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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.
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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.
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το παρόν τεύχος του περιοδικού μας έχει σκοπό να σας προλάβει
πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και να σας συνοδεύσει στις παραλίες
όπου, παράλληλα με τα μυθιστορήματα που θα διαβάσετε, θα μπορείτε να κρατάτε επαφή και με νεότερες επιστημονικές πληροφορίες
σχετικές με την ειδικότητά σας.
Από την Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική του ΓΝΑ «Λαϊκό» και τους κκ. Βαρμπομπίτη και Μανωλακόπουλο έχουμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τις γνώσεις μας στις κινητικές διαταραχές του
οισοφάγου. Είναι ένα σχετικά συχνό, καθημερινό πρόβλημα που παρουσιάζουν ασθενείς που επισκέπτονται τα γαστρεντερολογικά ιατρεία
με κύριο σύμπτωμα «δυσφαγία» ή «δυσκαταποσία». Το άρθρο αναφέρεται σε όλη την ποικιλία νοσημάτων, από τις πρωτοπαθείς διαταραχές (π.χ. αχαλασία) μέχρι τις μη ειδικές και τις δευτεροπαθείς διαταραχές στα πλαίσια συστηματικών νοσημάτων (π.χ. σκληρόδερμα).
Απαιτείται σωστή και έγκαιρη διάγνωση, με σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση που μπορεί να περιλαμβάνει και την ανάγκη παραπομπής
του ασθενούς προς άλλους ειδικούς (νευρολόγο, ρευματολόγο κ.α.).
Η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) είναι μια εξέταση που έχει σκοπό τόσο τη διάγνωση νοσημάτων χοληφόρων-ήπατος όσο και τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.
Πραγματοποιείται συνήθως από έμπειρους γαστρεντερολόγους, ωστόσο μπορεί να έχει σημαντικές επιπλοκές. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο των κκ. Κουρίκου και Μανωλακόπουλου που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος περιγράφει τις συνήθεις επιπλοκές της ERCP
και την αντιμετώπισή τους.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο από τον τομέα της ηπατολογίας, με
συγγραφείς τους κκ. Οικονόμου και Χολόγκιτα (Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης), περιγράφει τις ιδιαιτερότητες ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, όπως μεταμοσχευμένοι, νεφροπαθείς, έγκυοι, παιδιά και ανοσοκατεσταλμένοι. Εστιάζει κυρίως
στη θεραπεία αυτών των ασθενών, υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία της προφυλακτικής αντιϊκής αγωγής στα άτομα «φορείς» ή με
παρελθούσα ΗΒV λοίμωξη (antiHBc +/- antiHBs θετικότητα) και ανοσοκαταστολή.
Όπως πάντα, το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται με το ηπατολογικό
και το γαστρεντερολογικό κουίζ, που έχουν σκοπό να σας κάνουν ενεργά συμμέτοχους στα κλινικά διλήμματα που έχουν απασχολήσει
τους συγγραφείς στην καθημερινή πράξη με παραδείγματα ασθενών.
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Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, και καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική επιτροπή
Μέλανι Ντόιτς
ΣEΛIΔA 2

Epclu

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

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

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 μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (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
έχει τεκμηριωθεί. Θα πρέπει να εξετάζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και
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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): Περιστατικά
επανενεργοποίησης του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV), μερικά από τα
οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο, έχουν αναφερθεί στη διάρκεια
ή μετά τη θεραπεία με αντιικούς παράγοντες άμεσης δράσης. Θα πρέπει να πραγματοποιείται προκαταρκτικός έλεγχος για τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) σε όλους του ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα HBV/HCV λοίμωξη διατρέχουν κίνδυνο
επανενεργοποίησης της HBV και κατά συνέπεια θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κλινικές
κατευθυντήριες οδηγίες. 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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Tιμή Epclusa (Ex-factory): 15.534,63€
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
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Κινητικές διαταραχές οισοφάγου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ο οισοφάγος είναι ένα μυώδες όργανο με μήκος περίπου 25 εκατοστά και βασικό ρόλο την προώθηση της τροφής
στο στομάχι. Η αποτελεσματική προώθηση απαιτεί συντονισμένες κινήσεις που αφορούν στο σώμα του οισοφάγου
και τους δύο σφιγκτήρες που βρίσκονται στο άνω και κάτω άκρο του.
Το σώμα του οισοφάγου συντίθεται από δύο τύπους μυϊκών ινών, τις γραμμωτές και τις λείες μυϊκές ίνες,
οι οποίες διατάσσονται σε δύο στιβάδες, μια εσωτερική (κυκλοτερής) και μια εξωτερική (επιμήκης).

Η

προώθηση των τροφών επιτυγχάνεται με
τη λεγόμενη οισοφαγική περίσταλση, ένα
συσπαστικό κύμα που ταξιδεύει προς τα
κάτω και διακρίνεται σε πρωτογενή (πυροδοτείται από το κέντρο κατάποσης), δευτερογενή (επάγεται από διάταση του οισοφάγου από υλικό
παλινδρόμησης, υπόλειμμα τροφής ή αέρα) και
τριτογενή (μεμονωμένες, απερισταλτικές συσπάσεις, οι οποίες παρατηρούνται κυρίως σε ηλικιωμένους). Ο έλεγχος της περίσταλσης βασίζεται
στην ισορροπία ανάμεσα σε διεγερτικούς (κυρίως
στον ανώτερο οισοφάγο) και ανασταλτικούς (κατώτερος οισοφάγος) νευρώνες. Οποιαδήποτε διαταραχή στη νεύρωση και τη δραστηριότητα των
μυϊκών ινών του οισοφάγου μπορεί να δυσχεράνει την προώθηση των τροφών και υγρών και να
προκαλέσει συμπτώματα όπως δυσφαγία, αναγωγές και θωρακικό άλγος.

Κινητικές διαταραχές οισοφάγου
Οι κινητικές διαταραχές του οισοφάγου στο σύνολό τους δεν είναι σπάνιες και ποικίλουν από τις
καλά καθορισμένες πρωτοπαθείς διαταραχές κινητικότητας οισοφάγου, μέχρι μη ειδικές διαταραχές, ενώ εκείνες που εκδηλώνονται στα πλαίσια
συστηματικών παθήσεων είναι γνωστές ως δευτεροπαθείς διαταραχές κινητικότητας.
Τα συχνότερα συμπτώματα είναι δυσφαγία και
θωρακαλγία, ενώ άλλα συνοδά συμπτώματα περιλαμβάνουν οδυνοφαγία, αίσθημα καύσου και
αναγωγές. Η λήψη καλού ιστορικού διαδραματίζει
πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, ενώ βασικό
είναι προτού τεθεί η διάγνωση να αποκλειστεί η
ύπαρξη αποφρακτικού τύπου βλάβης.
Η ταξινόμηση των κινητικών διαταραχών του οισοφάγου περιλαμβάνει την αχαλασία, τον διάχυτο οισοφαγικό σπασμό, τον υπερσυσπώμενο οισοφάγο (οισοφάγος «δίκην καρυοθραύστη» και
υπερτονικός κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας),
τις μη ειδικές κινητικές διαταραχές (αναποτελεσματικός περισταλτισμός) και τις δευτεροπαθείς διαταραχές κινητικότητας (σχετιζόμενες με καταστάσεις
όπως σκληρόδερμα, σακχαρώδης διαβήτης, νόσος Chagas, ψευδοαχαλασία).
Οι πρωτοπαθείς κινητικές διαταραχές του οισοφάγου είναι ιδιοπαθείς, αλλά έχουν ενοχοποιηθεί ιογενείς, λοιμώδεις, περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες. Ωστόσο, με εξαίρεση την αχαλασία, η παθοφυσιολογία τους δεν είναι επαρκώς κατανοητή.

