/ή άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,

Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία,
Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Gilead Sciences International
Ltd., Cambridge, CB21 6GT, Ηνωμένο Βασίλειο. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
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Ενδεικτική τιμή Epclusa (Ex-factory): 17.856,86€
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
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Η απώλεια ανταπόκρισης
στη θεραπεία των ιδιοπαθών
φλεγμονωδών νόσων
του εντέρου με βιολογικούς παράγοντες
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑΚΑβΕΛΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΙΑΣ
Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι
του εντέρου (ΙΦΝΕ), οι οποίες
περιλαμβάνουν τη νόσο του Crohn
(NC) και την ελκώδη κολίτιδα
(ΕΚ), είναι χρόνιες παθήσεις του
πεπτικού συστήματος με σημαντικές
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στην
παραγωγικότητα και γενικότερα στην
υγεία των ασθενών που πάσχουν
από αυτές. Η εισαγωγή τις τελευταίες
δεκαετίες των βιολογικών anti-TNF
παραγόντων στη θεραπεία των
παραπάνω νοσημάτων έχει φέρει
επανάσταση στην αντιμετώπιση των
ασθενών, επιτρέποντας την επίτευξη
σημαντικών ποσοστών κλινικής και
ενδοσκοπικής ύφεσης σε περιπτώσεις
που δεν ανταποκρίνονται στις πιο
παραδοσιακές θεραπευτικές επιλογές.

Μ

ε την εμφάνιση πρόσφατα και νεότερων
βιολογικών σκευασμάτων τα οποία ακολουθούν διαφορετικό μηχανισμό δράσης (όπως είναι το Vedolizumab), η θεραπευτική
μας φαρέτρα εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο
και μας επιτρέπει να ατενίζουμε με μεγαλύτερη
αισιοδοξία το μέλλον. Δυστυχώς, παρά τη σημαντική βοήθεια των παραγόντων αυτών, συνεχίζουν να παρατηρούνται και θεραπευτικές αποτυχίες. Οι αποτυχίες αυτές μπορεί να αφορούν πρωταρχική μη ανταπόκριση (primary non-response),
πρωταρχική μη ανταπόκριση μετά από προηγούμενη έκθεση στο θεραπευτικό σκεύασμα (π.χ. σε
περίπτωση που η αγωγή είχε διακοπεί) και τέλος απώλεια της ανταπόκρισης μετά από αρχική επιτυχία της αγωγής (loss of response/LoR).
Ειδικά το τελευταίο σενάριο είναι αυτό που θέτει τα σοβαρότερα διλήμματα σχετικά με τον κατάλληλο χειρισμό των ασθενών και συνιστά σημαντική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό που α-

σχολείται με τις ΙΦΝΕ.
Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία σχετικά με τον
ορισμό της απώλειας της ανταπόκρισης στην αγωγή με βιολογικούς παράγοντες και έχουν εμφανιστεί διάφορες παραλλαγές του σε διαφορετικές μελέτες.
Εντούτοις, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του
κλινικού αυτού σεναρίου είναι η επανεμφάνιση
κλινικών συμπτωμάτων σε έναν ασθενή, του οποίου η νόσος είχε τεθεί υπό έλεγχο νωρίτερα με
την έναρξη (induction) του βιολογικού παράγοντα, σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση ότι τα συμπτώματα αυτά μπορούν όντως να αποδοθούν
στην υποκείμενη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.
Η τεκμηρίωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς φαίνεται ότι για την απώλεια ανταπόκρισης
μπορεί να είναι υπεύθυνοι ποικίλοι και πιθανώς
ξεχωριστοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί.
Η επίπτωση της δευτεροπαθούς απώλειας ανταπόκρισης (έχοντας ως κριτήριο την ανάγκη
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για εντατικοποίηση των δόσεων του παράγοντα)
έχει υπολογιστεί για τα πιο διαδεδομένα antiTNf σκευάσματα σε 13% (Infliximab) και 24%
(Αdalimumab) των ασθενών ετησίως, αν και έχει
φανεί ότι οι περισσότερες περιπτώσεις (25-45%
του συνόλου) εμφανίζουν LoR εντός του πρώτου
χρόνου από την έναρξη της αγωγής.
Από την άλλη, εάν θεωρήσουμε ως καταληκτικό σημείο την οριστική διακοπή της αγωγής, τα
ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 7-25% των ασθενών στις διάφορες μελέτες.
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της προτεινόμενης προσέγγισης των ασθενών με LoR, αξίζει να σημειώσουμε ότι το σημαντικότερο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή του δύσκολου
αυτού κλινικού σεναρίου, είναι η χορήγηση συνδυασμένης θεραπείας anti-TNf με ανοσοτροποποιητική (immunomodulator) αγωγή. Άρα, η χορήγηση συνδυασμένης θεραπείας θα πρέπει να
προτιμάται στην πλειοψηφία των ασθενών, με πι-

θανές εξαιρέσεις αυτούς που έχει φανεί ότι είναι
πιο ευάλωτοι στις σοβαρές επιπλοκές της, όπως
είναι οι ηλικιωμένοι και οι νεαροί άνδρες.
Σε περίπτωση που η πρόληψη της LoR απέτυχε και ο ασθενής μας εμφανίζεται με συμπτώματα υποτροπής, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να
αποσαφηνιστεί ο υποκείμενος μηχανισμός που οδήγησε σε αυτό το κλινικό αποτέλεσμα λόγω της
μεγάλης ποικιλομορφίας των αιτίων.
Έτσι, πριν βιαστούμε να χαρακτηρίσουμε την
κλινική εικόνα του ασθενούς μας ως έξαρση της
ΙΦΝΕ, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι παρόμοια συμπτώματα που μιμούνται την αληθή
LoR λόγω αποτυχίας της αγωγής μπορεί να προκληθούν από εντερικές λοιμώξεις, ινωτικές στενώσεις του πεπτικού σωλήνα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ακόμη και από πρόσφατες διαιτητικές αλλαγές.
Στην περίπτωση βέβαια για την οποία μιλάμε
για αληθή LoR που προκαλείται από τη βασική
νόσο, ως κυριότερος μηχανισμός έχει ενοχοποιηθεί η ανοσογονικότητα (immunogenicity). Έχει
αποδειχτεί ότι η χορήγηση τόσο Infliximab όσο
και Adalimumab, μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αντισωμάτων έναντι του f(ab)2 κλάσματος των μορίων αυτών, από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς.
Στη συνέχεια τα αντισώματα αυτά (anti-drug
antibodies/ADA) μπορεί είτε να εμποδίζουν άμεσα τη σύνδεση του φαρμάκου στον TNf, είτε πιο
συχνά να επιταχύνουν την κάθαρση του φαρμάκου με το σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων που
απομακρύνονται ταχέως από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα πριν προλάβει ο παράγοντας να ολοκληρώσει τη δράση του.
Η δεύτερη αυτή δράση εξηγεί γιατί η εμφάνιση
αντισωμάτων συνδέεται συχνά με χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου και επίσης καταδεικνύει τη σημασία της συνδυασμένης αγωγής, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυτή μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού αντισωμάτων.
Ποια είναι λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση του ασθενή με ΙΦΝΕ που εμφανίζει εικόνα LoR; Η πρώτη κίνηση του κλινικού ιατρού θα πρέπει να είναι
να επιβεβαιώσει την πραγματική ύπαρξη έξαρσης
της νόσου. Η αρχική αυτή διερεύνηση περιλαμβάνει απλές μη επεμβατικές μεθόδους, όπως τη
μέτρηση CRP, καλπροτεκτίνης κοπράνων και των
υπόλοιπων δεικτών φλεγμονής.
Επιπλέον, η λήψη κατάλληλου ιστορικού και η
διενέργεια ενδελεχούς κλινικής εξέτασης θα προσανατολίσουν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα
επιτρέψουν τον αποκλεισμό των μηχανισμών και
αιτίων που αναφέραμε παραπάνω, τα οποία μιμούνται έξαρση της ΙΦΝΕ.
Στα πλαίσια της σωστής διερεύνησης είναι πολύ σημαντική και η πιστοποίηση της συμμόρφωσης του ασθενούς στην αγωγή (ειδικά στην περίπτωση του Adalimumab) καθώς από μελέτες έχει
φανεί ότι το 15-29% των ασθενών υπό anti-TNf
παράγοντα δεν ακολουθούσαν πιστά τις θεραπευτικές οδηγίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στην περίπτωση του Infliximab, όπου η χορήγηση του σκευάσματος γίνεται υπό ιατρική εποπτεία, οφείλουμε να διευκρινίσουμε εάν ο ασθενής παίρνει την
ανοσοτροποποιητική του αγωγή σωστά (αν φυσικά χορηγείται ήδη συνδυασμένη θεραπεία).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία
μπορούμε να επιλέξουμε την επόμενη κίνηση μας.
Έτσι, στην υποκατηγορία των ασθενών με αρνητικές ενδείξεις για ύπαρξη φλεγμονής και ήπια κλινική εικόνα μπορούμε να υιοθετήσουμε
μία τακτική αναμονής για περιορισμένο χρονικό
διάστημα (1-2 εβδομάδες), καθώς έχει φανεί ότι
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% σε τέτοιες περιπτώσεις τα συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν από μόνα τους.
Από την άλλη, εάν έχουμε επιβεβαιώσει την καλή συμμόρφωση του ασθενούς στην αγωγή και
την ενεργότητα της ΙΦΝΕ, υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της δοσολογίας, την
αλλαγή της θεραπείας σε άλλο βιολογικό παράγοντα (anti-TNf ή νεότερο), αλλαγή ή προσθήκη νέου ανοσοτροποποιητικού σκευάσματος και
τέλος την παραπομπή για χειρουργική επέμβαση (όταν όλα τα άλλα μέτρα έχουν εξαντληθεί).
Η στρατηγική της βελτιστοποίησης της δοσολογίας περιλαμβάνει τις εξής επιλογές α) την αύξηση της χορηγούμενης δόσης, β) τη μείωση του
διαστήματος μεταξύ της χορήγησης των δόσεων
και γ) το συνδυασμό και των δύο.
Η αύξηση της δόσης γίνεται συνήθως με διπλασιασμό αυτής (10 mg/kg για 8 εβδομάδες
για το Infliximab και 80mg κάθε 2 εβδομάδες
για το Αdalimumab), ενώ η μείωση του διαστήματος γίνεται στις 4 εβδομάδες (πιο σπάνια στις
6) για το Infliximab και στη 1 εβδομάδα για το
Αdalimumab. Από διάφορες μελέτες έχει φανεί
ότι η μείωση του διαστήματος μεταξύ των δόσεων δεν υπερτερεί της αύξησης της δόσης, οπότε συνήθως προτιμάται η επιλογή της αύξησης
της δοσολογίας για λόγους μη επιβάρυνσης των
υπηρεσιών υγείας και απώλειας ωρών εργασίας
για τους ασθενείς.
Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, γίνεται συνδυασμός και των δύο μέτρων για την επίτευξη των
βέλτιστων επιπέδων του φαρμακευτικού σκευάσματος. Στην περίπτωση που η εντατικοποίηση
της αγωγής οδηγήσει σε επιτυχές αποτέλεσμα,
ένα 60-70% των ασθενών αυτών θα μπορέσει
να επιστρέψει στο κανονικό θεραπευτικό σχήμα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι, σε ασθενείς με νόσο Crohn, το κάπνισμα
αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για
την αποτυχία ανταπόκρισης στη στρατηγική βελτιστοποίησης της δοσολογίας.
Οπότε αξίζει να επιμείνουμε λίγο περισσότερο
στην ανάγκη διακοπής του καπνίσματος σε ασθενείς με LoR.
Η πιο συχνή εναλλακτική στην εντατικοποίηση
της αγωγής είναι η αλλαγή σε άλλο βιολογικό
παράγοντα, η οποία έχει φανεί να επιτυγχάνει ύφεση σε ποσοστό 50-70% των περιπτώσεων.
Στα πλαίσια της επιλογής της βέλτιστης στρατηγικής αντιμετώπισης μεταξύ των δύο αυτών επιλογών, έχει γίνει διερεύνηση στα διάφορα πρωτόκολλα για τον προσδιορισμό του κατάλληλου
πληθυσμού για κάθε στρατηγική, με τη βοήθεια
της μέτρησης των επιπέδων του φαρμάκου και
των ADA στο αίμα. Τα αποτελέσματα από τις διάφορες μελέτες δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιους
ξεκάθαρους κλινικούς αλγορίθμους προσέγγισης,
ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και τις δυσκολίες του αξιόπιστου ελέγχου των επιπέδων
ΣΕΛΙΔΑ 5

του φαρμάκου και των ADA στον ελλαδικό χώρο. Εντούτοις, κάποιες πρώτες συστάσεις μιλάνε
για προτίμηση στη βελτιστοποίηση της δοσολογίας στους ασθενείς με χαμηλά επίπεδα φαρμάκου στο αίμα και αρνητικά ή θετικά σε χαμηλό
τίτλο ADA, ενώ σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα
φαρμάκου στο αίμα ή/και θετικά σε υψηλό τίτλο
ADA φαίνεται να προκρίνεται η λύση της αλλαγής παράγοντα.
Η προσθήκη ανοσοτροποποιητικής αγωγής ή
η αλλαγή αυτής έχει φανεί να βοηθάει σε ασθενείς με LoR ακόμη και με υψηλό τίτλο ADA, αλλά το γεγονός ότι η δράση της χρειάζεται 2-3 μήνες για να αρχίσει να κάνει διαφορά, περιορίζει
την εφαρμογή της στις περιπτώσεις με ήπια ή μέτρια συμπτώματα.
Τέλος, για την αλλαγή σε άλλη κατηγορία βιολογικού παράγοντα δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα, αλλά η αντίστοιχη εμπειρία από
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα μας επιτρέπει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για περιπτώσεις στις οποίες τα anti-TNf σκευάσματα δεν μπορούν πλέον
να βοηθήσουν.
Συνοψίζοντας, η σωστή αντιμετώπιση του ασθενή με ΙΦΝΕ και LoR στους βιολογικούς παράγοντες απαιτεί αρχικά προσεκτική διερεύνηση της
αιτίας των συμπτωμάτων και επιβεβαίωση ότι έχουμε έξαρση της βασικής νόσου. Στη συνέχεια,
είναι φρόνιμο να εκτιμηθεί η βαρύτητα των ενοχλημάτων και η συμμόρφωση στη θεραπευτική
αγωγή, με μία πιθανή στάση αναμονής για μικρό χρονικό διάστημα να προτιμάται στις πιο ήπιες περιπτώσεις.
Εάν η κλινική εικόνα είναι πιο βαριά ή επιδεινούμενη, τότε η δράση μας είναι επιβεβλημένη
με μια σειρά από πιθανές επιλογές που περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της δοσολογίας, την
αλλαγή σε άλλο anti-TNf παράγοντα, την εισαγωγή ανοσοτροποποιητικής αγωγής, ενώ εσχάτως έχουμε και την εναλλακτική της έναρξης βιολογικού παράγοντα άλλης κατηγορίας. Στην
καθοδήγηση της καλύτερης θεραπευτικής επιλογής χρήσιμο ρόλο μπορεί να παίξει ο καθορισμός των επιπέδων του φαρμάκου σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της ύπαρξης ADA στο
αίμα του ασθενούς.
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Η πιο συχνή εξωεντερική εκδήλωση ασθενών με ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου: Ελκώδη
Κολίτιδα & Νόσο Crohn) είναι η αρθρική εκδήλωση, με ποσοστό που κυμαίνεται από 17% έως και 39%. Ο στόχος της
θεραπείας της αρθρίτιδας είναι να μειωθεί η φλεγμονώδης αντίδραση και να αποφευχθεί κάθε δυσλειτουργικότητα.