Πρωτοπαθείς διαταραχές
κινητικότητας οισοφάγου
Αχαλασία

Η αχαλασία είναι μια σπάνια πάθηση με ετήσια
επίπτωση 1-3 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα και παρουσιάζεται συνήθως κατά την 5η δεκαετία ζωής. Παθοφυσιολογικά χαρακτηρίζεται
από ατελή χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού
σφιγκτήρα (ΚΟΣ) κατά την κατάποση, σε συνδυασμό με απερίσταλση των λείων μυών του οισοφάγου. Η πίεση ηρεμίας του ΚΟΣ είναι συνήθως
αυξημένη. Η κύρια διαταραχή περιλαμβάνει απώλεια γαγγλιονικών κυττάρων από το τοίχωμα του
οισοφάγου, η οποία ξεκινάει από τον ΚΟΣ και κατευθύνεται προς τα πάνω. Συνεπώς, στην πάθηση αυτή προσβάλλονται πρώιμα οι μεταγαγγλιονικοί ανασταλτικοί νευρώνες και στη συνέχεια και
οι διεγερτικοί νευρώνες του οισοφάγου. Ο βαθμός
της απώλειας σχετίζεται με τη διάρκεια της νόσου.
Μετά από 10 ή παραπάνω χρόνια, σχεδόν δεν υπάρχουν γαγγλιονικά κύτταρα. Η αιτιοπαθογένεια
δεν είναι επαρκώς κατανοητή. Στον ορό ασθενών

Εικόνα 1. Εικόνα δίκην
“ράμφους πτηνού” σε
οισοφαγογράφημα σε
ασθενή με αχαλασία

έχουν βρεθεί αντισώματα έναντι μυεντερικών νευρώνων, ενώ ανοσοϊστοχημικές αναλύσεις έχουν
δείξει παρουσία Τ-κυτταροτοξικών κυττάρων, αντισωμάτων IgM και εναποθέσεις συμπληρώματος. Υπάρχουν ενδείξεις που εμπλέκουν τη λοίμωξη από HSV-1, όπως η παρουσία anti-HSV-1 αντισωμάτων και HSV-1 DNA. Επίσης, φαίνεται πως
υπάρχει και γενετική προδιάθεση, με τα αλλήλια
HLA DQA1*0103 και DQB1*0603 να έχουν συσχετιστεί με αυξημένη επίπτωση της νόσου.
Κλινικά, το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι προοδευτική δυσφαγία σε υγρά και στερεά,
ενώ μπορεί να συνυπάρχουν αναγωγές, θωρακικό άλγος, οπισθοστερνικό αίσθημα καύσου, λόξυγκας, δυσοσμία. Συνήθως υπάρχουν συμπτώματα αρκετά χρόνια πριν τη διάγνωση. Η αχαλασία εάν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει
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σε υποθρεψία, απώλεια βάρους, αφυδάτωση και
εισρόφηση, ενώ πρέπει να τονιστεί και ο αυξημένος κίνδυνος για πλακώδες καρκίνωμα οισοφάγου στους ασθενείς αυτούς. Κύριο ρόλο στη διάγνωση διαδραματίζει η μανομετρία οισοφάγου,
η οποία μπορεί να δείξει αυξημένη πίεση ηρεμίας ΚΟΣ (>40mmHg σε >60% των ασθενών), ατελή χάλαση ΚΟΣ κατά την κατάποση και απουσία
περισταλτισμού. Σύμφωνα με τη μανομετρία υψηλής ανάλυσης διακρίνονται τρεις τύποι αχαλασίας:
ο τύπος I χωρίς συμπίεση (κλασική αχαλασία), ο
τύπος ΙΙ με συμπίεση (θεωρείται πρόδρομος του Ι
με πίεση καθόλο το μήκος του οισοφάγου) και ο
τύπος ΙΙΙ με παρουσία υψηλών συσπάσεων. Το οισοφαγογράφημα βοηθάει επίσης στη διάγνωση,
με τη χαρακτηριστική εικόνα δίκην © © ράμφους πτηνού© © στο επίπεδο της οισοφαγογαστρικής συμβολής (ΟΓΣ). Άλλα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν διάταση οισοφάγου, υδραερικό επίπεδο, απώλεια περίσταλσης, εκκολπωματοειδείς διατάσεις και διαφραγματοκήλη. Η ακτινογραφία μπορεί να αναδείξει σιγμοειδή οισοφάγο με διευρυσμένο μεσοθωράκιο.
Δεν απαντούν το ίδιο οι διάφοροι τύποι αχαλασίας στη θεραπεία, με καλύτερη πρόγνωση για
τον τύπο ΙΙ και χειρότερη για τον ΙΙΙ. Η φαρμακευτική θεραπεία δεν προσφέρει καλή μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και χρησιμοποιείται περισσότερο για προσωρινή ανακούφιση σε ήπιας
έως μέτριας βαρύτητας νόσο.
Παράγοντες που προκαλούν χάλαση των λείων μυών, όπως νιτρικά ή αποκλειστές διαύλων
ασβεστίου, χρησιμοποιούνται πριν το φαγητό και
ελαττώνουν την πίεση του ΚΟΣ, ανακουφίζοντας
τη δυσφαγία. Μεγαλύτερη κλινική εμπειρία υπάρχει με την νιφεδιπίνη (κυρίως με υπογλώσσια δισκία των 5mg πριν τα γεύματα) και τους αναστολείς φωσφοδιεστεράσης. Επίσης, στην αντιμετώπιση της αχαλασίας χρησιμοποιείται η έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στην περιοχή του ΚΟΣ, η οποία
ελαττώνει την πίεση του ΚΟΣ αναστέλλοντας την
απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από προσυναπτικούς χολινεργικούς νευρώνες.
Η τεχνική περιλαμβάνει έγχυση της τοξίνης στα
4 τεταρτημόρια του ΚΟΣ με έναν καθετήρα σκληροθεραπείας. Συνήθως η βελτίωση της δυσφαγίας διατηρείται για έξι μήνες.
Οριστικότερη θεραπεία της αχαλασίας προσφέρεται με ενδοσκοπική διαστολή ή με χειρουργική επέμβαση. Η αεροδιαστολή του ΚΟΣ διενεργείται με καθετήρα – μπαλόνι διαμέτρου τουλάχιστον 3 εκ. με αποτέλεσμα μερική διάσπαση της

Εικόνα 2. Α) τοποθέτηση διαστολέα-μπαλόνι στην ΟΓΣ Β) Ξεφούσκωτο μπαλόνι Γ) Φουσκωμένο μπαλόνι που
προκαλεί διαστολή

Εικόνα 3. Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός
σε οισοφαγογράφημα

κυκλοτερούς μυϊκής στιβάδας του σφιγκτήρα. Το
μπαλόνι, διαμέτρου 30, 35 ή 40mm τοποθετείται
κατά μήκος του ΚΟΣ ακτινοσκοπικά ή ενδοσκοπικά. Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν θωρακικό πόνο, παλινδρόμηση και (σπάνια) διάτρηση.
Η χειρουργική επέμβαση βασίζεται στην από παλιά γνωστή τεχνική της μυοτομής Heller και περιλαμβάνει οπίσθια ή πρόσθια μυοτομή είτε με διακοιλιακή (λαπαροτομία/λαπαροσκόπηση) ή με διαθωρακική προσέγγιση. Κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ανάπτυξη ΓΟΠ και συνοδών επιπλοκών (οισοφαγίτιδα, πεπτική στένωση). Για το λόγο
αυτό συχνά συνδυάζεται με μερική θολοπλαστική (Toupet ή Dor). Η τεχνική PoEM που βασίζεται σε ενδοσκοπική μυοτομή έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η πρόγνωση είναι σε γενικές γραμμές ευνοϊκή,
με καλό προσδόκιμο επιβίωσης.

είναι ο ρόλος φαρμάκων που επιδρούν στους υποδοχείς 5-ΗΤ3 και 5-ΗΤ4, λόγω της σχέσης τους
με το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός

Υπερτονικός ΚΟΣ

Ο διάχυτος οισοφαγικός σπασμός αποτελεί σπάνια διαταραχή της κινητικότητας, η οποία προκαλείται από λειτουργική ανισορροπία ανάμεσα στα διεγερτικά και ανασταλτικά μετα-γαγγλιονικά νευρωνικά μονοπάτια, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται
ο συντονισμός των περισταλτικών κυμάτων, χωρίς
να επηρεάζεται η έντασή τους. Φαίνεται πως σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του συνδρόμου διαδραματίζουν οι πρώιμες συσπάσεις (μειωμένη λανθάνουσα περίοδος) όσο και η διαταραχή της αναστολής μετά την κατάποση (deglutitive inhibition).
Κλινικά χαρακτηρίζεται κυρίως από οπισθοστερνικό άλγος/δυσφορία, το οποίο μπορεί να είναι έντονο και να προσλαμβάνει χαρακτήρες στηθάγχης, δυσφαγία, η οποία είναι συνήθως διαλείπουσα και μη προοδευτική, και αναγωγές. Το άγχος
φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
εκδήλωση του συνδρόμου. Το οισοφαγογράφημα μπορεί να δείξει τη χαρακτηριστική εικόνα οισοφάγου «δίκην τιρμπουσόν» με πολλές εντοπισμένες, μη-προωθητικές συσπάσεις, όπως και
ψευδοεκκολπώματα.
Τυπικό εύρημα στην μανομετρία είναι ταυτόχρονες συσπάσεις (σε >30% των καταπόσεων νερού),
οι οποίες εναλλάσονται με φυσιολογικές προωθητικές συσπάσεις. Για τη θεραπεία έχουν δοκιμαστεί
με μερική επιτυχία χαλαρωτικά λείων μυών, καθώς και διαστολή και μυοτομή Heller (εκτεταμένη,
μόνο σε τελευταία στάδια), κυρίως σε περιπτώσεις
όπου συνυπάρχει σοβαρή δυσφαγία. Επίσης, έχει
δοκιμαστεί με επιτυχία η χορήγηση κάποιων αγχολυτικών (όπως τραζοδόνη).

Ο υπερτονικός ΚΟΣ είναι μία πολύ σπάνια κινητική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση ηρεμίας ΚΟΣ (>40mmHg) με φυσιολογική χάλαση αυτού. Η θεραπεία περιλαμβάνει αποκλειστές διαύλων ασβεστίου και νιτρώδη.
Ακόμη, έχει χρησιμοποιηθεί και η ενέσιμη βοτουλινική τοξίνη, ενώ φαίνεται να υπάρχει και κάποιος
ρόλος για τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, καθώς
έχουν αντιχολινεργικές ιδιότητες και ελαττώνουν
τη σπλαχνική ευαισθησία. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι καλό.

Οισοφάγος δίκην καρυοθραύστη και
οισοφάγος δίκην κομπρεσέρ
Ο οισοφάγος «δίκην καρυοθραύστη» ή υπερσυσπώμενος οισοφάγος χαρακτηρίζεται από φυσιολογικό περισταλτισμό με παθολογικά υψηλής
έντασης συσπάσεις (ΜΟ >180 mmHg για υγρές
καταπόσεις). Στην μανομετρία υψηλής ανάλυσης
η αντίστοιχη διαταραχή είναι ο οισοφάγος “δίκην κομπρεσέρ” με καταγραφή τουλάχιστον δύο
πολύ ισχυρών συσπάσεων σε ύψος και διάρκεια
χρόνου (DCI >8000 mm Hg.s.cm). Η παθοφυσιολογία των παθήσεων αυτών δεν είναι ξεκάθαρη.
Προεξάρχον σύμπτωμα είναι το θωρακικό άλγος,
ενώ μπορεί να συνυπάρχουν δυσφαγία και, σε μικρότερη συχνότητα, συμπτώματα παλινδρόμησης.

Αναποτελεσματικός οισοφαγικός
περισταλτισμός
Η αναποτελεσματική οισοφαγική περίσταλση ανευρίσκεται σχετικά συχνά σε ασθενείς με μη αποφρακτική δυσφαγία. Στην κλασική μανομετρία
καταγράφονται πολύ χαμηλής έντασης περισταλτικά κύματα (<30mmHg). Φαίνεται να οφείλεται
κυρίως σε δυσλειτουργία ή ατονία του πνευμονογαστρικού νεύρου, αν και μπορεί να εκδηλωθεί μετά από βλάβη σε οποιοδήποτε επίπεδο από
το κέντρο στο ΚΝΣ, μέχρι τις λείες μυϊκές ίνες του
οισοφάγου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσφαγία και συμπτωματολογία ΓΟΠΝ. Μπορεί να
συνυπάρχει θωρακικό άλγος. Δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες και ο στόχος είναι η μείωση των συμπτωμάτων. Σημαντικό είναι να δίνεται προσοχή
στα γεύματα και στη στάση του σώματος, ώστε να
μειώνονται τα συμπτώματα παλινδρόμησης, ενώ
συχνά είναι απαραίτητη η μακροχρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Υπό διερεύνηση
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Δευτεροπαθείς διαταραχές
κινητικότητας οισοφάγου
Συστηματική σκλήρυνση

Ο οισοφάγος προσβάλλεται στην πλειονότητα των
ασθενών με πρωτοπαθή συστηματική σκλήρυνση,
τόσο στη διάχυτη όσο και στην εντοπισμένη μορφή (σύνδρομο CREST). Η βαρύτητα δεν σχετίζεται
απαραίτητα με τη βαρύτητα της προσβολής άλλων
οργάνων. Η προσβολή χαρακτηρίζεται από ατροφία των λείων μυϊκών ινών και αντικατάσταση από
ουλώδη ιστό, με αποτέλεσμα προοδευτική απώλεια περίσταλσης και εξασθένιση του ΚΟΣ. Η κινητικότητα διατηρείται στο εγγύς τμήμα του οισοφάγου από γραμμωτές μυϊκές ίνες. Κλινικά μπορεί να υπάρχει δυσφαγία και σημαντικού βαθμού
παλινδρόμηση με έντονα συμπτώματα.

Νόσος Chagas
Ενδημική στη Νότια Αμερική, προκαλείται από το
παράσιτο Trypanosoma cruzi. Μετά τη μόλυνση ακολουθεί μια οξεία σηψαιμική φάση ποικίλης βαρύτητας. Η χρόνια φάση αναπτύσσεται έως και 20
χρόνια μετά τη μόλυνση και προκύπτει από καταστροφή των αυτόνομων γαγγλιονικών κυττάρων
στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου στην καρδιά,
το έντερο, το ουροποιητικό και το αναπνευστικό.
Η συχνότερη αιτία θανάτου είναι η χρόνια μυοκαρδιοπάθεια. Η διάγνωση στην οξεία φάση γίνεται με
ανεύρεση του παρασίτου στο περιφερικό αίμα και
στη χρόνια φάση ορολογικά και με PCR. Η θεραπεία είναι όπως σε ιδιοπαθή αχαλασία.

Ψευδοαχαλασία
Οφείλεται σε διήθηση από καρκίνο, με πάνω από
το 50% των περιπτώσεων να προκαλούνται από
αδενοκαρκίνωμα στη ΓΟΣ. Η λειτουργική διαταραχή είναι όπως στην ιδιοπαθή αχαλασία. Αντιστοιχεί
στο 5% των περιπτώσεων με μανομετρική διάγνωση αχαλασίας. Σε σχέση με την πρωτοπαθή
αχαλασία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη απώλεια βάρους, πιο προχωρημένη ηλικία (50 ετών)
και πρόσφατη έναρξη συμπτωμάτων (<1 χρόνο).
Εκτός του αδενοκαρκινώματος, άλλοι τύποι καρκίνου (ήπατος, παγκρέατος, πνευμόνων, πλακώδες καρκίνωμα οισοφάγου) και διηθητικές νόσοι
(σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα) έχουν ενοχοποιηθεί ως προς την
IG
παθογένεια της νόσου.

Eπιπλοκές ERCP:
Πρόληψη και αντιμετώπιση
Α. ΚΟΥΡΙΚΟΥ, Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Η ενδοσκοπική παλίνδρομη
χολαγγειοπαγκρεατογραφία
(ERCP) αποτελεί από το 1968 μία
πολύτιμη μέθοδο στη διάγνωση
και αντιμετώπιση των παθήσεων
του χοληφόρου δένδρου και του
παγκρέατος. Κατά την εξέταση
αυτή, ένα ειδικό πλαγίας όρασης
ενδοσκόπιο oδηγείται στο
δωδεκαδάκτυλο όπου, αφού
εντοπίσει το φύμα του Vater,
διευκολύνει με ειδικούς χειρισμούς
τον καθετηριασμό του χοληδόχου
πόρου και του παγκρέατος. Ο ρόλος
της ERCP στις μέρες μας είναι κυρίως
θεραπευτικός μετά την ανάπτυξη
άλλων ασφαλέστερων και σχετικά
μη επεμβατικών τεχνικών, όπως η
μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατοραφία
(MRCP) και ο ενδοσκοπικός υπέρηχος.