Ρ

ευματικού τύπου εκδηλώσεις είχαν περιγραφεί σε ασθενείς με ΙΦΝΕ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 η
αρθρίτιδα που σχετίζεται με ΙΦΝΕ διαφοροποιήθηκε από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ).1-3 Το 1964,
η Αμερικανική Ρευματολογική Εταιρεία ταξινόμησε
την αρθρίτιδα που σχετίζεται με ΙΦΝΕ ως έναν ανεξάρτητο κλινικό τύπο4 και η εντεροπαθητική αρθρίτιδα (ΕΑ) ανήκει αποκλειστικά σε μία ομάδα σπονδυλαρθροπαθειών (SpA). Χαρακτηρίζεται από συμμετοχή σε αρθρώσεις αξονικού τύπου ή σχετίζεται
με περιφερική αρθρίτιδα όπως υμενίτιδα, δακτυλίτιδα ή ενθεσοπάθεια.5 Το φάσμα των αξονικού τύπου εκδηλώσεων ποικίλλει από φλεγμονώδη οσφυαλγία με ή χωρίς ακτινολογική υποψία ιερολαγονίτιδας (μερικές φορές ασυμπτωματικής φύσεως)
έως σπονδυλίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται απο τα
κλασικά κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα της ιδιοπαθούς αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας (ΑΣ).
Η επιθετική μορφή αξονικού τύπου αρθραλγιών
ίσως οδηγεί και σε εκδήλωση των ΙΦΝΕ. Η περιφερικού τύπου αρθροπάθεια κατηγοριοποιήθηκε
απο τον orchard και τους συνεργάτες του στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε δύο υποτύπους αρθρίτιδας: τον τύπο 1 της ολιγοαρθρίτιδας (οξύς και
αυτοπεριοριζόμενος, προηγείται της διάγνωσης των
ΙΦΝΕ και γενικά συνυπάρχει παράλληλα με την εντερική νόσο), και τον τύπο 2 της πολυαρθρίτιδας,
ο οποίος διαρκεί απο μήνες έως χρόνια, ανεξάρτητα απο την πορεία των ΙΦΝΕ.6 Επιπροσθέτως, ο
Smale και οι συνεργάτες του είχαν υποθέσει και έναν τρίτο τύπο περιφερικής αρθρίτιδας, ο οποίος
περιλαμβάνει ασθενείς με αξονικού και περιφερικού τύπου εκδηλώσεις.7,8

Διαχείριση αξονικού τύπου
αρθραλγιών
Η θεραπεία των αξονικού τύπου σπονδυλοαρθροπαθειών έχει επικεντρωθεί στο συνδυασμό
άσκησης και χρήσης ΜΣΑΦ (NSAIDs).9 Τα παραδοσιακά ΜΣΑΦ ή οι εκλεκτικοί CoX-2 ανασταλτές (CoXIBs) βελτιώνουν τον σπονδυλικό πόνο
και την ακαμψία στον αξονικό σκελετό, ωστόσο
η ακτινολογική προοδευτική ακαμψία μπορεί να
συνεχίζεται. Λαμβάνοντας υπόψιν την ενεργότητα της νόσου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, η χρήση των
μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων θα
πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της πιθανότητας α-

ναζωπύρωσης της νόσου, ειδικά σε ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα.10
Θεωρητικά οι CoXIBs θα μπορούσαν να έχουν
επιβλαβείς συνέπειες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ11, αλλά κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι οι CoXIBs βοηθούν στην ενδοσκοπική ύφεση σε σύγκριση με
placebo12. Ανεξαρτήτως της ανησυχίας όσον αφορά την επιδείνωση της εντερικής νόσου, οι ρευματολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει NSAIDs ή CoXIBs
επιτυχώς σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Ωστόσο, εάν τα
συμπτώματα εντερικής αναζωπύρωσης εμφανιστούν, είναι συνετό να σταματήσει και η χρήση
τους.13 Συμπερασματικά, για να καταπολεμήσουμε τις αρθρικές εκδηλώσεις, αυτά τα φάρμακα θα
πρέπει να δίνονται σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία και η χρήση τους πρέπει να πραγματοποιείται σε ελάχιστες θεραπευτικές δόσεις και
για μικρή χρονική περίοδο. Η γυμναστική και η
άσκηση έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντική ως επιπρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς με σπονδυλίτιδα και ΙΦΝΕ, καθώς βελτιώνεται η κινητικότητα
της σπονδυλικής στήλης και επιτυγχάνεται η εκγύμναση των αναπνευστικών μυών, για αυτό και
οι αναπνευστικές ασκήσεις και το κολύμπι προτιμώνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμες θεραπείες ή σε μεγάλες δόσεις εφόδου στις μέτριες
έως τις σοβαρές μη ανταποκρινόμενες περιπτώσεις με ΙΦΝΕ14, αλλά αυτά είναι συνήθως αναποΣΕΛΙΔΑ 6

τελεσματικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων
σε αξονικού τύπου σπονδυλίτιδα15. Η σουλφασαλαζίνη έχει αποδειχθεί χρήσιμη και στη χρόνια θεραπεία και στις εξάρσεις της ελκώδους κολίτιδας,
αλλά η αποτελεσματικότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί σε ασθενείς με Ν. Crohn.16 Η σουλφασαλαζίνη δεν έχει επίδραση στην εξέλιξη της καταστροφής της άρθρωσης σε σοβαρές μορφές αρθρίτιδας και η χρησιμότητά της σε αξονικού τύπου περιπτώσεις είναι οριακή. Στην πραγματικότητα, σε
μία συνδυαστική ανάλυση σε ασθενείς με SpA,
η σουλφασαλαζίνη προσέφερε καλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση συγκρινόμενη με placebo,
σε ασθενείς με περιφερική αρθρίτιδα σε σχέση
με εκείνους που είχαν αποκλειστικά αξονικού τύπου συμμετοχή.17 Η μεθοτρεξάτη (MTX), ως το
δεύτερο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, έχει
χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική θεραπεία στη
Ν. Crohn, αλλά οι ενδείξεις ειναι λιγότερο ισχυρές στην Ελκώδη Κολίτιδα (METEoR in Europe
and MERIT in the United States of America).18
Προσφάτως, σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, οι οποίοι έλαβαν μεθοτρεξάτη από το στόμα σε δόση 10mg εβδομαδιαίως ή placebo για
24 εβδομάδες, η MTX δεν έδειξε σημαντική βελτίωση ούτε στην ενεργότητα της νόσου ούτε στην
σπονδυλική συμπτωματολογία σε σχέση με αυτούς που έλαβαν placebo.19 Μία πιθανή ένδειξη
της MTX σε ασθενείς με εντεροπαθητική αρθρίτιδα είναι ο συνδυασμός της με anti-TNf παράγοντες, αλλά τα δεδομένα στη βιβλιογραφία είναι λίγα και απαιτούνται περισσότερες έρευνες.
Ανοσοκατασταλτικά όπως ΑΖΑ, 6-μερκαπτουρίνη,
κυκλοσπορίνη και λεφλουνομίδη μπορεί να φανούν χρήσιμα σε ασθενείς με περιφερική αρθρίτιδα και άλλες εξωεντερικές εκδηλώσεις20, αλλά
είναι αναποτελεσματικά για τη θεραπεία των αξονικού τύπου αρθραλγιών. Η κυκλοσπορίνη είναι
γενικά λιγότερο ασφαλής απ’ ότι άλλες θεραπείες ασθενών με ΙΦΝΕ.21 Οι anti-TNf παράγοντες έχουν πολύ καλή αποτελεσματικότητα σε ασθενείς
κορτικοανθεκτικούς ή μη ανταποκρινόμενους σε
συστηματική θεραπεία και σε ασθενείς με σχετιζόμενες αρθρικές εκδηλώσεις. Το infliximab είναι
το καλύτερα μελετημένο ανάμεσα στα anti-TNf
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ σε μετρίας έως και μεγάλης

βαρύτητας ενεργότητας της νόσου παρέχοντας επούλωση συριγγίων, βλεννογονική επούλωση
και διακοπή των στεροειδών.22 Υπάρχει επίσης
η ένδειξη οτι το infliximab είναι αποτελεσματικό
σε ασθενείς με αξονικού τύπου αρθραλγίες και
ΙΦΝΕ.23,24 Το adalimumab είναι επίσης δραστικό
στην επαγωγή, αλλά και στη συντήρηση σε μέτρια έως σοβαρή Ν. Crohn25 και στη θεραπεία της
σπονδυλίτιδας26. Σε ασθενείς με αξονικού τύπου
αρθραλγίες, η μείωση των συμπτωμάτων της ιερολαγονίτιδας έχει περιγραφεί με τη χρήση του.
Η επίδραση του adalimumab σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα εμπεριέχεται στα αποτελέσματα μίας πρόσφατης πολυκεντρικής μελέτης η οποία έδειξε ότι η ανταπόκριση για τους
περισσότερους ασθενείς με adalimumab ήταν καλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε σε ασθενείς
που έλαβαν placebo.26 Δεν έχουν κοινοποιηθεί
μελέτες ακόμα που να απομακρύνονται απο τη
χρήση του infliximab και να κατευθύνονται προς
το adalimumab στην εντεροπαθητική αρθρίτιδα.27 Το golimumab έχει καθορισθεί να είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση των ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα28 και στη διατήρηση των συμπτωμάτων της ελκώδους κολίτιδας29.
Ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα χωρίς συνδεσμόφυτα και με λιγότερη συστηματική
φλεγμονή υπό θεραπεία με golimumab είχαν ηπιότερη ακτινολογική εξέλιξη.30 Ασθενείς με αξονικού τύπου συμμετοχή με σταθερή και συνεχόμενη ύφεση της βασικής νόσου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αναζωπύρωσης των αρθρικών
εκδηλώσεων και σε αυτή την κατηγορία ασθενών πρέπει να συνεχίζονται οι anti-TNf παράγοντες.15 Ωστόσο, οι anti-TNf πρέπει να χορηγούνται όταν τα NSAIDS είναι ανεπαρκή να ελέγξουν
την αξονικού τύπου συμπτωματολογία. Η επιλογή του ανοσολογικού παράγοντα πρέπει να καθορίζεται από την επίδραση στη φλεγμονώδη αντίδραση του εντέρου.31 Ενώ υπάρχουν πολλές
μελέτες στους ανοσολογικούς παράγοντες όσον
αφορά αποκλειστικά την αγκυλοποιητική αρθρίτιδα, δεν υπάρχουν μελέτες για την εντεροπαθη-

τική αρθρίτιδα. Μελέτες που εξετάζουν την επίδραση του infliximab, του adalimumab και του
certolizumab έχουν επιδείξει παρόμοια αποτελέσματα και δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν απευθείας αυτούς τους παράγοντες μεταξύ τους. Το ustekinumab έχει καθορισθεί να έχει
κλινική επίδραση σε Ν. Crohn και ίσως να είναι
χρήσιμο σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται καλά σε infliximab.32 Το abatacept ήταν θεωρητικά
χρήσιμο σε ΙΦΝΕ.33 Το rituximab έχει κριθεί χρήσιμο στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
και θεωρητικά αποτελεσματικό σε ΙΦΝΕ. Ωστόσο,
υπάρχουν μελέτες που έδειχναν ότι οι ασθενείς
με ΙΦΝΕ παρουσίαζαν επιδείνωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με rituximab.34 Το tocilizumab
(anti-IL-6R) έχει κριθεί να έχει θέση στη ΡΑ που
δεν ανταποκρίνεται στους TNf-α αναστολείς.35,36
Ωστόσο, το tocilizumab σχετίζεται με εντερικά έλκη και εμφάνιση διατρήσεως37, γι’ αυτό δεν προτείνεται για τη θεραπεια της εντεροπαθητικής αρθρίτιδας. Τα natalizumab και vedolizumab ήταν
δραστικά στη θεραπεία της μέτριας έως και σοβαρής N. Crohn και ελκώδους κολίτιδας38,39, αλλά
δεν έχουν μελετηθεί καθόλου στην αγκυλοποιητική αρθρίτιδα. Σε γενικές γραμμές, η χρήση των
βιολογικών παραγόντων είναι ασφαλής και ανεκτή. Η ανάπτυξη αντισωμάτων στους βιολογικούς
παράγοντες όπως το infliximab ή το adalimumab
παρατηρείται συχνά σε ασθενείς που τους λαμβάνουν, σχετίζεται με μικρής διάρκειας ανταπόκριση
στη θεραπεία και με υψηλότερο ποσοστό αντιδράσεων στην έγχυση του φαρμάκου.40

Διαχείριση ασθενών με περιφερική
αρθρίτιδα
H θεραπεία της περιφερικής ολιγοαρθρίτιδας (τύπος 1) ή ενθεσίτιδας ή δακτυλίτιδας είναι βασισμένη σε τοπικές εγχύσεις στεροειδών, ενώ η σουλφασαλαζίνη και οι χαμηλές δόσεις των στεροειδών μπορεί να αποβούν χρήσιμες στην ανεπαρκή ανταπόκριση των ενέσιμων τοπικά στεροειδών
φαρμάκων.41 Ωστόσο, σε ολιγοαρθρική εκδήλωση που σχετίζεται με την εντερική νόσο, η θερα-
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πεία για την εντερική νόσο μπορεί να λύσει και το
πρόβλημα της αρθρίτιδας. Στην πραγματικότητα,
σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, η κολεκτομή ίσως είναι αποτελεσματική λύση για τη νόσο, αλλά και για την αρθρική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε τύπου 1 περιφερική αρθρίτιδα. Ωστόσο,
υπάρχουν περιπτώσεις αρθρίτιδας που αναπτύσσονται μετά από πρωκτοκολεκτομή σε ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα και ειδικά σε ειλεοορθική αναστόμωση.42 Τα NSAIDs και CoXIBs, μετά από μία
μικρή περίοδο χορήγησης (όχι περισσότερο από
δύο εβδομάδες) συχνά ελέγχουν την περιφερική
αρθρίτιδα τύπου 1 και τύπου 2, αλλά η χρήση τους
αποφεύγεται σε περίπτωση ενεργού εντερικής νόσου. Ωστόσο, χαμηλές δοσολογίες συστηματικών
κορτικοστεροειδών και CoXIBs ίσως θεωρούνται
σαν μια θεραπευτική γέφυρα (bridge therapy) για
να χορηγηθεί η από του στόματος σουλφασαλαζίνη.31 Είναι σημαντικό να θυμηθούμε οτι τα στεροειδή δεν ενδείκνυνται να συντηρήσουν την ύφεση
των ΙΦΝΕ. Επιπροσθέτως, η απευθείας έγχυση στεροειδών φαρμάκων στην άρθρωση παρέχει άμεση, αλλά μόνο προσωρινή ανακούφιση. Η επιλογή των αντιρευματικών φαρμάκων εξαρτάται από
τη δραστηριότητα της νόσου και από την επίδραση τους στις αρθρικές εκδηλώσεις. Η σουλφασαλαζίνη επάγει μία μικρή βελτίωση στην περιφερικού τύπου αρθρίτιδα (τύπος 1 και 2). Είναι καλύτερα να τα χρησιμοποιούμε σε ασθενείς με ενεργό εντερική νόσο και σε ασθενείς που έχουν ελκώδη κολίτιδα απ’ ότι σε ασθενείς με Ν. Crohn.
Συμπερασματικά, η σουλφασαλαζίνη (2–3g/ημερησίως) ενδείκνυται σε ασθενείς με ήπια έως μετρίας βαρύτητας νόσο με περιφερική αρθρική εκδήλωση και στην αρχική φάση της νόσου (λιγότερο από 5 έτη) σε περιπτώσεις αποτυχίας των τοπικών στεροειδών. Τα αμινοσαλικυλικά βρέθηκε να
έχουν μικρή επίπτωση στην περιφερική αρθρίτιδα
και ενθεσίτιδα.43 Ωστόσο, η σουλφασαλαζίνη και
η μεσαλαζίνη θα πρέπει να συνεχιστούν ανεξάρτητα από άλλα είδη θεραπειών, λαμβάνοντας κατά νου την αποτελεσματικότητά τους στην κλινική
ύφεση της νόσου και την πιθανή επίδραση τους
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Ιστορικό:

Ασθενής 87 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω αναφερόμενων εμέτων και διαρροιών από 24ωρου και επεισοδίου κοιλιακού άλγους στην αριστερή πλάγια
κοιλιακή χώρα. Από το ιστορικό του αναφέρονται αρτηριακή υπέρταση, νόσος Parkinson και υπερκινητική ουροδόχος κύστη υπό αγωγή με μανιδιπίνη,
νεμπιβολόλη, ασπιρίνη, πραμιπεξόλη, ρασαγιλίνη και σολιφενασίνη. Τα ζωτικά σημεία στην εισαγωγή του ήταν A.Π.: 105/75 mmHg, σφύξεις: 95/min, Θ:
37,2 °C, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε λευκοκυττάρωση (16.000 κκχ) και υψηλή τιμή CRP: 160 nmol/L. Οι ακτινογραφίες θώρακος και κοιλίας
και το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν χωρίς σαφή παθολογία. Ελήφθησαν δείγματα κοπράνων για γενική, παρασιτολογική εξέταση και καλλιέργεια και
στον ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλέβια σιπροφλοξασίνη και μετρονιδαζόλη. Στην διενεργηθείσα ορθοσιγμοειδοσκόπηση παρατηρήθηκε η παραπάνω εικόνα στην περιοχή της ορθοσιγμοειδικής καμπής. Ποια είναι η υποκείμενη παθολογία;
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μελλοντικά στην αποφυγή του καρκίνου παχέος
εντέρου.44 Ανοσοτροποποιητικά όπως η MTX, η
AZA, η κυκλοσπορίνη και η λεφλουνομίδη επιδρούν σε ορισμένους ασθενείς με περιφερικού
τύπου αρθρίτιδα (τύπος 1 και τύπος 2).5,45 Η μεθοτρεξάτη έχει μεγαλύτερη ωφέλεια σε N. Crohn
απ’ ότι σε ελκώδη κολίτιδα (METEoR in Europe
and MERIT in the United States of America).18 Η
MTX, η οποία έχει μακρόχρονη δράση σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ίσως είναι αποτελεσματική για τις αρθροπάθειες σε ΙΦΝΕ, όπως επίσης και για την ίδια τη νόσο. Προσφάτως, σύμφωνα με τη μελέτη του Peluso et al., έχει μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της MTX στη δόση των 20mg εβδομαδιαίως
σε ασθενείς με περιφερική αρθρίτιδα και ελκώδη κολίτιδα. Βρέθηκε μία γρήγορη και αποτελεσματική μείωση των αρθρικών συμπτωμάτων με
σημαντική βελτίωση και σε εργαστηριακές παραμέτρους και σε ποσοστά της ενεργότητας της νόσου.46 Πολλοί ρευματολόγοι χρησιμοποιούν τη
MTX σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και περιφερική αρθρίτιδα. Ωστόσο, η MTX προτιμάται απο την αζαθειοπρίνη, αλλά αυτό αποτελεί μία εμπειρική προσέγγιση και όχι βασισμένη σε δεδομένα.47 Η χορήγηση της από του στόματος MTX είναι επαρκώς
απορροφήσιμη, ακόμα και σε ασθενείς με ενεργό
εντερική νόσο. Υποδόριες ενέσεις μπορεί να μειώσουν γαστρεντερικές παρενέργειες του φαρμάκου. Οι TNf-α αναστολείς έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ οι οποίοι είναι
κορτικοεξαρτώμενοι ή μη ανταποκρινόμενοι ειδικά σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, και αυτοί είναι χρήσιμοι
και σε συσχετιζόμενη αρθρική εκδήλωση.23,48 Το
infliximab αποτελεί μία σημαντική καινοτομία στη
θεραπεία των ΙΦΝΕ με ή χωρίς συνακόλουθη αρθροπάθεια49, βελτιώνει όμως γρήγορα και την περιφερικού τύπου αρθρίτιδα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Στην αρχή της δεκαετίας του 2000, μερικοί συγγραφείς σε εργαστηριακές μελέτες που πραγματοποίησαν, σημείωσαν ότι υπάρχει βελτίωση στους
ασθενείς με ΙΦΝΕ και περιφερική αρθρίτιδα οι οποίοι θεραπεύονται με infliximab σε δόση 5 mg/
kg. Αυτοί οι ασθενείς ήταν ανθεκτικοί σε στεροειδή, αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτουρίνη ή MTX.10,24
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Generini και
συν. επιβεβαίωσαν ότι το infliximab έχει αποδείξει υψηλή αποτελεσματικότητα στη φλεγμονή της
ενθεσίτιδας και στις περιαρθρικές δομές σε ασθενείς με N. Crohn, προσωρινά επάγοντας και διατηρώντας εν συνεχεία την ύφεση της εντερικής νόσου. Συμπερασματικά, το infliximab έχει καλή αποτελεσματικότητα στις αρθρικές εκδηλώσεις της
εντερικής νόσου, όπως και στην ίδια την εντερική
νόσο.23 Προσφάτως, μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη επιβεβαίωσε το infliximab ως μία αποτελεσματική θεραπεία σε εντερικές εκδηλώσεις
της ελκώδους κολίτιδας σε μέτρια έως και σοβαρή
νόσο.50 Με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν
από ΙΦΝΕ με ενεργό εντερική νόσο και ταυτόχρονη περιφερική αρθρίτιδα είναι πιθανό να βιώνουν
μία βελτίωση στη συμπτωματολογία των αρθρώσεων, μετά τη χορήγηση του infliximab. H αποτελεσματικότητα του adalimumab στη θεραπεία των
φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική αρθρίτιδα και
σπονδυλοαρθρίτιδες είναι γνωστή, αλλά δεν έχουν

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣχΕΤΙζΟΜΕΝΗ ΜΕ ΙΦΝΕ: ECCO GuIDELINES
(EuROPEAN CROHN’S AND COLITIS ORGANISATION) 201654
Αξονική SpA

• Ασθενείς με αξονική SpA πρέπει να βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ρευματολόγου
• Έντατική φυσιοθεραπεία και μικρής διάρκειας χρήση NSAIDs είναι συνήθως αποτελεσματικά
(μακράς διάρκειας χρήση NSAIDs δεν συστήνεται)
• Η σουλφασαλαζίνη και η μεθοτρεξάτη είναι περιορισμένης αποτελεσματικότητας
• Έγκαιρη έναρξη anti-TNF είναι η προτεινόμενη θεραπεία σε ασθενείς που δεν μπορούν να
λάβουν ή είναι ανθεκτικοί στα NSAIDs

Περιφερική
αρθρίτιδα

• Η θεραπεία της υποκείμενης εντερικής φλεγμονής συνήθως αρκεί για να θεραπεύσει την περιφερική αρθρίτιδα
• Μικρής διάρκειας θεραπεία με NSAIDs ή τοπικές εγχύσεις στεροειδών παρέχουν ανακούφιση των συμπτωμάτων
• Μικρής διάρκειας θεραπεία με κορτικοστεροειδή από το στόμα είναι αποτελεσματικά, αλλά
πρέπει να διακόπτονται όσο το δυνατόν συντομότερα
• Σε επίμονη αρθρίτιδα, η σουλφασαλαζίνη και η μεθοτρεξάτη μπορεί να έχουν κάποιο ρόλο
• Η θεραπεία με anti-TNF είναι η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη σε ανθεκτικές περιπτώσεις

κοινοποιηθεί μελέτες που να καθορίζουν το βαθμό της αποτελεσματικότηας μεταξύ infliximab και
adalimumab σε ασθενείς με N. Crohn και σχετιζόμενες αρθρίτιδες.
Προσφάτως, σε μία μελέτη που έγινε σε ασθενείς
με N. Crohn οι οποίοι είχαν διακόψει το infliximab
(λόγω ανθεκτικότητας ή μη αποτελεσματικότητας),
η κλινική ανταπόκριση στο adalimumab ήταν προοδευτική. Αυτό βοήθησε και στις αρθρικές και στις
εντερικές εκδηλώσεις.50 Το etanercept μπορεί να
ελέγξει την αρθρίτιδα σε N. Crohn, αλλά δεν έχει καμία επίδραση στην ίδια την εντερική νόσο.51
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του golimumab και άλλων βιολογικών θεραπειών στη θεραπεία της περιφερικής αρθροπάθειας. Συμπερασματικά, οι TNf-α αναστολείς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ως 1ης γραμμής θεραπευτική προσέγγιση όταν μέτριας έως και υψηλής
βαρύτητας εντερική Ν. Crohn ή ελκώδη κολίτιδα
σχετίζονται με πολυαρθρίτιδες.52 Η πιθανότητα να
μειώσουμε τις δόσεις τού anti-TNf σύμφωνα με
τις συστάσεις της θεραπείας για τις σπονδυλοαρθρίτιδες15,53 τόσο σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα
όσο και σε ασθενείς με Ν. Crohn, πρέπει να προϋποθέτει παρατεταμένη και σταθερή κλινική, ακτινολογική, ενδοσκοπική και εργαστηριακή ύφεση
της εικόνας του ασθενούς31.

Συμπέρασμα
Αν και η αρθροπάθεια είναι ένα συχνό γνώρισμα
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, υπάρχουν λίγες μελέτες οι
οποίες εξετάζουν τη θεραπεία των αρθρίτιδων σε
αυτούς τους ασθενείς. Η διαχείριση ασθενών με
SpA απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ γαστρεντερολόγου και ρευματολόγου. Η χρήση των κορτικοστεροειδών, των αντιρρευματικών φαρμάκων ή του
αντι-TNf, χρήσιμες θεραπείες στην εντερική νόσο,
συχνά οδηγούν και στη μείωση της περιφερικής
αρθρίτιδας τύπου 1 και των συμπτωμάτων αυτής,
τύπος που ανταποκρίνεται καλά και στην ξεκούραση, τη φυσική άσκηση και τα τοπικά στεροειδή. Αντιθέτως, η διαχείριση του τύπου 2 είναι περισσότερο σύνθετη και ίσως επιμένει παρά την ύφεση της εντερικής νόσου. Εμπειρικά προτείνεται
η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που μπορούν να ελέγχουν τη φλεγμονή με τον κίνδυνο όμως αναζωπύρωσης της νόσου.
Η σουλφασαλαζίνη χρησιμοπείται συχνά για τη
θεραπεία των ΙΦΝΕ και η αποτελεσματικότητά της
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επιβεβεβαιώνεται συχνά σε ασθενείς με περιφερική αρθρίτιδα και κυρίως σε ελκώδη κολίτιδα.
Ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες είναι αποτελεσματικοί σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και περιφερική αρθρίτιδα όπως και σε άλλες εξωεντερικές εκδηλώσεις. Τα αντί-TNf είναι ισχυρά αποτελεσματικά μέσα θεραπείας.
Τελικά, η πρόοδος στην κατανόηση της μοριακής βάσης των ΙΦΝΕ έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη υποσχόμενων νέων βιολογικών θεραπειών,
οι οποίες θα μελετηθούν περισσότερο και ως μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με άλλα ανοσοτροποποιητικά.
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Εργονομικοί προβληματισμοί για την
ενδοσκόπηση
Συνεργασία με τους εταίρους

Ο μυοσκελετικός πόνος και η μυοσκελετική
κάκωση είναι κοινά μεταξύ των ενδοσκόπων, με
τις έρευνες να εκτιμούν τις επιπτώσεις μεταξύ
29%1 και 89%2. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
ο πόνος αφορά στη μέση, στον αυχένα, στους
ώμους, στις παλάμες, στους καρπούς και
στους αντίχειρες3. Αυτό δεν είναι περίεργο, αν
ληφθούν υπόψη τόσο η επαναλαμβανόμενη
φύση της ενδοσκόπησης και η πίεση που
δέχονται οι συγκεκριμένες περιοχές κατά
τη διάρκεια των ενδοσκοπήσεων, όσο και η
απαίτηση για παρατεταμένη άβολη στάση του
σώματος. Στις κοινές κακώσεις από υπέρχρηση
οι οποίες αναφέρονται από ενδοσκόπους
περιλαμβάνονται το σύνδρομο του καρπιαίου
σωλήνα, η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα (νόσος
του DeQuervain, συχνά αναφερόμενη ως
«αντίχειρας του κολονοσκόπου») και η πλευρική
επικονδυλίτιδα4.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα
της Αμερικανικής Εταιρείας για την
Γαστρεντερολογική Ενδοσκόπηση (ASGE), οι
γαστρεντερολόγοι περνούν το 42% του χρόνου
τους πραγματοποιώντας ενδοσκοπήσεις5.
Αλλες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες το
αντιστοίχισαν με 12 ενδοσκοπήσεις και 22
κολονοσκοπήσεις την εβδομάδα6, ενώ μια
Κορεατική έρευνα το ανέβασε υψηλότερα, στις
270 εξετάσεις το μήνα2. Ο αυξημένος όγκος
ενδοσκοπήσεων έχει συσχετισθεί με αυξημένο
κίνδυνο μυοσκελετικής κάκωσης7,8 και έχει
φανεί ότι οι κακώσεις είναι συχνότερες μεταξύ
των γαστρεντερολόγων από ό,τι μεταξύ άλλων
ιατρικών ειδικοτήτων9.
Δεδομένων αυτών των στατιστικών και
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάκωση και ο
πόνος μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια
της παραγωγικότητας καθώς ακόμη και
σε συντόμευση της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, η ελαχιστοποίηση του
κινδύνου για τους ενδοσκόπους πρέπει να
είναι παράγοντας πρωτεύουσας σημασίας
για τον σχεδιασμό των προϊόντων. Τόσο η
συμμόρφωση με τις συνιστώμενες εργονομικές
πρακτικές όσο και η εκπαίδευση/εξάσκηση
στην τεχνική είναι ζωτικής σημασίας στην

Εικόνα 1. Απαιτούνται ενδοσκοπικές συσκευές
με βελτιωμένες εργονομικές ιδιότητες για την
πρόληψη των μυοσκελετικών κακώσεων και του
πόνου μεταξύ των ενδοσκόπων.

πρόληψη των κακώσεων, όμως η έρευνα
για τροποποίηση και ανάπτυξη περισσότερο
εργονομικών ενδοσκοπικών εργαλείων είναι
εξίσου σημαντική. Το ενδοσκόπιο είναι ένα από
τα λίγα ιατρικά εργαλεία που δεν έχουν υποστεί
σοβαρές εργονομικές μεταβολές εδώ και πάνω
από 40 χρόνια.
Στην PENTAX Medical, έχουμε μια σφαιρική
προσέγγιση στην ενδοσκοπική έρευνα και
ανάπτυξη, με στόχο να συγκεντρώσουμε όλα
τα στοιχεία που απαιτούνται για τον εντοπισμό
και την εις βάθος κατανόηση των αναγκών που
υπάρχουν στην αγορά. Με τη συνεργασία μας
με το δίκτυο διαμορφωτών της κοινής γνώμης
μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις ανάγκες.
Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η απαίτηση
για ενδοσκοπικές συσκευές με βελτιωμένες
εργονομικές ιδιότητες για την πρόληψη
μυοσκελετικών κακώσεων και πόνου μεταξύ των
ενδοσκόπων.
Medical διεξάγει έρευνα στον τομέα της
εργονομίας με ένα πρόγραμμα τριών φάσεων
στο οποίο συμμετέχουν 25 συνολικά ιατροί από
όλο τον κόσμο. Η πρώτη φάση περιελάμβανε
την ταυτοποίηση των υπαρχουσών αναγκών
και στη συνέχεια, στην παρούσα περίπτωση,
μια εργονομική εκτίμηση. Αυτή περιλαμβάνει
παρατηρήσεις των διαδικασιών, ανάλυση
βίντεο και ταυτοποίηση των τομέων
προβληματισμού, και προτάσεις από την
πλευρά των ιατρών. Η φάση 2 εστίασε στην
εννοιολογική ανάπτυξη και αξιολόγηση. Οι
συμβατικές συσκευές ενδοσκόπησης είναι
βαριές, περίπλοκες στη χρήση και το βασικό
σχήμα του ενδοσκοπίου δεν έχει μεταβληθεί
στην πάροδο του χρόνου. Στη φάση 3, η
PENTAX Medical ανέπτυξε έννοιες με στόχο να
οραματιστεί τη μελλοντική γενιά ενδοσκοπικών
συσκευών για την αγορά, με βελτιωμένη
εργονομία.
Γερμανία, ένας από τους κλινικούς ιατρούς
που συμμετείχε στη συνεδρίαση της Blackbox
είπε: «Οι κλινικοί ιατροί εργάζονται με τα
ίδια ενδοσκόπια και την ίδια τεχνική εδώ και
δεκαετίες και δεν έχουμε ασκήσει από την
πλευρά μας καμία πίεση στους κατασκευαστές
ενδοσκοπίων για να μας δώσουν καλύτερες
συσκευές. Αν ρωτήσετε δέκα γιατρούς θα
σας πουν «Νοιώθω άνετα με το παραδοσιακό
ενδοσκόπιο» αλλά αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά
και παρατηρήσετε πώς συμπεριφέρονται
στα ενδοσκόπια και στους ασθενείς, θα
διαπιστώσετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει
βελτίωση από πολλές πλευρές. Η επίτευξη
αυτού του στόχου αφορά τόσο στην εκπαίδευση
όσο και στην ανάπτυξη νέων, τέλειων από
εργονομική άποψη ενδοσκοπίων.»