Ο

ι πιο συνηθισμένες παθήσεις που αντιμετωπίζονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι η απόφραξη των χοληφόρων από λίθους ή νεοπλάσματα της περιοχής, οπότε και γίνονται και ανάλογες παρεμβάσεις (αφαίρεση λίθων ή τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων), η διαστολή στενώσεων χοληφόρων (π.χ. στην πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα), οι ιατρογενείς χειρουργικές κακώσεις χοληφόρων, η δυσλειτουργία
του σφιγκτήρα του oddi κ.α. Η μέθοδος παρουσιάζει τεκμηριωμένη κλινική ασφάλεια και χαρακτηρίζεται από καλή ανεκτικότητα, ωστόσο ως μια επεμβατική μέθοδος συνοδεύεται από μικρό ποσοστό σοβαρών επιπλοκών. Οι επιπλοκές που σχετίζονται με την ERCP διακρίνονται σε γενικές, που
είναι κοινές με τις άλλες ενδοσκοπικές μεθόδους,
όπως αλλεργία στα φάρμακα, καρδιοπνευμονικά
συμβάματα, αιμορραγία ή διάτρηση από τραυματική δίοδο του ενδοσκοπίου και ειδικές λόγω των
χειρισμών στα χοληφόρα και τον παγκρεατικό πόρο, όπως παγκρεατίτιδα, σήψη, αιμορραγία ή οπισθοπεριτοναϊκή διάτρηση του δωδεκαδακτύλου.
Η μετά ERCP παγκρεατίτιδα είναι η πιο συχνή
σοβαρή επιπλοκή της ERCP. Μία παροδική αύξηση της αμυλάσης του ορού είναι συχνή μετά
την ERCP, εμφανιζόμενη μέχρι και σε 75% των ασθενών. Ωστόσο, οξεία κλινική παγκρεατίτιδα, ο-

ριζόμενη ως το κλινικό σύνδρομο κοιλιακού άλγους και υπεραμυλασαιμίας που απαιτεί νοσηλεία ή παράταση αυτής, παρατηρείται μόνο στο
5% των περιπτώσεων. Παράγοντες κινδύνου για
μετά ERCP παγκρεατίτιδα αποτελούν παράγοντες
που σχετίζονται με τον ασθενή, όπως η νεαρή ηλικία, το θήλυ φύλο, η φυσιολογική χολερυθρίνη
ορού, η προγενέστερη μετά ERCP παγκρεατίτιδα,
η υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα, η υποψία δυσλειτουργίας του σφιγκτήρα του oddi και παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία, όπως η
έλλειψη εμπειρίας του ενδοσκόπου, ο δύσκολος
καθετηριασμός του φύματος ( >10 λεπτά), η σκιαγράφηση του παγκρεατικού πόρου, η μανομετρία
του σφιγκτήρα του oddi, η Precut σφιγκτηροτομή,
η παγκρεατική σφιγκτηροτομή, η φυματεκτομή και
η σφιγκτηροπλαστική με μπαλόνι. Τα περισσότερα μετά ERCP επεισόδια παγκρεατίτιδας είναι ήπια
και απαιτούν μικρή παραμονή στο νοσοκομείο. Η
αντιμετώπιση είναι η ίδια με αυτή των ασθενών με
παγκρεατίτιδα από άλλα αίτια. Μέτρα που μπορεί να μειώσουν την μετά ERCP παγκρεατίτιδα είναι η σωστή επιλογή των ασθενών για ERCP, η ελαχιστοποίηση του αριθμού προσπαθειών καθετηριασμού, ο εκλεκτικός καθετηριασμός του χοληδόχου πόρου εάν δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος του παγκρεατικού, η ελαχιστοποίηση του
ΣΕΛΙΔΑ 6

αριθμού και του όγκου των εγχύσεων σκιαγραφικού εντός του παγκρεατικού πόρου, η τοποθέτηση προφυλακτικού παγκρεατικού stent σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για μετά ERCP παγκρεατίτιδα (π.χ. μετά από ανεπιθύμητο καθετηριασμό του
παγκρεατικού σε περιπτώσεις με δύσκολο καθετηριασμό του χοληδόχου). Ο ρόλος της προφυλακτικής χορήγησης φαρμάκων δεν είναι ξεκάθαρος, φαίνεται όμως ότι η εφάπαξ δια του ορθού
χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονών φαρμάκων (ινδομεθακίνης ή δικλοφαινάκης), πριν ή αμέσως μετά την ERCP, ελαττώνει τον κίνδυνο της
μετά ERCP παγκρετίτιδας. H επιθετική ενυδάτωση
με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών περί την εξέταση είναι μία άλλη μέθοδος που έχει μελετηθεί και
έδωσε θετικά αποτελέσματα σε πιλοτική μελέτη.
H αιμορραγία είναι άλλη μία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια και είναι συνήθως αποτέλεσμα της
ενδοσκοπικής σφιγκτηροτομής. Η συχνότητα της
αιμορραγίας μετά σφιγκτηροτομή υπολογίζεται στο
0,3-2%. Άλλες αιτίες πολύ σπάνιες που έχουν αναφερθεί είναι ο τραυματισμός του ήπατος, του
σπληνός ή των αγγείων της κοιλιάς. Επίσης, αιμοχολία μπορεί να συμβεί μετά από διαστολή στενώσεων, βιοψία του χοληφόρου δέντρου και θεραπείες με ραδιοσυχνότητες. Η αιμορραγία μετά
την ERCP ταξινομείται σε άμεση, όταν συμβαίνει

VE17074_21x28_HR.pdf

1

23/06/2017

11:31 π.µ.

κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εξέταση
και καθυστερημένη, όταν συμβαίνει από ώρες μέχρι μερικές εβδομάδες μετά τη σφιγκτηροτομή. Επιπλέον, θεωρείται κλινικά σημαντική ή μη σημαντική ανάλογα με την ύπαρξη ή
όχι ορατής αιμορραγίας και τη μεταβολή των επιπέδων αιμοσφαιρίνης και βαθμολογείται σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή ανάλογα με τον αριθμό των
μεταγγίσεων και της ανάγκης για αγγειογραφική ή
χειρουργική παρέμβαση. Παράγοντες κινδύνου
που σχετίζονται με τον ασθενή αποτελούν οι διαταραχές πηκτικότητας, η αντιπηκτική θεραπεία μέσα σε τρεις μέρες μετά την εξέταση και η παρουσία χολαγγειίτιδας. Ανατομικοί λόγοι που αποτελούν παράγοντες κινδύνου είναι η Billroth II γαστρεκτομή, η στένωση της κορυφής του φύματος
Vater και η ενσφήνωση του λίθου, ενώ από τους
τεχνικούς παράγοντες η precut σφιγκτηροτομή και
η μικρή εμπειρία του χειριστή αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες. Ο κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με το να αναγνωρίζονται οι ασθενείς υψηλού κινδύνου, να διορθώνονται κατά το δυνατόν οι διαταραχές πηκτικότητας και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική.
Η σφιγκτηροτομή θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές πηκτικότητας. Η αιμορραγία μετά σφιγκτηροτομή συχνά σταματά αυτόματα και σπάνια είναι απειλητική για τη ζωή. Η
κλινικά σημαντική αιμορραγία αντιμετωπίζεται με
υποστηρικτικά μέτρα και ενδοσκοπική θεραπεία,
ενώ η αγγειογραφία και η χειρουργική έχουν θέση σε ανθεκτικές περιπτώσεις.
Οι λοιμώξεις μετά την ERCP είναι επιπλοκή που
συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανιούσα χολαγγειίτιδα, το ηπατικό απόστημα, η οξεία χολοκυστίτιδα, η επιμόλυνση παγκρεατικής ψευδοκύστης, και σπανιότερα η ενδοκαρδίτιδα/ενδαγγειίτιδα. Η χολαγγειίτιδα συμβαίνει στο 0,5-3% των
περιπτώσεων. Πυρετός, ίκτερος και κοιλιακό άλγος είναι τα τυπικά συμπτώματα, αλλά υπόταση
και διαταραχές επιπέδου συνείδησης συμβαίνουν
σε σοβαρές περιπτώσεις. Σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες είναι ο συνδυασμός διαδερμικής-ενδοσκοπικής μεθόδου, η τοποθέτηση stent
σε κακοήθεις στενώσεις και η αποτυχία πλήρους
παροχέτευσης των χοληφόρων. H προφυλακτική
χορήγηση αντιβιοτικών πριν από την ΕRCP συνιστάται σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος ή σε
ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη απόφραξη χοληφόρων όπου μπορεί να μην επιτευχθεί πλήρης
παροχέτευση. Η οξεία χολοκυστίτιδα εμφανίζεται
στο 0,5% των περιπτώσεων. Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν η έγχυση μη αποστειρωμένης σκιαγραφικής ουσίας μέσα σε χοληδόχο κύστη που παρουσιάζει δυσκινησία και η απόφραξη
του κυστικού πόρου. Η θεραπεία της είναι η χολοκυστεκτομή ή διαδερματική χολοκυστοστομία.
Ο ρόλος της προφυλακτικής χορήγησης αντιβιοτικών για την οξεία χολοκυστίτιδα δεν έχει μελετηθεί. Στα περισσότερα κέντρα διενεργείται πρώιμη
χολοκυστεκτομή μετά την ERCP και τη σφιγκτηροτομή για χοληδοχολιθίαση, μια τακτική που περιορίζει την πιθανότητα χολοκυστίτιδας σε ασθενείς με χολολίθους. Ωστόσο, σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου ίσως να συστήσουμε μια πιο συντηρητική προσέγγιση.
Η διάτρηση κατά την ERCP είναι σοβαρή επιπλοκή