PENTAX Medical διεξάγει έρευνα στον τομέα της
εργονομίας με ένα πρόγραμμα τριών φάσεων
στο οποίο συμμετέχουν 25 συνολικά ιατροί από
όλο τον κόσμο.
ευκαιρία στην ομάδα Προϊόντων Παγκόσμιας
Εμβέλειας καθώς και στις ομάδες Ερευνας
και Ανάπτυξης της PENTAX Medical να
συνεργαστούν στενά με κλινικούς ιατρούς από
όλο τον κόσμο. Μια σειρά εργαστηρίων για το
σκοπό αυτό επιτρέπει στην PENTAX Medical να
διαθέτει ποιοτικό χρόνο με τους πελάτες της για
να ανακαλύπτει τις απαιτήσεις των προϊόντων.
Επιπλέον, το σχέδιο έχει στόχο να επεκτείνει
τη συμμετοχή των κλινικών ιατρών σε όλη τη
διαδικασία της ανάπτυξης των προϊόντων,
για να εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν
ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες
τους και προσφέρει το ζητούμενο «Ενδοσκόπιο
του Μέλλοντος».
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Ανιχνεύοντας πιθανά σημεία
μη υποστροφής της εξέλιξης
στη χρόνια ηπατίτιδα C
βΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΣΕβΑΣΤΙΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. βΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.A «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Για τον κλινικό ιατρό, ως σημείο
μη υποστροφής θα μπορούσε
να οριστεί το ιδιαίτερο σημείο
της φυσικής πορείας μιας νόσου όπου
με την όποια θεραπευτική παρέμβαση
δεν θα επηρεαζόταν, τουλάχιστον
σημαντικά, η εξέλιξή της. Διαχρονικά, η
κλινική πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας C
περιλαμβάνει σαφώς διακριτές φάσεις.
Όμως, η κάθε προσπάθεια να αποδοθεί σε
κάποια από αυτές το σημείο που ορίζει την
πιθανότητα μη αναστροφής της εξέλιξης,
όχι σπάνια, αναδεικνύεται χωρίς σημασία.
Αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο για την φάση
εξέλιξης της νόσου που εκτείνεται έως το
προκιρρωτικό στάδιο, όπου η επίτευξη
μακροχρόνιας ιολογικής απόκρισης
ουσιαστικά ακυρώνει την έκφραση του
υποκείμενου σταδίου της ηπατικής νόσου,
τόσο σε κλινικό όσο και σε ιστολογικό
επίπεδο. Συνεπώς, η προσπάθεια
ανίχνευσης του σημείου μη υποστροφής
έως αυτό το στάδιο, συχνά αποβαίνει
ατελέσφορη, δεδομένης της πιθανότητας
πλήρους αναστροφής των βλαβών
που προκλήθηκαν μετά την επίτευξη
μακροχρόνιας ιολογικής απόκρισης.

Ί

σως τα στάδια ένα ή/και δύο της κίρρωσης του
ήπατος, δηλαδή όταν ή πυλαία υπέρταση έχει ήδη εδραιωθεί αλλά είναι ακόμη μη κλινικά σημαντική, θα μπορούσαν να οριοθετήσουν
ένα σημείο μετά το οποίο η υποστροφή της πυλαίας υπέρτασης δεν είναι εφικτή. Πράγματι, εάν
στοχεύσουμε μετά το στάδιο δύο της κίρρωσης,
ακόμα και μετά την κάθαρση του ιού HCV με μια
από τις διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις, δεν
φαίνεται δυνατό να μπορεί να αναστραφεί η εξέλιξη της νόσου και αυτό μάλλον υποδηλώνει ένα
ακόμη σημείο μη υποστροφής.
Έως και πριν από ελάχιστα χρόνια δεν υπήρχαν

θεραπευτικές επιλογές κατάλληλες για ασθενείς με
μη αντιρροπούμενη κίρρωση C. Όμως την τελευταία τριετία μετά την κυκλοφορία των νέων DAAs,
έχουν επιτευχθεί τεράστια άλματα στη θεραπεία
των ασθενών αυτών. Πλην της πολύ υψηλής αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους, ένα
από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των νεότερων φαρμάκων είναι ότι απέδωσαν το δικαίωμα
στη θεραπεία σε ομάδες ασθενών που με τον κλασικό συνδυασμό ιντερφερόνης/ριμπαβιρίνης δεν
θα μπορούσαν να τη διεκδικήσουν. Αξίζει να τονιστεί ότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού με
ηπατίτιδα C και με δεδομένο ότι η απάντηση στην,
ως πρόσφατα μοναδική, θεραπεία με ιντερφερόνη
ήταν αρκετά χαμηλή, η ομάδα αυτή των ασθενών
αποτελούσε, με βάση δεδομένα αμερικανικής μελέτης σε βετεράνους στρατιωτικούς, το 11% της
δεξαμενής των ασθενών με ΧΗC το 2006, ενώ 10
χρόνια πριν αριθμούσε μόλις στο 5%.1
H πενταετής επιβίωση των ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και ηπατίτιδα C είναι λιγότερο από 50%.2 Όπως είναι προφανές, όσο βαρύτερη η νόσος τόσο χαμηλότερη και η ανά έτος επιβίωση, με την ετήσια επιβίωση αναλόγως του
σταδίου κατά CTP να καταγράφεται στο 100%,
80%, και 45%, αντίστοιχα για τα στάδια Α, Β και
C.3 Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι οι ασθενείς
με μη αντιρροπούμενη νόσο, επιπροσθέτως, κινδυνεύουν από την ανάπτυξη ΗΚΚ που στην κίρρωση από ηπατίτιδα C ανέρχεται σε 7%.2 Είναι λοιπόν καίριας σημασίας να αξιολογηθεί αν όντως υπάρχει το σημείο εκείνο μετά το οποίο η θεραπεία
της λοίμωξης δεν προσφέρει, αλλά πιθανώς θέτει
σε κίνδυνο ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και ηπατίτιδα C, ή στην περίπτωση που κάτι
τέτοιο δεν ισχύει, τα ευεργετικά οφέλη της θεραπείας στην υποστροφή της ίνωσης, στη βελτίωση
της ηπατικής λειτουργίας και στην εξάλειψη των επιπλοκών της κίρρωσης μπορούν να αποδώσουν
και σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Υποστροφή της ίνωσης και
αντιρροπούμενη κίρρωση

Πλέον, μεγάλος αριθμός μελετών έχουν αποδείξει ότι στους ασθενείς με αντιρροπούμενη νόσο η
θεραπεία οδηγεί σε υποστροφή της ίνωσης και μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ΗΚΚ. Ήδη από την
εποχή της χορήγησης της κλασικής θεραπείας με
ιντερφερόνη, υπήρχαν πολύ ισχυρά δεδομένα για
την αναστροφή της ίνωσης. Σε μετα-ανάλυση 4 μελετών που δημοσιεύθηκε το 2002 και αξιολόγησε
την επίδραση της ιολογικής κάθαρσης στην ίνωση,
σχεδόν οι μισοί από τους 153 ασθενείς με τεκμηριωμένη ιστολογικά κίρρωση προ της θεραπείας,
στην επαναληπτική βιοψία παρουσίαζαν Metavir
score <4.4 Επιπροσθέτως, σε μεταγενέστερη γαλλική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2008, η υποΣΕΛΙΔΑ 12

στροφή αυτή της ίνωσης μεταφράστηκε σε ευεργετική κλινική έκβαση που ορίστηκε από τη μη εμφάνιση επιπλοκών της κίρρωσης και τη μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών.5,6 Το γεγονός αυτό ενισχύεται από το ότι, σε μια σχεδόν σύγχρονη με
την προηγούμενη μελέτη, καταδείχθηκε ότι η θεραπεία και ιδίως η ιολογική κάθαρση οδηγεί σε
μείωση της HVPG.7 Σε ότι αφορά τα DAAs, αν και
τα δεδομένα είναι σχετικά πρώιμα και οι περισσότερες μελέτες που προσφάτως δημοσιεύθηκαν αφορούν στον έλεγχο της ίνωσης με ελαστογραφία
και όχι με βιοψία ήπατος, η επίδραση της ιολογικής κάθαρσης στην υποστροφή της ίνωσης σε ασθενείς με αντιρροπούμενη νόσο είναι συντριπτική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόσφατη συνάντηση του AASLD 2016 δεκάδες περιλήψεις κατέγραψαν υποστροφή της ίνωσης εκατοντάδων ασθενών
με αντιρροπούμενη κίρρωση, ασχέτως θεραπευτικού σχήματος και μεθόδου εκτίμησης της ίνωσης.
Ενδεικτικά, σε μελέτη 47 ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C που το 95,7% επέτυχε την ανάπτυξη SVR,
σε 23 από αυτούς καταγράφηκε σοβαρή ίνωση f
≥3 κατά την ένταξή τους στη μελέτη, αλλά όταν ελέγχθηκαν με ελαστογραφία ήπατος 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, το 39% των
ασθενών εμφάνισε μείωση της ηπατικής ακαμψίας >30%.8 Σε άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε
από Κινέζους ερευνητές, που συμπεριέλαβε 175
ασθενείς γονοτύπου 1 με f ≥3 και SVR της τάξης
του 98,3%, συγκρίθηκε η υποστροφή της ίνωσης
που εμφάνισαν σε σχέση με ασθενείς που έλαβαν
προγενέστερα αγωγή με ιντερφερόνη. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ίνωση και η κίρρωση υπέστρεψαν σε σημαντικό βαθμό στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τα νεότερα DAAs, με μείωση του
βαθμού ίνωσης αντίστοιχης με αυτή που επιτυγχάνεται με τη θεραπεία με ιντερφερόνη.9 Σε ακόμα
μία μελέτη από Ισραηλινούς ερευνητές, όπου συμπεριελήφθησαν 33 κιρρωτικοί ασθενείς, το 52,4%
των ασθενών σημείωσε μείωση του βαθμού της ίνωσης κατά 1 στάδιο στην ελαστογραφία ήπατος
που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της θεραπείας.10 Παράλληλα, αρκετά δεδομένα έχουν παρουσιαστεί και για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με αντιρροπούμενη νόσο που πέτυχαν την ιολογική κάθαρση. Στοιχεία
υπέρ αυτού παρουσιάστηκαν πρόσφατα από ομάδα Άγγλων ερευνητών που μελέτησαν την επίπτωση ΗΚΚ σε 105 ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο που είτε πέτυχαν SVR υπό DAAs είτε
υποτροπίασαν. Η πιθανότητα ανάπτυξης ΗΚΚ καταγράφηκε σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς
που πέτυχαν SVR υπό DAAs.11

Μη αντιρροπούμενη κίρρωση

Δυστυχώς, παρά τις αποδεδειγμένες ευεργετικές επιδράσεις της θεραπείας σε ασθενείς με α-

ντιρροπούμενη κίρρωση, πρώιμα δεδομένα μελετών σε ασθενείς με προχωρημένη μη αντιρροπούμενη νόσο πυροδότησαν συζητήσεις και ερωτήματα για το σημείο εξέλιξης της ηπατικής νόσου
μέχρι του οποίου θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία και αν υπάρχει ένα έδαφος όπου η υπέρτατη
Ιπποκρατική εντολή προς τον κάθε Ιατρό «ωφελέειν, ή μη βλάπτειν» παραβιάζεται. Αυτή η σκεπτικιστική προσέγγιση αποκτά μεγαλύτερη σημασία
για τους ασθενείς όπου μία θεραπευτική παρέμβαση πιθανώς να οδηγήσει σε καθυστέρηση της
μοναδικής έως σήμερα αποδεδειγμένης επιλογής,
της μεταμόσχευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη
από τις εγκριτικές μελέτες ορισμένων εκ των νεότερων φαρμάκων προκύπτει ότι τα σχήματα όπου
περιέχουν αναστολείς της πρωτεάσης δεν έχουν
ένδειξη χορήγησης στην ειδική ομάδα αυτών των
ασθενών λόγω μη επαρκούς ασφάλειας.12 Κατά
συνέπεια, οι επιλογές εξαντλούνται σε σχήματα
που έχουν ως άξονα τη σοφοσμπουβίρη, από όπου εξάγονται και τα έως τώρα συμπεράσματα.

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
DAAs

Η ασφάλεια της χορήγησης της σοφοσμπουβίρης έχει αποτυπωθεί σε αρκετές real world μελέτες. Πρόσφατα, δημοσιευμένη μελέτη από Άγγλους
ερευνητές καταλήγει ότι η θεραπεία είναι καλώς
ανεκτή στους ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.13 Δεδομένα ασφάλειας από πολυκεντρική
μελέτη που συμπεριέλαβε 12 ευρωπαϊκά κέντρα
παρουσιάστηκε πρόσφατα και αξιολόγησε την ασφάλεια της θεραπείας σε 47 ασθενείς με MELD
>20. Οι μελετητές κατέληξαν ότι η θεραπεία ήταν
αποτελεσματική και ασφαλής.14 Όμως, η υψηλή
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων στη μη αντιρροπούμενη κίρρωση είχε ήδη καταγραφεί από τις
εγκριτικές μελέτες των φαρμάκων με αποκρίσεις
που υπερέβαιναν το 80%15,16, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από πρόσφατα δημοσιευμένη real
world μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο13. Ακόμα,
σε ασθενείς με γονότυπο 3, η εισαγωγή στο σχήμα του velpatasvir και της ριμπαβιρίνης οδήγησε
σε μακροχρόνιες ιολογικές αποκρίσεις υψηλότερες του 90%.17 Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από πολλές άλλες, κυρίως real world
μελέτες, αρκετές από τις οποίες παρουσιάστηκαν
στην τελευταία συνάντηση του AASLD. Μάλιστα,
σε μελέτη από τον ελληνικό χώρο, το ποσοστό
μακροχρόνιας ιολογικής απόκρισης σε 45 ασθενείς με μη αντιρροπούμενη νόσο αναδείχθηκε στο
76% των περιπτώσεων.18
Εφόσον λοιπόν διαθέτουμε μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για μια ομάδα
ασθενών που έως τώρα αποτελούσαν πρόκληση
αλλά και γρίφο για τον κλινικό ηπατολόγο, αυτή
θα πρέπει τουλάχιστον να προτείνεται.

Παθολογοανατομική σκοπιά

Είναι δεδομένο ότι ένας από τους βασικότερους
λόγους που μας οδηγεί σε μια θεραπευτική προσέγγιση είναι η ελπίδα ότι η ιολογική κάθαρση μπορεί να οδηγήσει στην υποστροφή της ίνωσης - κίρρωσης, άρα και μακροχρόνια στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης των κλινικών εκδηλώσεων
της μη αντιρροπούμενης νόσου. Για να επιτευχθεί
η ζητούμενη υποστροφή, σύμφωνα με τους παθολογοανατόμους, πρέπει να πληρούνται ορισμένες
προυποθέσεις: 1) Λέπτυνση - εξαφάνιση των ινώδων διαφραγματίων μέσω ενζυματικής διάσπασης
του ινώδους ιστού και της τοπικής παραγωγής με-

ταλλοπρωτεασών. 2) Αναγέννηση των ηπατοκυττάρων: Η αναγεννητική δυνατότητα είναι εκτεταμένη, άλλα όχι απεριόριστη και εξαρτάται από το μέγεθος των τελομερών. Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι
νέκρωσης και αναγέννησης οδηγούν σε μείωση του
μήκους των τελομερών με συνέπεια τη μείωση της
αναγεννητικής δυναμικής του ήπατος, άρα και της
δυνατότητας υποστροφής της ίνωσης. 3) Να υπάρχει αποκατάσταση της διαλοβιακής αιματικής ροής
από το πυλαίο σύστημα προς την ηπατική φλέβα
η οποία διαταράσεται στην κίρρωση. Κατά συνέπεια, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφηκαν, το ήπαρ δεν δύναται να αναγεννηθεί.
Στην εγκαταστημένη, «παλιά», κίρρωση όμως
παρατηρείται αύξηση των ελαστικών ινών και των
διασταυρούμενων ινών κολλαγόνου με ανθεκτικότητα στη δράση των μεταλλοπρωτεασών, μικροοζώδης ατροφική κίρρωση με μικρή αναγεννητική ικανότητα και πιθανή ύπαρξη θρομβώσεων που εμποδίζουν την αποκατάσταση της φυσιολογικής αιματικής ροής. Συνηγορητικά προς
αυτό δεδομένα παρουσιάστηκαν πρόσφατα από
Αμερικανούς μελετητές του Πανεπιστημίου του
Stanford. Μελέτησαν ιστολογικά παρασκευάσματα ήπατος ασθενών με κίρρωση λόγω ηπατίτιδας
C που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους στα παρασκευάσματα ασθενών που είχαν πετύχει SVR
προ της μεταμόσχευσης, δεν ανευρέθηκαν στοιχεία υποστροφής της κίρρωσης.19

Το παράδειγμα της ηπατίτιδας β

Είναι, όμως, τελικά κάτι πρωτόγνωρο η εξέλιξη
της ηπατικής νόσου προς την απώλεια της ζωής,
ακόμα και αν το αρχικό αίτιο της ηπατικής βλάβης
παρέλθει; Η εξέλιξη αυτή έχει μελετηθεί αρκετά
στην έτερη μείζονα ιογενή λοίμωξη που οδηγεί σε
κίρρωση του ήπατος, την χρόνια ηπατίτιδα Β, όπου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα καταστολής του ιικού πολλαπλασιασμού. Ήδη σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2002 και αφορούσε 154 ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση που έλαβαν λαμιβουδίνη, με σχετικά μικρό όμως μέσο χρόνο παρακολούθησης (16 μήνες), οι μελετητές κατέληξαν ότι
οι ασθενείς εμφάνιζαν ένα διφασικό μοντέλο εξέλιξης της νόσου. Συγκεκριμένα, από τους 32 ασθενείς που τελικά απεβίωσαν, το 78% κατέληξε
το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη της θεραπείας, γεγονός που έμμεσα υποδηλώνει ότι κάποιοι
ασθενείς έχουν μη αναστρέψιμη νόσο και χρήζουν
μεταμόσχευσης.20 Και αν για τη χρήση της λαμιβουδίνης κάποιος θα μπορούσε να εστιάσει στο
ότι μερικοί από τους ασθενείς παρουσίασαν ιολογική διαφυγή, το ίδιο δεν θα μπορούσε να λεχθεί για την εντεκαβίρη. Σε μεταγενέστερη μελέτη
που δημοσιεύθηκε το 2010 και αφορούσε 70 ασθενείς με μη αντιρροπούμενη νόσο, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Μάλιστα, οι ερευνητές συνέκριναν την ιολογική απάντηση των ασθενών με 144
ασθενείς με αντιρροπούμενη νόσο, καταλήγοντας
ότι η αποτελεσματικότητα της εντεκαβίρης όσον αφορά τον ιικό πολλαπλασιασμό ήταν η ίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να σημειωθεί ότι το 22%
των ασθενών δεν εμφάνισαν βελτίωση του CTP
score στο τέλος του 1ου έτους παρακολούθησης,
ενώ και εδώ το διφασικό μοντέλο επιβίωσης με
την αυξημένη έκφραση επιπλοκών της κίρρωσης
κατά το πρώτο εξάμηνο της θεραπείας ήταν επίσης εμφανές.21 Επιπροσθέτως, ανασκόπηση του
ιδίου έτους καταλήγει ότι τα δεδομένα των μελεΣΕΛΙΔΑ 14

τών επιβεβαιώνουν τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς των ασθενών με υψηλό ΜΕLD score για
μεταμόσχευση.22 Μήπως λοιπόν το ερώτημα περί σημείου μη επιστροφής έχει ήδη τεθεί και στο
παρελθόν ακόμα και αν αφορά μια άλλη, οικεία
για τους ηπατολόγους, ιογενή λοίμωξη;

Η υποστροφή της νόσου επί
επιτυχούς θεραπείας

Δεδομένα από την εποχή της ιντερφερόνης

Παρ’ όλα αυτά, ενθαρρυντικά δεδομένα για πιθανή υποστροφή της νόσου σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο υπάρχουν ήδη από την προ DAΑs
εποχή. Ακόμα και αν η ιντερφερόνη αντενδεικνύονταν σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, υπάρχουν καταγραφές για τη βελτίωση της επιβίωσης σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη νόσο που έλαβαν συνδυασμό με PegINf και πέτυχαν SVR. Συγκεκριμένα, σε μια από αυτές συμπεριελήφθησαν 66 ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, η πλειονότητα των οποίων εντασσόταν στο στάδιο Β (71%) και έλαβαν εξάμηνη θεραπεία με PegIfN και RBV. Οι ασθενείς που ανέχθηκαν τη θεραπεία (13 διέκοψαν) και τελικά πέτυχαν
SVR (82,6% και 43,5% για τους γονοτύπους 2/3
και 30,2% και 7,0% για γονοτύπους 1 και 4 αντίστοιχα) εμφάνισαν, σε σχέση με τους ασθενείς που
δεν επέτυχαν και με την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε θεραπεία, βελτίωση της επιβίωσης και σε μικρότερο ποσοστό ασκίτη, εγκεφαλοπάθεια, κιρσορραγίες, αλλά και μειωμένη πιθανότητα ανάπτυξης
ΗΚΚ. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 30
μήνες.23 Η ίδια ομάδα ερευνητών όταν επέκτεινε
την περίοδο παρακολούθησης των ασθενών στα
4 έτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί που πέτυχαν SVR παρουσίασαν σε σημαντικά μικρότερο
βαθμό εκδηλώσεις ρήξης της ηπατικής αντιρρόπησης [8 στους 24 (33%) vs. 49 στους 51 (96%)
ασθενείς που δεν πέτυχαν SVR]. Παράλληλα, μόλις 2 ασθενείς με SVR απεβίωσαν, σε αντίθεση με
23 θανάτους που σημειώθηκαν επί μη ιολογικής
απόκρισης.24 Εύλογα λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα νεότερα και ασφαλέστερα φάρμακα ασφαλώς και θα πρέπει να
προκρίνονται στη διαχείριση αυτών των ασθενών.

Νεότερα δεδομένα

Ποια είναι όμως τα στοιχεία που οδήγησαν στην
εκκίνηση της συζήτησης περί του σημείου μη υποστροφής στην μη αντιρροπούμενη νόσο από ηπατίτιδα C; Αρχικά, Βρετανοί ερευνητές που ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά ασθενών με μη αντιροπούμενη κίρρωση που έλαβαν αγωγή με DAAs
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με αρχική αλβουμίνη ορού <35 g/L, ηλικίας >65 έτη ή
με χαμηλό αρχικό νάτριο ορού ήταν λιγότερο πιθανό να ευεργετηθούν από τη θεραπεία.13 Οι ανωτέρω προβληματισμοί τέθηκαν και από ομάδα
Ιρλανδών ερευνητών. Σε μελέτη που εκπόνησαν
συμπεριλαμβάνοντας ασθενείς που έλαβαν DAAs,
η θνητότητα των ασθενών σταδίου C κατά CTP αναδείχθηκε σε 21% σε αντίθεση με μόλις 6% για
τους ασθενείς με CTP σταδίου Β, καταλήγοντας ότι
στους ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο η
μεταμόσχευση θα πρέπει να προηγείται της αντιϊκής θεραπείας.25 Συνέπεια των ανωτέρω, 1 μήνα
μετά δημοσιεύθηκε στο Hepatology Review άρθρο το οποίο συνιστούσε σε ασθενείς με ΜELD
score >20 και ιδία >25 να αναβάλλεται η θεραπεία μετά την ενδεχόμενη μεταμόσχευση στις περιπτώσεις που αυτή προκρίνεται ως επιλογή.26
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Όμως, μόλις 4 μήνες μετά την πρώτη τους δημοσίευση, οι ίδιοι Βρετανοί ερευνητές σε άρθρο
το οποίο επίσης δημοσιεύθηκε στο Journal of
Hepatology κατέληξαν, μερικώς αναθεωρώντας,
με την τοποθέτηση ότι στους περισσότερους ασθενείς η αντιϊκή θεραπεία είναι ευεργετική ακόμα και
επί προχωρημένης νόσου. Η εξέλιξη αυτή κινητοποιήθηκε από το δεδομένο ότι η επέκταση της θεραπείας μετά το 6μήνο εμφάνισε το ίδιο διφασικό
μοντέλο εξέλιξης της νόσου που είχε παρατηρηθεί
και στη μη αντιρροπούμενη νόσο επί ηπατίτιδας Β.
Δηλαδή, τα επεισόδια ρήξης αντιρρόπησης μειώθηκαν από 18% (72/406) στους μήνες 0-6 σε 7%
(30/406) στους μήνες 6-15, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα στην ομάδα ελέγχου που δεν είχε πάρει θεραπεία αποτυπώθηκαν σε 73/261 (28%).27
Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν δεδομένα από προοπτική πολυκεντρική μελέτη που συνεχίζεται ακόμη και συμπεριέλαβε 839 ασθενείς με αντιρροπούμενη και μη αντιρροπούμενη νόσο, που αξιολόγησε την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που επέτυχαν SVR. Το 65% των ασθενών της μελέτης εμφάνισε βελτίωση τoυ σταδίου CTP, ενώ το 35%
παρέμεινε σταθερό.28
Η επίδραση της θεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο είχε καταγραφεί και στις μελέτες
SoLAR 1 και 2 (εγκριτικές μελέτες του συνδυασμού
sofosbuvir/ledipasvir) όπου το 17% (4 εβδομάδες μετά το πέρας της θεραπείας) και το 11% (24
εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας) με CTP
στάδιο κατά C επιδεινώθηκαν.15,16 Αξίζει όμως να
σημειωθεί ότι, για κάθε 1 ασθενή που επιδεινωνόταν, 4 και 7 αντίστοιχα βελτιώνονταν. Ακόμα, ίσως να χρήζει μνείας το γεγονός ότι στη Solar 2 όπου αποτυπώθηκαν δεδομένα 24 εβδομάδες μετά,
και όχι 4 από το πέρας της θεραπείας, μεγαλύτερο
ποσοστό ασθενών βελτιώθηκαν, χωρίς να μπορεί
να γίνει απευθείας σύγκριση των δύο μελετών.

Ασθενείς σε λίστα μεταμόσχευσης

Σημαντικά δεδομένα για την πορεία των ασθενών με σοβαρή μη αντιρροπoύμενη νόσο εξάγονται από μελέτες που συμπεριλαμβάνουν ασθενείς
σε λίστα μεταμόσχευσης. Το έναυσμα δόθηκε από
τη δημοσίευση περίπτωσης ασθενούς όπου μετά
την επίτευξη ιολογικής κάθαρσης βελτιώθηκε σε
τέτοιο βαθμό η ηπατική της λειτουργία που τελικά
αποσύρθηκε από τη λίστα.29 Ακολούθως, σε ευρωπαϊκή μελέτη που συμπεριέλαβε 103 ασθενείς
που βρίσκονταν σε λίστα μεταμόσχευσης και έλαβαν αντιϊκή αγωγή, μετά από 48 εβδομάδες παρακολούθησης το 20% των ασθενών αποσύρθηκαν
από τη λίστα. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό στις
24 εβδομάδες ήταν 0%. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε κυρίως στους ασθενείς με MELD score <16
κατά την ένταξη τους και δευτερευόντως <20, ενώ
ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας αναδείχθηκε η διαφορά μεταξύ του αρχικού MELD score
και αυτού 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με ΜELD >20 που εξήλθαν της
λίστας είχαν >4 μονάδες διαφορά.30 Αντίστοιχο ποσοστό εξόδου από τη λίστα μεταμόσχευσης (19%)
σημειώθηκε και σε καναδική μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα και συμπεριέλαβε 47 ασθενείς.31
Εμμέσως, η ευεργετική επίδραση των DΑAs στους
ασθενείς με ΧΗC που εντάχθηκαν σε λίστα μεταμόσχευσης αποτυπώνεται σε στοιχεία που προσφάτως παρουσιάστηκαν στη συνάντηση της AASLD.
Ερευνητές από το Stanford University μελέτησαν
την επιβίωση προ και μετά το 2014, καθώς και τη
μέση αύξηση του MELD score αυτών που εντά-

χθηκαν. Από την ανάλυση προέκυψε ότι μετά το
2014 παρατηρήθηκε μείωση της θνητότητας κατά
22%, σε σχέση με τα έτη 2009-2014, ενώ η μέση
αύξηση του MELD score από 2,49 ανά έτος προ
του 2004 μειώθηκε σε 0,43 μετά το 2014. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν μόνο τους ασθενείς με
ΧΗC, καθώς για τους ασθενείς με άλλης αιτιολογίας κίρρωσης, τα αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο
βαθμό αμετάβλητα από το 2009 και στο εξής.32
Όπως σημειώθηκε, οι ασθενείς με ΜELD score
>20, δηλαδή με πολύ προχωρημένη νόσο, πιθανώς να μην ωφελούνται από τη θεραπεία. Η θέση αυτή ισχυροποιείται από στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα από Αυστραλούς ερευνητές που μελέτησαν τα αποτελέσματα της θεραπείας sofosbuvir/daclatasvir με ή χωρίς ριμπαβιρίνη
σε 110 ασθενείς με μη αντιρροπούμενη νόσο και
MELD score >15. Οι 87 ασθενείς ολοκλήρωσαν
τη θεραπεία με 60 να πετυχαίνουν SVR (76%),
ενώ 59 (76%) εμφάνισαν βελτίωση των MELD και
CΤP score. Όμως, όσον αφορά στους ασθενείς με
ΜELD ≥20 κατά την ένταξή τους (n=16), το 69% απεβίωσε ή χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος, ενώ
βρισκόταν υπό θεραπεία, σε αντίθεση με μόλις το
16% των ασθενών με MELD <20.33
Εκτός των δύο προαναφερθεισών μελετών που
έθεσαν σαν όριο το MELD <20, Αμερικανοί ερευνητές προσπάθησαν με δεδομένα από τις μελέτες SoLAR 1 και 2, τη βάση μεταμοσχεύσεων
των ΗΠΑ (UNoS) και άλλες μελέτες, να δημιουργήσουν ένα εικονικό μοντέλο επιβίωσης ασθενών
(μέσω μοντέλου MARKoV) με μη αντιρροπούμενη
νόσο (MELD 10-40) από ΧΗC και να συγκρίνουν
τα αποτελέσματα της θεραπείας προ και μετά της
μεταμόσχευσης ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Κατέληξαν ότι η θεραπεία της XHC προ της
μεταμόσχευσης θα αύξανε την επιβίωση των ασθενών με MELD ≤22 ή ≤26. Η απόκλιση ανάμεσα
στις δύο προτάσεις μάλλον αντανακλά τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές από όπου προήλθαν οι ασθενείς που
εντάχθηκαν (άρα και τα δεδομένα που συλλέχθησαν ώστε να διαμορφωθεί το μοντέλο) του UNoS.34

Συμπέρασμα

Τα δεδομένα των έως τώρα δημοσιευμένων μελετών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αντιϊκή θεραπεία σαφέστατα μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, στην υποστροφή
της ίνωσης ή/και στην απόσυρση ενός ασθενή από
τη λίστα μεταμόσχευσης. Η ευεργετική επίδραση
όμως αυτή φαίνεται να εξασθενεί όταν η βαρύτητα της ηπατικής νόσου είναι σημαντική, όπως αυτό μπορεί να εκφραστεί από ένα MELD score >20
ή 22 κατ’ άλλους. Με δεδομένο ότι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από τα σημεία που ορίζουν
την μακροχρόνια ιολογική απόκριση, το ποσοστό
των ασθενών που βελτιώνεται κλινικά και μάλλον
ιστολογικά αυξάνεται, μπορούμε να οδηγηθούμε
στο συμπέρασμα ότι η πορεία των ασθενών με
μη αντιρροπούμενη νόσο από χρόνια ηπατίτιδα C
συναντά κάποια αναλογία με το γνωστό στην ηπατολογική κοινότητα παράδειγμα της ηπατίτιδας
Β. Όμως κάποιοι ασθενείς έχουν τόσο βαριά νόσο ώστε δεν αναμένεται να βελτιωθούν παρά τη
θεραπεία, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου
για να εκδηλωθούν τα ευεργετικά της οφέλη και
ως εκ τούτου πιθανόν να μπορούμε να αναφερόμαστε σε σημείο μη υποστροφής. Η μόνη αποδεδειγμένη προσέγγιση για την επιβίωση των ασθενών αυτών είναι η μεταμόσχευση ήπατος, παρά
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την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια που μπορεί
να προβάλει η όποια φαρμακευτική παρέμβαση.
Δυστυχώς, η μεταμόσχευση δεν αποτελεί λύση
για όλους τους ασθενείς. Ποια αλήθεια είναι η επιλογή για τους ασθενείς με ηλικία άνω των 65 ετών που ηλικιακά δεν προκρίνονται ως υποψήφιοι για μεταμόσχευση; Ακόμα περισσότερο, με δεδομένη την έλλειψη μοσχευμάτων στη χώρα μας,
εάν 1 στους 5 ασθενείς μπορεί να αποσυρθεί από
τη λίστα μετά την έκθεση στις νεότερες θεραπείες, τότε αυτό σημαίνει ότι σε μία χώρα σαν τη δική μας, με την τρομακτική έλλειψη μοσχευμάτων,
δίνεται περιθώριο σε άλλους ασθενείς να ευεργετηθούν από μία ενδεχόμενη μεταμόσχευση.
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Ηπατολογικό QUIZ
ΧΑΡΙΛΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟιΤΣ
β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Το περιστατικό
Άνδρας, 38 ετών, πρόσφυγας από τo Νεπάλ,
προσκομίστηκε από Hot Spot στα επείγοντα (χωρίς μεταφραστή) λόγω εμφάνισης ικτέρου. Ιστορικό
ήταν αδύνατο να ληφθεί λόγω αδυναμίας συνεννόησης. Στην αντικειμενική εξέταση εκτός από τον
ίκτερο δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά ευρήματα.
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε: Ht: 43,6%,
Hb: 14,8 gr/dl, Λευκά: 6560 (Π: 52.8%, Λ: 25.8%),
Αιμοπετάλια: 312.000, AST: 1556 IU/L, ALT: 2337
IU/L, TBil: 13,0 mg/dl, DBil: 10,3 mg/dl, γGT: 128
IU/L , ALP: 245 IU/L, Χρόνος προθρομβίνης: 13”,
INR: 1,0.