που χρειάζεται άμεσα διάγνωση και αντιμετώπιση.
Διάτρηση μπορεί να συμβεί με διάφορους μηχανισμούς: διάτρηση αυλού από το ενδοσκόπιο κατά τη διενέργεια σφιγκτηροτομής, οπότε παρατηρείται οπισθοπεριτοναϊκή διαφυγή ή κατά την εξωτοιχωματική δίοδο οδηγών συρμάτων ή την μετανάστευση των stent. H διάτρηση του 12λου συμβαίνει σε ποσοστό 0,08-0,6%. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή αποτελούν η υποψία δυσλειτουργίας του σφιγκτήρα του oddi, το
θήλυ φύλο, η μεγάλη ηλικία, η διαφορετική ανατομία μετά από χειρουργείο (π.χ. Billroth ΙΙ γαστρεκτομή), ενώ παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία αποτελούν ο δύσκολος καθετηριασμός,
η διενέργεια σφικτηροτομής, η μεγαλύτερη διάρκεια της εξέτασης και η διαστολή στενώσεων χοληφόρων. H παρουσία ελεύθερου περιτοναϊκού
αέρα αναγνωρίζεται σχεδόν αμέσως από την κλινική εικόνα και τον ακτινολογικό έλεγχο.
Αντιθέτως, η οπισθοδωδεκαδακτυλική διάτρηση
συνήθως καθορίζεται με την παρουσία αέρα ή σκιαγραφικού στον οπισθοπεριτοναϊκό στην περιοχή
του χοληδόχου πόρου και του δωδεκαδακτύλου
κατά τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας για πόνο
μετά την ERCP. Η αντιμετώπιση συνίσταται κατ’ αρχάς σε διακοπή της σίτισης, ρινογαστρική αναρρόφηση, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και αντιβιοτικών. Εάν υπάρχουν σημεία περιτοναϊσμού και συνεχιζόμενη διαφυγή στον ακτινολογικό έλεγχο, τότε συνήθως απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.
Εάν η διάτρηση γίνει αντιληπτή κατά την ενδοσκόπηση, τότε μπορεί να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά.
Σε απουσία περιτοναϊσμού, συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης ή ενεργού διαφυγής στην
αξονική, η συντηρητική αντιμετώπιση οδηγεί στη
σύγκλειση της διάτρησης σε ποσοστό 50-90%. Ο
κίνδυνος διάτρησης μειώνεται όταν η ERCP διενεργείται από καλά εκπαιδευμένους ενδοσκόπους εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές που διέπουν την
ERCP και τη σφιγκτηροτομή.
Τα καρδιοπνευμονικά συμβάματα αποτελούν
το 4-16% των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την ERCP και συνήθως συνδέονται με
την καταστολή. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υποξία, η υπόταση, οι καρδιακές αρρυθμίες και η εισρόφηση. Στην πλειοψηφία τους είναι ήπιας ή μέΣΕΛΙΔΑ 8

τριας βαρύτητας, με την υπόταση και την υποξία να αποτελούν
τις πιο συχνές. Η εμβολή αέρα θα
πρέπει να αναζητείται μεταξύ άλλων, όταν ο ασθενής εμφανίσει
αιφνίδια εγκατάσταση σοβαρών
καρδιοαναπνευστικών συμβαμάτων κατά την ΕRCP. Η στενή παρακολούθηση του ασθενή, η καταγραφή του καρδιακού ρυθμού και του κορεσμού σε oξυγόνο, η αναρρόφηση των
εκκρίσεων, η δυνατότητα χορήγησης οξυγόνου και η διαθεσιμότητα εργαλείων ανάνηψης είναι απαραίτητα μέσα κατά την εξέταση. Η καταστολή με προποφόλη σε σχέση
με άλλα κλασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά την ενδοσκόπηση, φαίνεται πως
σχετίζεται με καλύτερη καταστολή, μικρότερο
χρόνο ανάνηψης και χαμηλούς ρυθμούς καρδιοπνευμονικών συμβαμάτων.
Άλλες σπάνιες επιπλοκές κατά την ERCP είναι οι αναφυλακτικές αντιδράσεις κατά τη χορήγηση σκιαγραφικού και ανεπιθύμητα συμβάματα που σχετίζονται με τα εργαλεία της ERCP, όπως
υποκάψιο ηπατικό αιμάτωμα από τρώση με οδηγό-σύρμα, η ενσφήνωση μεγάλου χολόλιθου μαζί
με το καλάθι αφαίρεσης λίθων και επιπλοκές που
μπορεί να συμβούν κατά την τοποθέτηση stent.
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Διαχείριση των ασθενών
ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
με χρόνια ηπατίτιδα Β
ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ
Δ’ Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Μείζονα εξέλιξη στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ) αποτελεί η χορήγηση των νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων (ΝΑ) που
μπορούν να εξαλείψουν τον πολλαπλασιασμό του ιού, να βελτιώσουν τη λειτουργία του ήπατος και την επιβίωση.
Τα νεότερα ΝΑ [εντεκαβίρη (ETV) και τενοφοβίρη (TDF)] είναι ισχυροί αντιϊκοί παράγοντες και συνιστώνται ως πρώτης γραμμής θεραπεία
της ΧΗΒ. Στην καθημερινή κλινική πράξη, οι γιατροί καλούνται να διαχειριστούν ασθενείς ειδικών πληθυσμιακών ομάδων:
ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση (DeCi), λήπτες ηπατικού μοσχεύματος,
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, παιδιά, νεαρούς ασθενείς, εγκυμονούσες γυναίκες και, τέλος,
ασθενείς υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Ασθενείς με ΧΗΒ πριν και μετά τη
μεταμόσχευση ήπατος
Σε ασθενείς με HBV-DeCi, η θεραπεία με ΝΑ
που έχουν ισχυρή αντιϊκή δράση και υψηλό γενετικό φραγμό (δηλ. μονοθεραπεία με ETV ή TDf)
αποτελεί 1ης εκλογής θεραπεία (η ιντερφερόνη αντενδείκνυται). Η λαμιβουδίνη και η τελμπιβουδίνη έχουν χαμηλό γενετικό φραγμό, ενώ η αδεφοβίρη έχει υψηλό κόστος και χαμηλή αντιϊκή δράση. Ωστόσο, η τελμπιβουδίνη μπορεί να βελτιώσει την κάθαρση κρεατινίνης σε ασθενείς με ΧΗΒ
και θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις με χαμηλό ιικό φορτίο. Γενικά, η διαχείριση των HBV-DeCi ασθενών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση του τρόπου ζωής, των συνοδών νοσημάτων και των αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.
Μετά από μεταμόσχευση ήπατος (ΜΗ) απαιτούνται προφυλακτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο συνδυασμός HBIG και ETV ή TDf είναι η
καλύτερη επιλογή αντιϊκής προφύλαξης, σχεδόν