Ερώτηση 1

Πρόκειται για ασθενή με οξεία ικτερική ηπατίτιδα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
α) Εισαγωγή του ασθενούς και παρακολούθηση
με INR κάθε 12/ωρο
β) Εισαγωγή του ασθενούς και επικοινωνία με
Κέντρο Μεταμόσχευσης με σκοπό την μεταφορά του εξαιτίας ηπατικής ανεπάρκειας
γ) Δεν χρήζει εισαγωγής στο νοσοκομείο, σύσταση για διαγνωστική προσπέλαση και παρακολούθηση στα πλαίσια του τακτικού ηπατολογικού ιατρείου
δ) Λήψη των αναγκαίων εξετάσεων με σκοπό
την αιτιολογική διάγνωση της οξείας ηπατίτιδας και σύσταση για άμεση επανεκτίμηση στο
τακτικό ηπατολογικό ιατρείο

Απάντηση
Ο ασθενής δεν χρήζει εισαγωγής λόγω του φυσιολογικού INR. Μπορεί να προγραμματιστεί παρακολούθηση στο τακτικό ηπατολογικό ιατρείο.
Δεν πληρεί τα κριτήρια για βαριά οξεία ηπατίτιδα
(INR <1,5) και εφόσον δεν παρουσιάζει σημεία ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σαφώς και δεν πρόκειται για οξεία κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια,
που θα αποτελούσε ένδειξη παραπομπής για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Η (Α) επιλογή ισχύει μόνο στην περίπτωση βαριάς οξείας ηπατίτιδας. Η επιλογή (Γ) θα ήταν σωστή αν ο ασθενής
δεν θα ήταν πρόσφυγας από Hot Spot. Επομένως,
ο άμεσος εργαστηριακός έλεγχος που θα βοηθήσει στην αιτιολογική διάγνωση και ο προγραμματισμός για τακτική παρακολούθηση είναι η πιο
σωστή επιλογή.

Συνέχιση παρουσίασης περιστατικού
Από τον υπόλοιπο εργαστηριακό έλεγχο σημειώνεται HbsAg (+), anti-HBc-IgM (+), anti-HBc (+),
anti-HBs (-), HbeAg (+), anti-HBe (-), anti-HAV-IgM
(-), anti-HΕV-IgM (-), anti-HCV (-), anti-δ (-), ANA
(-), AMA (-), ASMA (-), LKM (-)

Ερώτηση 2

Πρόκειται για λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας
Β. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

α) Είναι οξεία ηπατίτιδα. Χρήζει μόνο παρακολούθησης
β) Είναι οξεία ηπατίτιδα. Χρήζει άμεσα έναρξης
αντιϊκής αγωγής
γ) Είναι οξεία ηπατίτιδα. Δεν χρήζει αντιϊκής αγωγής, αλλά είναι απαραίτητο το πλήρες κοινωνικό ιστορικό για επιδημιολογικούς λόγους
δ) Πρέπει να ληφθει καλύτερο ιστορικό για το ενδεχόμενο οξείας επί χρόνιας ηπατίτιδας

Απάντηση
Η κλινική εξέταση δεν αποδεικνύει την ύπαρξη
σημείων χρόνιας ηπατικής νόσου (έλλειψη σπληνομεγαλίας, αραχνοειδών σπίλων, ηπατικών παλαμών), επομένως θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς ότι πρόκειται για περίπτωση οξείας ηπατίτιδας Β. Σε κάθε ασθενή με οξεία ηπατίτιδα Β
καλό είναι να λαμβάνεται το κοινωνικό ιστορικό,
κυρίως με σκοπό ανίχνευσης πιθανού περιστατικού χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας που χρήζει αντιϊκής θεραπείας. Επειδή η ηπατίτιδα Β μεταδίδεται
μόνο παρεντερικά, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
για τους συγκάτοικους του ασθενή στο Hot Spot.
Μια απλή οξεία ηπατίτιδα Β χρήζει παρακολούθησης και δεν υπάρχει ένδειξη για χορήγηση αντιϊκής θεραπείας, επομένως η επιλογή (Α) μοιάζει η πιο κατάλληλη. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα λείπει το ιστορικό του ασθενή. Θα πρέπει να αναζητηθεί κάποιος μεταφραστής για καλύτερη λήψη ιστορικού. Με αυτό το σκεπτικό και η επιλογή (Δ)
μπορεί να θεωρηθεί σωστή.

Συνέχεια παρουσίασης περιστατικού
Ο ασθενής επισκέφτηκε το ηπατολογικό ιατρείο
μια εβδομάδα αργότερα σε πολύ καλή κλινική κατάσταση, χωρίς όμως βελτίωση της εργαστηριακής εικόνας. Προσέρχεται με έναν φίλο του, ο όποιος μιλά λίγα Αγγλικά. Μετά από επιμονή, αναφέρει ότι ο ασθενής έχει γνωστή χρόνια ηπατίτιδα Β και ελάμβανε εδώ και δυο χρόνια και μέχρι
προ 5-μήνου αγωγή με Entecavir 0,5mg/d. Τους 5
τελευταίους μήνες, λόγω της μετανάστευσης στην
Ελλάδα, δεν είχε πρόσβαση σε αντιϊκή αγωγή.

Ερώτηση 3

Τι θα συμβουλεύσετε τον ασθενή τώρα;
α) Πρόκειται για ενεργοποίηση χρόνιας ηπατίτιδας
Β μετά από διακοπή αντιϊκής αγωγής. Εφόσον
ο ασθενής δεν έχει κίρρωση, συστήνεται συνέχιση της παρακολούθησης με την ελπίδα της
κάθαρσης ΗΒsAg
β) Πρόκειται για ενεργοποίηση χρόνιας ηπατίτιδας Β μετά από διακοπή αντιϊκής αγωγής.
Συστήνεται άμεση έναρξη Tenofovir με την υποψία ανάπτυξης αντοχής στο Entecavir
γ) Πρόκειται για ενεργοποίηση χρόνιας ηπατίτιδας Β μετά από διακοπή αντιϊκής αγωγής.
Συστήνεται επανέναρξη αντιϊκής αγωγής με
Entecavir ή Tenofovir
ΣΕΛΙΔΑ 18

Απάντηση
Πρόκειται για ενεργοποίηση χρόνιας ηπατίτιδας
Β μετά από διακοπή αντιϊκής αγωγής. Εφόσον ο
ασθενής εμφανίζει ίκτερο και >10πλάσια αύξηση των τρανσαμινασών σε δύο διαφορετικές μετρήσεις, η πιο ασφαλής και σωστή επιλογή είναι η επανέναρξη της αντιϊκής αγωγής, δηλαδή η (Γ) απάντηση. Δεν έχουμε ένδειξη αντοχής στο Entecavir για να συστήσουμε τροποποίηση της αντιϊκής αγωγής. Η απόφαση αναμονής
και παρακολούθησης με την ελπίδα κάθαρσης
του HBsAg δεν είναι ασφαλής στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφ’ ενός γιατί έχουμε έντονη ηπατοκυτταρική βλάβη, όπως μαρτυρούν οι ψηλές τιμές της χολερυθρίνης και των τρανσαμινασών, χωρίς βελτίωση μετά από μία εβδομάδα,
και αφετέρου γιατί η πολύ στενή παρακολούθηση που απαιτείται σε ασθενείς που διακόπτουν
θεραπεία είναι αδύνατη σε έναν πρόσφυγα που
διαμένει σε Hot Spot.

Συζήτηση: Η διακοπή αντιϊκών στην
HbeAg (+) χρόνια ηπατίτιδα B
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, διακοπή θεραπείας με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα σε HBeAg (+)
χρόνια ηπατίτιδα Β συστήνεται σε περίπτωση οροαναστροφής, δηλαδή εμφάνισης anti-HBeAg και
μετά από διάρκεια θεραπείας συντήρησης >12μήνες (EASL) με φυσιολογικές τιμές ALT και μη ανιχνεύσιμο HBV DNA ορού (AASLD, APASL). Σε ασθενείς που εμφανίζουν κίρρωση, δεν συστήνεται
διακοπή θεραπείας (EASL, AASLD). Οι τελευταίες
ασιατικές οδηγίες (APASL) συστήνουν πιθανή διακοπή της θεραπείας σε αντιρροπούμενη κίρρωση με πολύ στενή παρακολούθηση.
Πρόσφατες μελέτες παρουσιάζουν σχετικά υψηλά ποσοστά υποτροπής μετά από διακοπή της θεραπείας. Παρόλα αυτά, ο ιδανικός στόχος θεραπείας, η κάθαρση του HBsAg, δύσκολα επιτυγχάνεται υπό αγωγή με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η διακοπή
της θεραπείας και η πιθανή υποτροπή της ηπατίτιδας Β, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στο ανοσιακό σύστημα του ξενιστή να αποκριθεί και να πετύχει την κάθαρση του HBsAg (“stop to relapse”).
Πρέπει, επομένως, να αναλογιστούμε ποια είναι
τα πιθανά οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι μετά από
διακοπή της θεραπείας.

“Take home message”
Η απόφαση διακοπής της θεραπείας με
νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα στη χρόνια ηπατίτιδα Β πρέπει να λαμβάνεται από έμπειρο ιατρό και μετά από σύμφωνη γνώμη και επιθυμία του ασθενούς, ο οποίος
θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει 40mg Otilonium Bromide
(p-(2-(n-octyloxy)-benzoyl)-aminobenzoate of N-diethylmethyl-am
monium-ethyl bromide).*
*SmPC Doralin