εξαλείφει την πιθανότητα υποτροπής της HBV λοίμωξης σε <2% μετά τη ΜΗ. Η λαμιβουδίνη δεν
θεωρείται η βέλτιστη επιλογή εξαιτίας των υψηλών ποσοστών αντίστασης. Στα περισσότερα μεταμοσχευτικά κέντρα χρησιμοποιείται ο συνδυασμός ενός ΝΑ με μικρή δόση HBIG. Όσον αφορά
τη χρήση ηπατικών μοσχευμάτων από anti-HΒc
(+) δότες, αυτά τα μοσχεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε HΒsAg (-) λήπτες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι anti-HBc/anti-HBs (+)
λήπτες ίσως να μη χρειαστούν καθόλου αντιϊκή
προφύλαξη, ενώ οι anti-HBc ή/και anti-HBs (-)
λήπτες θα πρέπει να λάβουν μακροχρόνια προφύλαξη με λαμιβουδίνη. Εάν συμβεί υποτροπή
της ΧΗΒ μετά τη ΜΗ, με επανεμφάνιση στον ορό
του HΒsAg ή/και του HBV DNA, η θεραπεία θα εξαρτηθεί από το ΝΑ που λάμβανε ο λήπτης πριν
την υποτροπή. Η TDf θα πρέπει να χορηγείται σε
ασθενείς με προϋπάρχουσα αντίσταση στη λαμιβουδίνη ή σε εκείνους που ελάμβαναν μακροχρόνια ETV, ενώ ο πιο ισχυρός συνδυασμός TDf και
ΣΕΛΙΔΑ 9

ETV θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με
πολυανθεκτικά στελέχη.

Ασθενείς με ΧΗΒ πριν και μετά τη
μεταμόσχευση νεφρού
Όλοι οι HBsAg (+) ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται στον βασικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας,
πριν την έναρξη της αντιϊκής θεραπείας, αλλά και
κατά τη διάρκεια της χορήγησής της, ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση της νεφρικής νόσου, καθώς
και προσαρμογή της δοσολογίας των ΝΑ (Πίνακας
1). Στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και ενδείξεις θεραπείας της HBV λοίμωξης, η ETV ενδεχομένως να αποτελεί την πρώτη επιλογή, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ιαιμίας. Η τελμπιβουδίνη είναι η καλύτερη επιλογή όταν οι ασθενείς έχουν χαμηλή κάθαρση κρεατινίνης και χαμηλά επίπεδα ιαιμίας, καθώς φαίνεται να βελτιώνει τον eGfR σε
ασθενείς με ΧΗΒ και υψηλό κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας. Η TDf είναι η καλύτερη επιλογή σε ασθενείς με ιστορικό αντίστασης στη λαμιβουδίνη,

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤωΝ ΔΟΣΕωΝ ΤωΝ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚωΝ ΑΝΑΛΟΓωΝ ΣΕ ΑΣθΕΝΕΙΣ ΜΕ χΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (CRCL)[44]
CrCl (ml/min)

λαμιβουδίνη

Τελμπιβουδίνη

Αδεφοβίρη

έντεκαβίρη1

Τενοφοβίρη

> 50

100 mg/d

600 mg/d

10 mg/d

0.5 mg/d

245 mg/d

nd

30-49

50 mg/d

600 mg/d

10 mg/2 day

0.25 mg/d

245 mg/2nd day

10-29

25 mg/d

600 mg/3rd day

10 mg/3rd day

0.15 mg/d

245 mg/3rd-4th day

< 5-10 or HD2

10 mg/d

600 mg/3rd-4th day

10 mg/wk

0.5 mg/wk

245 mg/wk3

1
Συστάσεις μόνο για πρωτοθεραπευόμενους στα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα ασθενείς (σε αντίσταση στη λαμιβουδίνη η δόση διπλασιάζεται). 2Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όλοι οι παράγοντες θα πρέπει να χορηγούνται μία φορά την εβδομάδα μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης. 3Μόνο για ασθενείς υπό HD. HD: Αιμοκάθαρση.

αλλά υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά στην
εμφάνιση οστεομαλακίας και συνδρόμου fanconi.
Γενικά, χρειάζεται παρακολούθηση για την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών σε ασθενείς που λαμβάνουν ΝΑ, ειδικά με κάθαρση κρεατινίνης κάτω
από 50 mL/min.
Οι ασθενείς με HBV-σχετιζόμενες νεφροπάθειες ίσως απαντήσουν καλά στην αντιϊκή θεραπεία, ενώ
αυτοί που χρειάζονται ανοσοκατασταλτική θεραπεία, ιδανικά, θα πρέπει να ξεκινήσουν αντιϊκή θεραπεία έναν μήνα πριν από αυτή, και να τη συνεχίσουν για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την τελευταία
δόση του ανοσοκατασταλτικού: προτείνεται η χρήση ETV ανεξάρτητα από τα επίπεδα ιαιμίας, ή τελμπιβουδίνης σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα ιαιμίας [HBV DNA <108 IU/mL για HBeAg (+) ή <106 IU/
mL για HBeAg (-) ασθενείς]. Καθώς η ETV έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα σε ιστορικό αντίστασης
στη λαμιβουδίνη, η TDf αποτελεί πρώτη επιλογή.
Οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση είναι ομάδα υψηλού κινδύνου για ΧΗΒ, επειδή είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι σε νοσοκομειακή μετάδοση του HBV.
Συνιστάται ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμού, που
περιλαμβάνει διπλή δόση (40mg η καθεμία) σε
τέσσερις δόσεις, κατά προτίμηση πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης. Κάθε χρόνο θα πρέπει να
γίνεται ορολογικός έλεγχος και να χορηγείται αναμνηστική δόση εάν οι τίτλοι των αντισωμάτων
βρεθούν κάτω από 10 mIU/mL. Αντιϊκή θεραπεία
θα πρέπει να δίνεται σε αυτούς με ενεργό νόσο ή
σοβαρή ίνωση στο ήπαρ. Η ETV ή TDf θεωρούνται πρώτης γραμμής θεραπεία, εξαιτίας της υψηλής δραστικότητας και του υψηλού γενετικού φραγμού. Και πάλι, η TDf επιλέγεται σε ασθενείς με ιστορικό αντίστασης στη λαμιβουδίνη.
Σε όλους τους υποψήφιους για μεταμόσχευση

νεφρού με HΒsAg (+) θα πρέπει να χορηγείται ΝΑ
πριν τη μεταμόσχευση. Η επιλογή των ΝΑ γίνεται
με βάση τα επίπεδα του HBV DNA πριν τη μεταμόσχευση και την προηγούμενη έκθεση σε ΝΑ. Η
λαμιβουδίνη έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά η ETV, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ιαιμίας και την κάθαρση κρεατινίνης, η τελμπιβουδίνη για ασθενείς με
χαμηλή ιαιμία [επίπεδα HBV DNA <108 ή <106 IU/
mL για HBeAg (+) και HBeAg (-), αντίστοιχα] ή η
TDf για περιπτώσεις με κάθαρση κρεατινίνης >60
mL/min (ή ιστορικό αντίστασης στη λαμιβουδίνη)
θα μπορούσαν να αποτελούν τις καλύτερες επιλογές. Η χορήγηση των ΝΑ θα πρέπει να συνεχίζεται
και μετά τη μεταμόσχευση νεφρού προκειμένου
να διατηρηθεί πλήρης ιολογική καταστολή και να
μην εκδηλωθεί ηπατική ανεπάρκεια.