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

DOR Adv 1/2015

*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LaprazoL FasTab

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Laprazol FasTab 15 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα. Laprazol FasTab 30 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει 15 mg λανσοπραζόλη. Κάθε δισκίο διασπειρόμενο
στο στόμα περιέχει 30 mg λανσοπραζόλη. Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 15 mg περιέχει 15 mg λακτόζη και 4,5 mg ασπαρτάμη. Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 30 mg περιέχει 30 mg λακτόζη και 9,0 mg ασπαρτάμη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Laprazol FasTab 15 mg: δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα χρώματος λευκού έως υποκίτρινου. Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκαλί έως σκούρα καστανά μικροκοκκία. Laprazol FasTab 30 mg: δισκίο διασπειρόμενο στο
στόμα χρώματος λευκού έως υποκίτρινου. Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει πορτοκαλί έως σκούρα καστανά μικροκοκκία .
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Θεραπεία του δωδεκαδακτυλικού και γαστρικού έλκους. Θεραπεία οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση. Προφύλαξη από οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση, Εκρίζωση του Helicobacter pylori (H. pylori) με ταυτόχρονη χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής για τη θεραπεία των ελκών που σχετίζονται 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 δωδεκαδακτυλικό έλκος που σχετίζονται με ΜΣΑΦ σε ασθενείς που κινδυνεύουν (βλέπε παράγραφο 4.2) στους οποίους απαιτείται συνεχής
θεραπεία. Συμπτωματική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος. Σύνδρομο Zollinger-Ellison. To Laprazol ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Θεραπεία δωδεκαδακτυλικού έλκους: Η συνιστώμενη δόση είναι 30 mg μία
φορά την ημέρα για 2 εβδομάδες. Σε ασθενείς που δεν έχει γίνει πλήρης επούλωση μέσα στο διάστημα αυτό, η αγωγή συνεχίζεται με την
ίδια δόση για ακόμα δύο εβδομάδες. Θεραπεία γαστρικού έλκους: Η συνιστώμενη δόση είναι 30 mg μία φορά την ημέρα για 4 εβδομάδες.
Το έλκος συνήθως επουλώνεται μέσα σε 4 εβδομάδες, αλλά σε ασθενείς που δεν έχει γίνει πλήρης επούλωση μέσα στο διάστημα αυτό, η
αγωγή μπορεί να συνεχιστεί με την ίδια δόση για ακόμα 4 εβδομάδες. Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση: Η συνιστώμενη δόση είναι 30 mg
μία φορά την ημέρα για 4 εβδομάδες. Σε ασθενείς που δεν έχει γίνει πλήρης επούλωση μέσα στο διάστημα αυτό, η αγωγή μπορεί να συνεχιστεί με την ίδια δόση για ακόμα 4 εβδομάδες. Προφύλαξη από οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση: 15 mg μία φορά την ημέρα. Η δόση
μπορεί να χρειασθεί να αυξηθεί έως 30 mg την ημέρα. Εκρίζωση του Helicobacter pylori: Όταν επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός θεραπείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες τοπικές συστάσεις σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή, τη διάρκεια της θεραπείας, (πιο
συχνά 7 ημέρες αλλά μερικές φορές έως 14 ημέρες) και την ενδεδειγμένη χρήση μικροβιακών φαρμάκων. Η συνιστώμενη δόση είναι 30
mg Laprazol FasTab δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες σε συνδυασμό με ένα από τα παρακάτω: κλαριθρομυκίνη 250-500 mg δύο φορές
την ημέρα + αμοξικιλλίνη 1 g δύο φορές την ημέρα, κλαριθρομυκίνη 250 mg δύο φορές την ημέρα + μετρονιδαζόλη 400-500 mg δύο φορές την ημέρα. Τα αποτελέσματα εκρίζωσης του H. pylori που λαμβάνονται όταν η κλαριθρομυκίνη συνδυάζεται είτε με αμοξικιλλίνη είτε
με μετρονιδαζόλη υπολογίζονται έως 90%, όταν γίνεται συνδυασμός 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 mg δύο φορές την ημέρα, αμοξικιλλίνη 1 g δύο φορές την ημέρα και μετρονιδαζόλη 400-500 mg δύο φορές την ημέρα. Χαμηλότερα ποσοστά εκρίζωσης παρατηρήθηκαν με τη χρήση αυτού του συνδυασμού παρά με τα σχήματα που περιλαμβάνουν κλαριθρομυκίνη. Αυτό μπορεί να είναι κατάλληλο για εκείνους που δεν μπορούν να λάβουν κλαριθρομυκίνη ως μέρος της θεραπείας εκρίζωσης, όταν τα τοπικά ποσοστά αντοχής στη μετρονιδαζόλη είναι χαμηλά. Θεραπεία καλοήθους γαστρικού έλκους και δωδεκαδακτυλικού έλκους που σχετίζονται με ΜΣΑΦ σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται συνεχής αγωγή με ΜΣΑΦ: 30 mg μία φορά την ημέρα
για τέσσερις εβδομάδες. Σε ασθενείς που δεν έχει γίνει πλήρης επούλωση η αγωγή μπορεί να συνεχιστεί για ακόμα τέσσερις εβδομάδες.
Σε ασθενείς που κινδυνεύουν ή με έλκη που είναι δύσκολο να επoυλωθούν, πρέπει να γίνεται πιθανώς αγωγή για μεγαλύτερο διάστημα
και/ή υψηλότερη δόση. Προφύλαξη από γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη που σχετίζονται με ΜΣΑΦ σε ασθενείς που κινδυνεύουν
(όπως ηλικίας > 65 ή με ιστορικό γαστρικού ή δωδεκαδακτυλικού έλκους) στους οποίους απαιτείται παρατεταμένη θεραπεία με ΜΣΑΦ: 15
mg μία φορά την ημέρα. Εάν η θεραπεία αποτύχει πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δόση των 30 mg μία φορά την ημέρα. Συμπτωματική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος: Η συνιστώμενη δόση 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. Σύνδρομο Zollinger-Ellison: Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 60 mg μία φορά
την ημέρα. Η δόση πρέπει να εξατομικεύεται και η αγωγή να συνεχίζεται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Έχουν χρησιμοποιηθεί δόσεις
έως 180 mg την ημέρα. Εάν η απαιτούμενη ημερήσια δόση υπερβαίνει τα 120 mg, πρέπει να δίδεται σε δύο διαιρεμένες δόσεις. Ασθενείς
με νεφρική διαταραχή: Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Ασθενείς με ηπατική διαταραχή: Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική νόσο πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά και συνιστάται μείωση κατά 50% της ημερήσιας
δόσης (βλέπε παράγραφο 4.4. και 5.2). Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας: Λόγω της μειωμένης κάθαρσης της λανσοπραζόλης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να απαιτηθεί ρύθμιση της δόσης με βάση τις ατομικές ανάγκες. H ημερήσια δόση των 30 mg δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εκτός εάν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις που το επιβάλλουν. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η χρήση του
Laprazol FasTab δεν συνιστάται σε παιδιά επειδή τα κλινικά δεδομένα είναι περιορισμένα (βλέπε επίσης παράγραφο 5.2). Η θεραπεία μικρών παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους πρέπει να αποφεύγεται καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα δεν έδειξαν ευεργετικά αποτελέσματα
στη θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου. Τρόπος χορήγησης: Για άριστο αποτέλεσμα, το Laprazol FasTab πρέπει να
λαμβάνεται μία φορά την ημέρα το πρωί, εκτός εάν χρησιμοποιείται για την εκρίζωση του H. pylori όπου η θεραπεία πρέπει να είναι δύο
φορές την ημέρα, μία το πρωί και μία το βράδυ. Το Laprazol FasTab πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το φαγητό (βλέπε παράγραφο 5.2). Το Laprazol FasTab έχει γεύση φράουλας και πρέπει να τοποθετείται πάνω στη γλώσσα και να γλείφεται απαλά. Το δισκίο διασπείρεται γρήγορα στο στόμα, απελευθερώνοντας τα γαστροανθεκτικά μικροκοκκία τα οποία καταπίνονται με το σάλιο του ασθενή. Εναλλακτικά, το δισκίο μπορεί να καταποθεί ολόκληρο με νερό. Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία μπορούν να διασκορπιστούν σε
μία μικρή ποσότητα νερού και να χορηγηθούν μέσω ρινογαστρικού σωλήνα ή με σύριγγα από το στόμα. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
κατά τη χρήση: Όπως με άλλες θεραπείες κατά του έλκους, η πιθανότητα κακοήθους γαστρικού όγκου πρέπει να αποκλείεται όταν γίνεται
θεραπεία γαστρικού έλκους με λανσοπραζόλη επειδή η λανσοπραζόλη μπορεί να καλύψει τα συμπτώματα και να καθυστερήσει τη διάγνωση. Δεν συνιστάται η συγχορήγηση λανσοπραζόλης με αναστολείς της HIV πρωτεάσης των οποίων η απορρόφηση εξαρτάται από το
όξινο ενδογαστρικό pH, όπως η αταζαναβίρη και η νελφιναβίρη, λόγω της σημαντικής μείωσης της βιοδιαθεσιμότητάς τους (βλέπε παράγραφο 4.5). Σοβαρή υπομαγνησιαιμία έχει αναφερθεί σε ασθενείς σε θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs) όπως η λανσοπραζόλη για τουλάχιστον τρεις μήνες και στις περισσότερες περιπτώσεις για ένα έτος. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές εκδηλώσεις
υπομαγνησιαιμίας όπως κόπωση, τετανία, παραλήρημα, σπασμοί, ζάλη και κοιλιακή αρρυθμία οι οποίες όμως μπορεί να ξεκινήσουν σιωπηλά και να παραβλεφθούν. Στους περισσότερους ασθενείς που επηρεάστηκαν, η υπομαγνησιαιμία βελτιώθηκε με την αναπλήρωση
μαγνησίου και τη διακοπή του PPI. Σε ασθενείς που αναμένεται να ακολουθήσουν παρατεταμένη θεραπεία ή που λαμβάνουν PPIs με διγοξίνη ή φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν υπομαγνησιαιμία (π.χ. διουρητικά), οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να
ελέγχουν τα επίπεδα του μαγνησίου πριν την έναρξη της θεραπείας με έναν PPI και περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η λανσοπραζόλη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.2 και
5.2). Η λανσοπραζόλη, όπως όλοι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs), μπορεί να αυξήσει τους πληθυσμούς των μικροβίων που
ανευρίσκονται φυσιολογικά στον γαστρεντερικό σωλήνα. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων του γαστρεντερικού που προκαλούνται από μικρόβια όπως Salmonella, Campylobacter και Clostridium difficile. Σε ασθενείς με γαστρο-δωδεκαδακτυλικά έλκη, πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα λοίμωξης από H. pylori ως αιτιολογικός παράγοντας. Εάν η λανσοπραζόλη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με αντιβιοτικά για τη θεραπεία εκρίζωσης του H. pylori, τότε πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης αυτών των αντιβιοτικών. Λόγω
των περιορισμένων στοιχείων ασφάλειας σε ασθενείς σε θεραπεία συντήρησης 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 κολίτιδας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν λανσοπραζόλη. Επομένως, στην περίπτωση βαριάς και/ή επίμονης
διάρροιας, πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας. Η αγωγή για την πρόληψη του πεπτικού έλκους σε ασθενείς που απαιτούν συνεχή αγωγή με ΜΣΑΦ πρέπει να περιορίζεται στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. προηγούμενη αιμορραγία του γαστρεντερικού, διάτρηση ή έλκος, προχωρημένη ηλικία, ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων που είναι γνωστό ότι αυξάνουν την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από το ανώτερο γαστρεντερικό [π.χ. κορτικοστεροειδή ή αντιπηκτικά], την παρουσία ενός σημαντικού παράγοντα συν-νοσηρότητας
ή παρατεταμένη χρήση ΜΣΑΦ στις μέγιστες συνιστώμενες δόσεις). Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούνται
σε υψηλές δόσεις και για μεγάλο διάστημα (>1 έτος), μπορεί να αυξήσουν μέτρια τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου, του καρπού και της
σπονδυλικής στήλης, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή παρουσία άλλων αναγνωρισμένων παραγόντων κινδύνου. Μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων μπορεί να αυξήσουν το συνολικό κίνδυνο κατάγματος κατά 10-40%. Μέρος αυτής της
αύξησης μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες κινδύνου. Ασθενείς με κίνδυνο οστεοπόρωσης πρέπει να λαμβάνουν φροντίδα σύμφωνα με τις ισχύουσες κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και επαρκή πρόσληψη βιταμίνης D και ασβεστίου. Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος (ΥΔΕΛ): Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων σχετίζονται με σπάνια περιστατικά υποξέως δερματικού ερυθηματώδους λύκου. Εάν παρατηρηθούν βλάβες, ιδίως σε περιοχές του δέρματος που εκτίθενται στον ήλιο, συνοδευόμενες από αρθραλγία, ο ασθενής
πρέπει να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διακοπής της
χορήγησης λανσοπραζόλης. Η εμφάνιση υποξέως δερματικού ερυθηματώδους λύκου μετά από τη χορήγηση αναστολέα της αντλίας πρωτονίων ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο υποξέως δερματικού ερυθηματώδους λύκου με άλλους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων. Επειδή το Laprazol FasTab περιέχει λακτόζη, ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης
Lapp ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να παίρνουν αυτό το φάρμακο. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Επιδράσεις της λανσοπραζόλης σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Φαρμακευτικά προϊόντα
των οποίων η απορρόφηση εξαρτάται από το pH. Η λανσοπραζόλη μπορεί να παρέμβει στην απορρόφηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία το γαστρικό pH είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της βιοδιαθεσιμότητας σε από του στόματος χορήγηση. Αναστολείς της ΗΙV πρωτεάσης: Δεν συνιστάται η συγχορήγηση λανσοπραζόλης με αναστολείς της HIV πρωτεάσης των οποίων η απορρόφηση εξαρτάται από το όξινο ενδογαστρικό pH, όπως η αταζαναβίρη και η νελφιναβίρη, λόγω της σημαντικής μείωσης της βιοδιαθεσιμότητάς τους (βλέπε παράγραφο 4.4). Κετοκοναζόλη και ιτρακοναζόλη: Η απορρόφηση της κετοκοναζόλης και ιτρακοναζόλης από το γαστρεντερικό σωλήνα ενισχύεται από την παρουσία του γαστρικού οξέος. Η χορήγηση της λανσοπραζόλης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
υπο-θεραπευτικές συγκεντρώσεις της κετοκοναζόλης και ιτρακοναζόλης και ο συνδυασμός πρέπει να αποφεύγεται. Διγοξίνη: Η συγχορήγηση της λανσοπραζόλης και της διγοξίνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων της διγοξίνης στο πλάσμα. Για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα της διγοξίνης στο πλάσμα και αν είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται η δόση της διγοξίνης κατά την έναρξη
και ολοκλήρωση της αγωγής με λανσοπραζόλη. Μεθοτρεξάτη: Η ταυτόχρονη χρήση με μεθοτρεξάτη σε υψηλή δόση μπορεί να αυξήσει και
να παρατείνει τα επίπεδα της μεθοτρεξάτης και/ή του μεταβολίτη της στον ορό και ενδεχομένως να οδηγήσει σε τοξικότητα από τη μεθοτρεξάτη. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης μπορεί να χρειαστεί η προσωρινή διακοπή της
λανσοπραζόλης. Βαρφαρίνη: Η συγχορήγηση λανσοπραζόλης 60 mg και βαρφαρίνης δεν επηρέασε τη φαρμακοκινητική της βαρφαρίνης
ή το INR. Ωστόσο, έχουν υπάρξει αναφορές για αύξηση του INR και του χρόνου προθρομβίνης σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της

αντλίας πρωτονίων και ταυτόχρονα βαρφαρίνη. Αύξηση του ΙΝR και του χρόνου προθρομβίνης μπορεί να οδηγήσει σε μη φυσιολογική αιμορραγία, ακόμα και σε θάνατο. Ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με λανσοπραζόλη και βαρφαρίνη ταυτόχρονα μπορεί να χρειαστεί να
παρακολουθούνται για αύξηση του INR και του χρόνου προθρομβίνης, ιδιαίτερα κατά την έναρξη ή την ολοκλήρωση της ταυτόχρονη θεραπείας. Φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από τα Ρ450 ένζυμα. Η λανσοπραζόλη μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις στο
πλάσμα φαρμακευτικών προϊόντων που μεταβολίζονται από το CYP3A4. Συνιστάται προσοχή όταν η λανσοπραζόλη συνδυάζεται με φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από αυτό το ένζυμο και έχουν ένα περιορισμένο θεραπευτικό εύρος. Θεοφυλλίνη: Η λανσοπραζόλη μειώνει τις συγκεντρώσεις της θεοφυλλίνης στο πλάσμα, κάτι που ενδέχεται να μειώσει το αναμενόμενο κλινικό αποτέλεσμα της δόσης. Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται σε περίπτωση συγχορήγησης λανσοπραζόλης και θεοφυλλίνης. Τακρόλιμους: Η συγχορήγηση της λανσοπραζόλης αυξάνει τις συγκεντρώσεις της τακρόλιμους στο πλάσμα (ένα CYP3A και P-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 προϊόντα που μεταφέρονται από την
Ρ-γλυκοπρωτεΐνη: Έχει παρατηρηθεί ότι η λανσοπραζόλη αναστέλλει την πρωτεΐνη μεταφοράς, Ρ-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) in vitro. Η κλινική σημασία αυτού είναι άγνωστη. Επιδράσεις άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στη λανσοπραζόλη Φαρμακευτικά προϊόντα που αναστέλλουν το CYp2C19. Φλουβοξαμίνη: Ίσως χρειασθεί μείωση της δόσης όταν συνδυάζεται η λανσοπραζόλη με τον αναστολέα του
CYP2C19, φλουβοξαμίνη. Οι συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλάσμα αυξάνονται έως 4 φορές. Φαρμακευτικά προϊόντα που επάγουν τα CYp2C19 και CYp3Α4. Οι επαγωγείς των ενζύμων που επηρεάζουν τα CYP2C19 και CYP3Α4 όπως η ριφαμπικίνη και το St John’s
wort (Hypericum perforatum) μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις της λανσοπραζόλης στο πλάσμα. Άλλα. Σουκραλφάτη/
Αντιόξινα: Η σουκραλφάτη/αντιόξινα μπορεί να μειώσουν τη βιοδιαθεσιμότητα της λανσοπραζόλης. Επομένως, η λανσοπραζόλη πρέπει να
λαμβάνεται τουλάχιστον 1 ώρα μετά τη λήψη αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν έχουν δειχθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις της λανσοπραζόλης με μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φαρμακευτικά προϊόντα, αν και δεν έχουν διεξαχθεί τυπικές μελέτες αλληλεπίδρασης. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση: Δεν διατίθενται κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη στη
λανσοπραζόλη. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου,
στον τοκετό ή στην μεταγεννητική ανάπτυξη. Συνεπώς, δεν συνιστάται η χρήση της λανσοπραζόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός: Δεν είναι γνωστό εάν η λανσοπραζόλη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η λανσοπραζόλη απεκκρίνεται στο γάλα. Η απόφαση σχετικά με τον αν θα συνεχιστεί/διακοπεί ο θηλασμός ή θα συνεχιστεί/διακοπεί η θεραπεία με
λανσοπραζόλη πρέπει να λαμβάνεται εξετάζοντας το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με λανσοπραζόλη για
τη μητέρα. Γονιμότητα: Δεν διατίθενται στοιχεία για την επίδραση της λανσοπραζόλης στη γονιμότητα στον άνθρωπο. Σε άρρενες και θήλεις
αρουραίους η γονιμότητα δεν επηρεάστηκε από τη λανσοπραζόλη. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Μπορεί να εμφανισθούν ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο όπως ζάλη, ίλιγγος, οπτικές διαταραχές και υπνηλία (βλέπε παράγραφο 4.8). Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ικανότητα αντίδρασης μπορεί να μειωθεί. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότητες ορίζονται ως συχνές (≥1/100, <1/10), όχι συχνές (≥1.000, <1/100), σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).
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Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος

Όχι συχνές

Σπάνιες

Πολύ σπάνιες

Θρομβοκυτο-πενία,
ηωσινοφιλία, λευκοπενία

Αναιμία

Ακοκκιοκυτταραιμία,
πανκυτοπενία

Διαταραχές του
μεταβολισμού και της
θρέψης

Υπομαγνησιαιμία
[Βλέπε Ειδικές
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη
χρήση (4.4)]

Ψυχιατρικές διαταραχές
Διαταραχές του
νευρικού συστήματος

Κατάθλιψη
Κεφαλαλγία, ζάλη

Αϋπνία, ψευδαίσθηση,
σύγχυση
Ανησυχία,
ίλιγγος,
παραισθησία, υπνηλία,
τρόμος

Οφθαλμικές διαταραχές

Οπτικές διαταραχές

Διαταραχές του
γαστρεντερικού
συστήματος

Ναυτία, διάρροια,
στομαχικός πόνος,
δυσκοιλιότητα,
έμετος, μετεωρισμός,
ξηροστομία ή ξηρότητα
του φάρυγγα

Γλωσσίτιδα, καντιντίαση του
οισοφάγου, παγκρεατίτιδα,
διαταραχές της γεύσης

Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων

Αύξηση των επιπέδων
των ηπατικών ενζύμων

Ηπατίτιδα,
ίκτερος

Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού

Κνίδωση, κνησμός,
εξάνθημα

Πετέχειες, πορφύρα,
απώλεια μαλλιών,
πολύμορφο ερύθημα,
φωτοευαισθησία

Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και του
συνδετικού ιστού

Διάμεση νεφρίτιδα

Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του
μαστού

Γυναικομαστία

Παρακλινικές εξετάσεις

Κολίτιδα, στοματίτιδα

Σύνδρομο StevensJohnson, τοξική
επιδερμική νεκρόλυση

Υποξύς δερματικός
ερυθηματώδης λύκος
(βλ. παράγραφο 4.4)

Αρθραλγία, μυαλγία,
κάταγμα του ισχίου,
του καρπού ή της
σπονδυλικής στήλης
(βλέπε παράγραφο 4.4)

Διαταραχές των νεφρών
και των ουροφόρων
οδών

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης

Μη γνωστές

Κόπωση

Οίδημα

Πυρετός, υπερίδρωση,
αγγειοοίδημα,
ανορεξία, ανικανότητα

Αναφυλακτικό σοκ

Αύξηση των επιπέδων
της χοληστερόλης και
των τριγλυκεριδίων,
υπονατριαιμία

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +
30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 4.9 Υπερδοσολογία: Δεν είναι γνωστές οι επιδράσεις
υπερδοσολογίας με λανσοπραζόλη στον άνθρωπο (παρόλο που η οξεία τοξικότητα είναι πιθανόν χαμηλή) και συνεπώς δεν μπορεί να δοθούν οδηγίες για την αντιμετώπιση. Ωστόσο, έχουν χορηγηθεί δόσεις έως 180 mg λανσοπραζόλης από το στόμα και έως
90 mg λανσοπραζόλης ενδοφλεβίως την ημέρα σε δοκιμές χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο 4.8 για πιθανά συμπτώματα υπερδοσολογίας από λανσοπραζόλη. Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται
στην περίπτωση ύποπτης υπερδοσολογίας. Η λανσοπραζόλη δεν απομακρύνεται σημαντικά με την αιμοκάθαρση. Εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται πλύση στομάχου, ενεργός άνθρακας και συμπτωματική θεραπεία. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια. Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα ή γονοτοξικότητας.
Σε δύο μελέτες καρκινογένεσης σε αρουραίους, η λανσοπραζόλη προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη υπερπλασία των γαστρικών ECL
κυττάρων και καρκινοειδή ECL κύτταρα με συνοδό υπεργαστριναιμία λόγω αναστολής της έκκρισης οξέος. Παρατηρήθηκε επίσης εντερική μεταπλασία, όπως υπερπλασία των κυττάρων Leydig και καλοήθεις όγκοι από κύτταρα Leydig. Μετά από 18 μήνες
θεραπείας παρατηρήθηκε ατροφία του αμφιβληστροειδούς. Αυτό δεν παρατηρήθηκε σε πιθήκους, σκύλους και ποντίκια. Σε μελέτες καρκινογένεσης σε ποντικούς αναπτύχθηκε δοσοεξαρτώμενη υπερπλασία των γαστρικών ECL κυττάρων καθώς και όγκοι
ήπατος και αδένωμα του ορχικού δικτύου. Η κλινική σημασία των ευρημάτων αυτών είναι άγνωστη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Κατάλογος εκδόχων. Μicrogranules (lactose monohydrate+microcrystalline cellulose),
heavy magnesium carbonate, low substituted hydroxypropylcellulose, hydroxypropylcellulose, hypromellose, titanium
dioxide E171, talc, mannitol, methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30%, polyacrylate dispersion 30%,
macrogol 8000, citric acid anhydrous, glyceryl monostearate emulsion, triethyl citrate, polysorbate 80, iron oxide yellow
(E172), iron oxide red (E172), cellulose microcrystalline, crospovidone, magnesium stearate, strawberry durarome και
aspartame. 6. 2 Ασυμβατότητες. Δεν εφαρμόζεται. 6. 3 Διάρκεια ζωής. 36 μήνες. 6. 4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25° C. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. 6. 5 Φύση και συστατικά
του περιέκτη. Κουτιά των 7, 14 και 28 δισκίων σε blisters Alu/Alu. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης. Καμία ειδική υποχρέωση. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δικαιούχος: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD. – Ιαπωνία. Κάτοχος αδείας
κυκλοφορίας: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210.8009111-120 Fax: 210.8071573.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Laprazol FasTab 15 mg: 42045/07/30-5-2008. Laprazol FasTab 30 mg: 42048/07/305-2008.
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 16-6-2004 / 30-5-2008.
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 15-6-2016

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ψωρίαση
Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Eπιπολής Μυκητιάσεις
Ε. Φραγκούλη

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 €
ISBN: 978-960-6650-30-7

Σχήµα: 13,7x24 • Σελίδες: 290 • Τιµή: 95 €
ISBN: 978-960-6650-59-8

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ
Eπιθυµώ να αγοράσω:
Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

Kρυoχειρουργική Θεραπεία δερµατικών παθήσεων

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την Ψωρίαση

&

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα

210 67 77 590

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός

Νοµική υπόσταση του τραύµατος
(Σωµατικές βλάβες)
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Προσεχή Συνέδρια
22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΙΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ
& ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017
Αθήνα, www.hhpsg.gr
ESGE/ESPEN SYMPOSIUM - IBD &
NUTRITION
March 31 – April 1, 2017
Dublin, Ireland, www.espen.org
EUROPEAN GASTRO UPDATE 2017
April 6-8, 2017, Vienna, Austria
www.gastro-update-europe.eu
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
7-8 Απριλίου 2017, Ξενοδοχείο
Crowne Plaza, Αθήνα, www.hsg.gr

43ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
10-13 Μαΐου 2017, Divani Caravel
Hotel, Αθήνα, www.mednet.gr

GI-ONCOLOGY 2017 – 13th
INTERDISCIPLINARY UPDATE
June 24, 2017, Hessen, Germany
www.gi-oncology.de

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
25-27 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο Larissa
Imperial, Λάρισα, www.eemh.gr

ESMO 19th WORLD CONGRESS ON
GASTROINTESTINAL CANCER 2017
June 28 – July 1, 2017
Barcelona, Spain
www.worldgicancer.com/WCGI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
FATTY LIVER
June 1-3, 2017, Seville, Spain
www.icfl.kenes.com
EUROPEAN MEETING ON HIV
& HEPATITIS – TREATMENT
STRATEGIES & ANTIVIRAL DRUG
RESISTANCE 2017
June 7-9, 2017, Rome, Italy
www.virology-education.com

THE INTERNATIONAL LIVER
CONGRESS 2017 (EASL)
April 19-23, 2017, Amsterdam,
The Netherlands, www.easl.eu

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
9-11 Ιουνίου 2017, Ξενοδοχείο
Amalia, Ναύπλιο, www.ifne2017.gr

DIGESTIVE DISEASE WEEK 2017
May 6-9, 2017
Chicago, USA, www.ddw.org

GASTROENTEROLΟGY 2017
June 12-15, 2017
Boston, USA, gi.hmscme.com

GASTROINTESTINAL CONTROL OF
METABOLISM 2017
May 9-13, 2017
Copenhagen, Denmark
www.keystonesymposia.org/17Z6

35th GASTROENTEROLOGY AND
ENDOTHERAPY EUROPEAN
WORKSHOP 2017
June 19-22, 2017, Brussels, Belgium
www.live-endoscopy.com

EUROPEAN HELICOBACTER STUDY
GROUP - 30th INTERNATIONAL
WORKSHOP ON HELICOBACTER
AND MICROBIOTA IN
INFLAMMATION AND CANCER
2017
September 7-9, 2017
Bordeaux, france, www.ehmsg.org
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
8-9 Σεπτεμβρίου 2017
Ηράκλειο, Κρήτη, www.hsg.gr
9η ΗΠΑΤΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
22-24 Σεπτεμβρίου 2017
Μέτσοβο, Ήπειρος, www.conferre.gr
EUS ENDO INTERNATIONAL LIVE
COURSE 2017
September 25-29, 2017
Marseille, france, www.eus-endo.org
37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
5-7 Οκτωβρίου 2017

ΣΕΛΙΔΑ 22

Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη, www.hsg.gr
AMERICAN COLLEGE OF
GASTROENTEROLOGY (ACG)
– WORLD CONGRESS OF
GASTROENTEROLOGY (WGO) 2017
october 13-18, 2017
orlando, USA
www.worldgastroenterology.org
25th UEGW
october 28 – November 1, 2017
Barcelona, Spain, www.ueg.eu
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON COMPLICATIONS IN GI
ENDOSCOPY 2017
November 2, 2017
Hamburg, Germany
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF LIVER DISEASES 2017
25 Νοεμβρίου 2017
Ζωντανή Αναμετάδοση, Αμφιθέατρο
«Φ. Φέσσας», Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
www.eligast.gr
4th ATHENS INTERNATIONAL
SYMPOSIUM – AN
INTERDISCIPLINARY UPDATE
IN GASTROENTEROLOGY &
GASTROINTESTINAL CANCER
PREVENTION
July 6-7, 2018, Athens Hilton Hotel,
Athens, www.athens-symposium.com

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)ΓΠ 32221 - ΦΕΚ B’ 1049/29.4.2013
και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

GR/3DHCV/0415/0078

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες
ενέργειες».
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OROPERIDYS 10 mg, δισκία διασπειρόμενα στο στόμα ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει 10 mg δομπεριδόνης. Έκδοχo: θείου διοξείδιο. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα. Ομοιόμορφα λευκό ή
σχεδόν λευκό, αμφίκυρτο, στρογγυλό διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο με χαρακτηριστική οσμή μέντας. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θεραπευτικές ενδείξεις Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας άνω των 12 ετών και βάρους μεγαλύτερου ή ίσου των 35 kg): Το OROPERIDYS 10 mg, δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα ενδείκνυται
για την ανακούφιση των συμπτωμάτων ναυτίας και εμέτου. Αντενδείξεις Η δομπεριδόνη αντενδείκνυται στις ακόλουθες καταστάσεις: -γνωστή υπερευαισθησία
στη δομπεριδόνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα - όγκος της υπόφυσης που απελευθερώνει προλακτίνη (προλακτίνωμα) - σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία - σε ασθενείς που έχουν υφιστάμενη επιμήκυνση των ερεθισματαγωγών διαστημάτων, ειδικότερα του μεσοδιαστήματος QTc, σε ασθενείς με
σημαντικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές ή υποκείμενες καρδιακές διαταραχές όπως η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια - σε συγχορήγηση με όλα τα φάρμακα για
την επιμήκυνση του διαστήματος QT - σε συγχορήγηση με πιθανούς αναστολείς του κυτοχρώματος CYP3A4 (ανεξαρτήτως της επίδρασής τους στην επιμήκυνση
του QT). Το φάρμακο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η διέγερση της γαστρικής κινητικότητας θα μπορούσε να είναι επιβλαβής: γαστρεντερική αιμορραγία, μηχανική απόφραξη ή διάτρηση του πεπτικού. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Χρήση κατά τη γαλουχία: Η συνολική ποσότητα
δομπεριδόνης που εκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα αναμένεται να είναι μικρότερη από 7 μg ημερησίως στο μεγαλύτερο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα.
Δεν είναι γνωστό εάν αυτό είναι επιβλαβές για το νεογνό. Επομένως, το φάρμακο αυτό δεν συνιστάται σε γυναίκες που θηλάζουν. Νεφρική Δυσλειτουργία:
Εφόσον ο χρόνος ημίσειας ζωής της απέκκρισης της δομπεριδόνης επιμηκύνεται σε περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής δυσλειτουργίας με την επαναλαμβανόμενη
χορήγηση, η συχνότητα χορήγησης δόσεων δομπεριδόνης πρέπει να μειώνεται σε μία ή δύο φορές ημερησίως ανάλογα με τη βαρύτητα της ανεπάρκειας ενώ η
δόση ενδέχεται να μειωθεί. Καρδιαγγειακές επιδράσεις: Η δομπεριδόνη έχει συσχετισθεί με επιμήκυνση του διαστήματος QT σε ηλεκτροκαρδιογράφημα. Κατά τη
διάρκεια παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία, έχουν υπάρξει πολύ σπάνιες περιπτώσεις επιμήκυνσης του QT και κοιλιακές αρρυθμίες (torsades de pointes) σε
ασθενείς που λαμβάνουν δομπεριδόνη. Αυτές οι αναφορές συμπεριέλαβαν ασθενείς με παράγοντες κινδύνου, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και ταυτόχρονη αγωγή
που μπορεί να ήταν συνεισφέροντες παράγοντες. Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι η δομπεριδόνη συσχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών κοιλικών
αρρυθμιών ή ξαφνικού καρδιακού θανάτου. Υψηλότερος κίνδυνος παρατηρήθηκε σε ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών, ασθενείς που λαμβάνουν ημερήσιες
δόσεις μεγαλύτερες των 30 mg και ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη αγωγή επιμήκυνσης του QT ή αναστολείς του CYP3A4. Η δομπεριδόνη θα πρέπει να
χορηγείται στη μικρότερη αποτελεσματική δόση σε ενήλικες και παιδιά. Η δομπεριδόνη αντενδείκνυται σε ασθενείς που εμφανίζουν υφιστάμενη επιμήκυνση
των ερεθισματαγωγών διαστημάτων, ιδιαίτερα του QTc, σε ασθενείς με σημαντικές διαταραχές ηλεκτρολυτών (υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία)
ή βραδυκαρδία ή σε ασθενείς με υποκείμενες καρδιακές νόσους όπως η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια λόγω αυξημένου κινδύνου κοιλιακών αρρυθμιών. Οι
ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία) ή η βραδυκαρδία είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον προαρρυθμικό κίνδυνο. Η θεραπεία
με δομπεριδόνη θα πρέπει να διακοπεί εάν παρατηρηθούν σημεία ή συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με καρδιακή αρρυθμία και οι ασθενείς θα πρέπει να
συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να αναφέρουν εγκαίρως οποιαδήποτε καρδιακά συμπτώματα. Χρήση με ισχυρούς
αναστολείς του CYP3A4: Η συγχορήγηση με κετοκοναζόλη από το στόμα, ερυθρομυκίνη ή άλλους ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 που παρατείνουν το διάστημα

QTc πρέπει να αποφεύγεται. Το φάρμακο αυτό περιέχει διοξείδιο θείου. Το διοξείδιο θείου μπορεί σπάνια να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας και βρογχόσπασμο. Συγχορήγηση λεβοντόπα: Παρόλο που δεν κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή της δοσολογίας λεβοντόπα, παρατηρήθηκε αύξηση της
συγκέντρωσης λεβοντόπα στο πλάσμα (μέγιστο 30-40%) όταν η δομπεριδόνη ελήφθη ταυτόχρονα με λεβοντόπα. Ανεπιθύμητες ενέργειες Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες του φαρμάκου κατατάσσονται παρακάτω ανάλογα με τη συχνότητα, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συνθήκες: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100,
<1/10), όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100), σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση
τα διαθέσιμα δεδομένα). Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Πολύ σπάνιες: αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν αναφυλαξία, αναφυλακτική
καταπληξία, αναφυλακτική αντίδρασηκαι αγγειοοίδημα. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος: Σπάνιες: αυξημένα επίπεδα προλακτίνης1. Διαταραχές του
νευρικού συστήματος: Πολύ σπάνιες: ανεπιθύμητες ενέργειες του εξωπυραμιδικού2, σπασμοί3, υπνηλία3, κεφαλαλγία. Μη γνωστές: σύνδρομο ανήσυχων ποδών4.
Διαταραχές του γαστρεντερικού: Σπάνιες: διαταραχές του γαστρεντερικού που περιλαμβάνουν πολύ σπάνια παροδικούς σπασμούς του εντέρου. Πολύ σπάνιες:
διάρροια. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Πολύ σπάνιες: κνίδωση, κνησμός, εξάνθημα. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και
του μαστού: Σπάνιες: γαλακτόρροια, γυναικομαστία, αμηνόρροια. Καρδιακές διαταραχές: Μη γνωστές: κοιλιακές αρρυθμίες, επιμήκυνση του διαστήματος QTc,
κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου, αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ σπάνιες: διέγερση3, νευρικότητα. Παρακλινικές εξετάσεις:
Πολύ σπάνιες: δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογικές.1 Καθώς η υπόφυση βρίσκεται έξω από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, η δομπεριδόνη ενδέχεται
να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων προλακτίνης. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτή η υπερπρολακτιναιμία μπορεί να οδηγήσει σε νευρο-ενδοκρινολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως γαλακτόρροια, γυναικομαστία και αμηνόρροια.2 Οι εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες στα νεογνά και τα βρέφη
και εξαιρετικά σπάνιες στους ενήλικες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναστρέφονται αυθόρμητα και πλήρως μόλις διακοπεί η θεραπεία.3 Άλλες δράσεις που
σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα, σπασμοί, διέγερση και υπνηλία, είναι επίσης πολύ σπάνιες και αναφέρονται κυρίως σε βρέφη και παιδιά. 4Παρόξυνση
του συνδρόμου ανήσυχων ποδών σε ασθενείς με νόσο του Parkinson. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της
σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός,
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