ΧΗΒ σε παιδιά
Τα περισσότερα παιδιά παραμένουν στη φάση της
ανοσιακής ανοχής της ΧΗΒ μέχρι την όψιμη παιδική ή εφηβική ηλικία, με πολύ υψηλό ιικό φορτίο,
φυσιολογικά επίπεδα αμινοτρανσφερασών και έλλειψη φλεγμονής στη βιοψία ήπατος. Κατά τη διάρκεια αυτής, οι τρέχουσες διαθέσιμες θεραπείες της
ΧΗΒ δεν έχουν προσφέρει κάποιο όφελος και δεν
θα πρέπει να χορηγούνται. Ωστόσο, τα επίπεδα αμινοτρανσφερασών θα πρέπει να ελέγχονται κάθε
6–12 μήνες, καθώς κάποια από τα παιδιά θα εξελιχθούν στη φάση ενεργοποίησης της ΧΗΒ. Κατά τη
διάρκεια αυτής, το ιικό φορτίο μειώνεται, τα επίπεδα αμινοτρανσφερασών αυξάνονται και αναπτύσσεται ηπατική φλεγμονή και πιθανόν ίνωση. Σύμφωνα
με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, τα παιδιά
που εμφανίζουν επίπεδα HBV DNA >2000 IU/mL
στην ανοσο-ενεργή περίοδο, και επίμονα υψηλά επίπεδα αλανινικής αμινοτρανσφεράσης >1,5 φορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ χΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗθΥΣΜΟΥΣ
πληθυσμιακή ομάδα

Διαχείριση

Πριν και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

Πριν: εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη (+ τελμπιβουδίνη σε νεφρική δυσλειτουργία)
Μετά: HBIG και εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη (σκέψη για τελμπιβουδίνη σε νεφρική δυσλειτουργία)

Πριν και μετά τη μεταμόσχευση νεφρού

Πριν: εντεκαβίρη ή τελμπιβουδίνη ή τενοφοβίρη
Μετά: εντεκαβίρη ή τελμπιβουδίνη ή τενοφοβίρη στους HBsAg(+) λήπτες [συν HBIG όταν
HBsAg(-) λήπτες παίρνουν μόσχευμα από HBsAg(+) δότη με HBV ιαιμία]

Εγκυμοσύνη

Λαμιβουδίνη, τελμπιβουδίνη ή τενοφοβίρη στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης όταν HBV
DNA >106 IU/ml

Παιδιά

Ιντερφερόνη ή νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (ανάλογα με την ηλικία του παιδιού)

Υπό ανοσοκατασταλτική
αγωγή

HBsAg(+) υποψήφιοι: λαμιβουδίνη όταν μικρός κίνδυνος, αρχική τιμή HBV DNA <2000
IU/ml και για μικρή περίοδο (< 12 μήνες) ανοσοκαταστολής. αλλιώς: ETV ή TDf HBsAg(-)
/ anti-HBc(+) υποψήφιοι:
(1) εάν αρχικά ανιχνεύσιμο HBV DNA: όπως στους HBsAg(+) υποψήφιους.
(2): αλλιώς: λαμιβουδίνη (ή πιθανόν ETV (ή TDf) σε υψηλό κίνδυνο

HBV: ιός ηπατίτιδας Β. HBIG: ανοσοσφαιρίνη κατά της ηπατίτιδας Β. HBsAg: επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β.
ETV: Εντεκαβίρη. TDf: Τενοφοβίρη
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του ανώτατου φυσιολογικού ορίου, [σε τουλάχιστον
δύο μετρήσεις τους τελευταίους 6 μήνες σε HBeAg
(+) παιδιά ή σε τουλάχιστον τρεις μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες σε HBeAg (-) παιδιά] είναι πιθανοί υποψήφιοι για θεραπεία. Σε αυτή τη φάση θα
πρέπει να εξεταστεί και η πιθανότητα βιοψίας ήπατος. Θεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις μέτριας ή
σοβαρής φλεγμονής ή ίνωσης. Η IfN αποτελεί τον
αντιϊκό παράγοντα επιλογής, ενώ τα ΝΑ είναι δεύτερης γραμμής θεραπεία. Η IfN έχει έγκριση για παιδιά >1 έτους και χορηγείται τρεις φορές την εβδομάδα σε δόση 6 MU/m2 (μέγιστη δόση τα 10 MU)
για 6 μήνες. Αντίθετα, η PEG-IfN δεν έχει έγκριση
για παιδιά με ΧΗΒ. Η λαμιβουδίνη και η ETV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά >2 ετών, η αδεφοβίρη και η TDf για εφήβους >12 ετών, ενώ η
τελμπιβουδίνη σε εφήβους >16 ετών. Η λαμιβουδίνη χορηγείται σε μία δόση των 3 mg/kg (μέγιστη
δόση τα 100mg) μία φορά ημερησίως και τα άλλα
ΝΑ στις συνήθεις δόσεις των ενηλίκων. Υπό τα τρέχοντα δεδομένα, η θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται για τουλάχιστον 6–12 μήνες μετά την HBeAg ορομετατροπή, και επ’ αόριστον σε ασθενείς που δεν
επιτυγχάνουν HBeAg ορομετατροπή.

ΧΗΒ στην εγκυμοσύνη
Όλες οι εγκυμονούσες γυναίκες θα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία ΧΗΒ. Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που σκέφτονται την εγκυμοσύνη και δεν εμφανίζουν προχωρημένη ίνωση, η
θεραπεία μπορεί να αναβληθεί για μετά τον τοκετό. Για περιπτώσεις προχωρημένης ίνωσης ή κίρρωσης, ωστόσο, η θεραπεία κρίνεται επείγουσα,
και η PEG- IfN θεωρείται 1η επιλογή λόγω της πεπερασμένης διάρκειας. Όταν η εγκυμοσύνη επιβεβαιώνεται σε γυναίκες υπό IfN ή ΝΑ, εκτός της TDf,
η θεραπεία διακόπτεται αν δεν υπάρχει προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση, ειδάλλως συνεχίζεται με
αντικατάσταση της τρέχουσας θεραπείας με TDf.
Στις περιπτώσεις που η θεραπεία διακόπτεται κατά τη διάρκεια της κύησης, απαιτείται στενός έλεγχος εξαιτίας του κινδύνου έξαρσης της νόσου. Ο
κίνδυνος περιγεννητικής μετάδοσης του HBV μειώνεται σημαντικά με τη συνδυασμένη χορήγηση
ΗΒV ανοσοσφαιρίνης και εμβολίου στο νεογνό,
ωστόσο παραμένει υψηλός σε γυναίκες με αυξημένα επίπεδα ιικού φορτίου. Γενικά, οι γυναίκες
με υψηλά ιικά φορτία (>106 IU/mL) θα πρέπει να
θεραπεύονται με λαμιβουδίνη, τελμπιβουδίνη ή
TDf στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης για να μειωθεί ο κίνδυνος της HBV μετάδοσης.

Ασθενείς με ΧΗΒ υπό χημειοθεραπεία
ή ανοσοκαταστολή
Μετά από έκθεση στον HBV, ο ιός μπορεί να παραμένει για μεγάλες περιόδους στο ήπαρ ή σε άλ-

λες εξωηπατικές θέσεις, δημιουργώντας κίνδυνο
αναζωπύρωσης σε άτομα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία.
Στην πράξη, οποιοδήποτε είδος ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του HBV σε HΒsAg (+) αλλά και σε HΒsAg
(-)/anti-HBc (+) ασθενείς.
Επομένως, συστήνεται ανεπιφύλακτα ο έλεγχος
(HΒsAg, anti-HBc, anti-HBs) όλων των υποψηφίων ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Στους HΒsAg
(+) υποψήφιους, τα ΝΑ θα πρέπει να χορηγούνται
προληπτικά πριν την ανοσοκατασταλτική θεραπεία,
ανεξάρτητα από τα αρχικά επίπεδα HBV DNA και
να συνεχίζονται για 12 μήνες μετά τη διακοπή της
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, η λαμιβουδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε HΒsAg (+) υποψήφιους με μικρό κίνδυνο επανενεργοποίησης, χαμηλό HBV DNA (<2000 IU/mL)
και όταν προγραμματίζεται η χορήγηση ανοσοκαταστολής για μικρή διάρκεια (<12 μήνες), ειδάλλως οι υποψήφιοι θα πρέπει να προφυλάσσονται
με ένα από τα νεότερα ΝΑ (ETV ή TDf).
Οι HBsAg (-)/ anti-HBc (+) ασθενείς με μη αιματολογικά νοσήματα και αυτοί που πρόκειται να
λάβουν σκευάσματα χωρίς rituximab φαίνεται να
χρειάζονται αντιϊκή προφύλαξη μόνο εάν έχουν ανιχνεύσιμο HBV DNA.
Η λαμιβουδίνη φαίνεται να αποτελεί μία α-

Β

Ι

Β

Λ

Ι

ποτελεσματική επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις, και οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να συνεχίζουν την αντι-HBV προφύλαξη ή/και τον επανέλεγχο αυτών των ασθενών για τουλάχιστον
12 μήνες μετά τη διακοπή της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ - Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μια συχνή και συνεχώς εξελισσόμενη επεμβατική
μέθοδο αντιμετώπισης πολλών γυναικολογικών παθήσεων.
Παράλληλη εξέλιξη έχει και η ρομποτική χειρουργική, η οποία υπόσχεται ακόμα περισσότερη βοήθεια
στη χειρουργική γυναικολογία παρά το αυξημένο κόστος της.
Οι νέοι συνάδελφοι, οφείλουν σήμερα να γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές της λαπαροσκοπικής
χειρουργικής. Ο τομέας της γυναικολογικής ενδοσκόπησης γενικότερα συστήνεται για εξειδίκευση επειδή
προσφέρει σημαντική βοήθεια στη γυναίκα με στείρωση, συγγενείς ανωμαλίες και άλλες παθολογικές
καταστάσεις του γεννητικού συστήματος.
Στη Β© Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο,
λειτουργεί ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται
οι νέοι ιατροί μας.
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του συναδέλφου κου Ν. Βλάχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος
και ο οποίος με την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για το γνωστικό
αυτό αντικείμενο και τον συγχαίρουμε διότι την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε με τους φοιτητές μας και
την ολοκλήρωσε ο ίδιος.
Θεωρούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους ενδιαφερόμενους και θα προσφέρει θεωρητική
και κλινική εμπειρία, κυρίως στους νέους ιατρούς.
Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Διευθυντής Β' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής
Αρεταίειου Νοσοκομείου
Aγ. Γεωργίου 4
153 42 Αγ. Παρασκευή
Τηλ. & fax: 210 6777590
www.kafkas-publications.com
email: kafkas@otenet.gr

Το εγχειρίδιο, επίσης, συνοδεύεται από ένα DVD, στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένα βίντεο που αφορούν
την λαπαροσκοπική ανατομία και επιλεκτικά, μερικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμβάνονται και ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων κατά
το λαπαροσκοπικό χειρουργείο και είναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του
συγγραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.
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Ηπατολογικό QUIZ
ΕΛΕΑΝΑ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ, ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟιΤΣ
Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Το περιστατικό
Γυναίκα 34 ετών προσήλθε στα επείγοντα του
νοσοκομείου με δύσπνοια, εύκολη κόπωση και
έντονο ίκτερο. Η ασθενής ανέφερε κατανάλωση
αλκοόλ τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας και
ήταν καπνίστρια. Το λοιπό ιστορικό της ήταν ελεύθερο και δεν ελάμβανε φάρμακα.
Από τη φυσική εξέταση η ασθενής είχε κολλώδη ομιλία, αλλά ήταν προσανατολισμένη σε χώρο και χρόνο.
Παρουσίαζε ικτερική χροιά δέρματος και σκληρών
και ήπιο πτερυγοειδή τρόμο. Τα ζωτικά της σημεία
ήταν θ: 37.5°C, αρτηριακή πίεση: 110/75mmHg
και Spo2: 96%. Από την εξέταση της κοιλιάς παρουσίαζε ήπια ηπατοσπληνομεγαλία και μετακινούμενη αμβλύτητα. Η λοιπή φυσική εξέταση ήταν φυσιολογική.
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε: Hb 8.9 g/dl,
Hct 27%, WΒC 16.000/L (Πολυμορφοπύρηνα
65%, Λεμφοκύτταρα 30%), PLT 45.000/L, TBili
10.2 mg/dl, DBili 4.5mg/dl, LDH 1050, ALT 88
IU/L, AST 205 IU/L, ALP 21 IU/L, γGT 75 IU/L,
αλβουμίνη 3g/L και INR 1.9.
Η νεφρική λειτουργία ήταν φυσιολογική. Τα ΔΕΚ
ήταν 8.3% και το επίχρισμα περιφερικού αίματος
ανέδειξε ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία με
ποικιλοκυττάρωση, σφαιροκύτταρα και εμπύρηνα ερυθρά.
Η δοκιμασία Coombs ήταν αρνητική, όπως και
ο έλεγχος για ιογενείς ηπατίτιδες και ανεπάρκειες ενζύμων.

Ερώτηση 1

Η ασθενής έχει αιμόλυση και ηπατική δυσλειτουργία. Ποιa από τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση;
Α. Αλκοολική ηπατίτιδα, αφού η ασθενής αναφέρει κατανάλωση αλκοόλ και τα ηπατικά ένζυμα παρουσιάζουν χαρακτηριστική αύξηση
(SGOT >2x SGPT)
B. Σύνδρομο HELLP, πρέπει να γίνει εξέταση για
κύηση
Γ. Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα
Δ. Νόσος Wilson
Ε. Όλα τα παραπάνω
ΣΤ. Το Α, Β και Δ

Απάντηση
Η σωστή απάντηση είναι το Ε. Πρόκειται για μία
νέα ασθενή με ενδείξεις αιμόλυσης και ηπατικής
ανεπάρκειας.
Αφού αποκλειστεί η πιθανότητα του συνδρόμου
HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low
Platelets) με τεστ κύησης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η πιθανότητα αλκοολικής ηπατίτιδας και συνδρόμου Zieve (ίκτερος, αιμόλυση και υπερλιπιδαιμία σε έδαφος αλκοολισμού), καθώς και νόσου Wilson.
Το εύρημα της αύξησης της SGoT >2x SGPT συναντάται και στις δύο περιπτώσεις, ενώ η χαμηλή
ALP και ειδικά ο λόγος ALP/TBili <4 έχει υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της κεραυνοβόλου νόσου Wilson. Η πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα δεν φαίνεται πιθανή, καθώς η α-

Γαστρεντερολογικό QUIZ

Απάντηση σελ. 18

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

Π. ΠΑΝΤΣΑΣ
Α. ΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ηπατογαστρεντερολογική
Μονάδα
Β΄ Παθολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ιστορικό:

Ασθενής άνδρας, 68 ετών, νοσηλεύεται για διερεύνηση χρόνιου διαρροϊκού συνδρόμου (από έτους 4-6 διαρροϊκές κενώσεις/Η) και απώλεια βάρους 7kg το τελευταίο τρίμηνο. Ο εργαστηριακός
έλεγχος ανέδειξε Ηt 39%, WBC 8800κκχ, CRP 10 mg/l (φτ <5 mg/l), TKE 45mm και αλβουμίνη 2,9
g/dl. Στη γενική εξέταση κοπράνων ανευρέθηκαν σπάνια πυοσφαίρια, η καλλιέργεια και η παρασιτολογική κοπράνων ήταν αρνητική και o έλεγχος για τοξίνη Cl Difficile ήταν επίσης αρνητικός. Η
εξέταση θυρεοειδικής λειτουργίας χωρίς παθολογικά ευρήματα και των αντισωμάτων έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης αρνητικός για κοιλιοκάκη. Η κολονοσκόπηση ανέδειξε εκκολπωμάτωση αριστερού κόλου, ενώ κατά τη γαστροσκόπηση παρατηρήθηκε στη μετάπτωση προς τη 2η
μοίρα του δωδεκαδακτύλου παρουσία σημαντικής ποσότητας πύου στον αυλό.
Τι μπορεί να συμβαίνει στον ασθενή; Συγκεκαλυμμένη διάτρηση δωδ/λου; Ρήξη αποστήματος
στο 12λο;
Τι βλέπετε στην εικόνα της αξονικής τομογραφίας που ακολούθησε;

ΣΕΛΙΔΑ 14

σθενής δεν έχει επηρεασμένα χολοστατικά ένζυμα, ενώ παρουσιάζει έντονη αιμόλυση, η οποία
δεν παρατηρείται στην ΠΧΧ.

Συνέχιση παρουσίασης περιστατικού
Το τεστ κύησης ήταν αρνητικό. Μετά από οφθαλμολογική εξέταση με σχισμοειδή λυχνία δεν ανευρέθησαν δακτύλιοι Kayser-fleischer. Η ακτινογραφία θώρακος δεν παρουσίαζε παθολογικά ευρήματα, ενώ ο υπέρηχος κοιλίας ανέδειξε ασκιτική
συλλογή, η οποία παρακεντήθηκε και είχε SAAG
2,3 άρα επρόκειτο για υγρό πυλαίας υπέρτασης.

Ερώτηση 2

Ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα;
Α. Βιοψία ήπατος, αφού όλες οι μη επεμβατικές
εξετάσεις για ηπατικά νοσήματα ήταν αρνητικές
Β. Καλύτερο ιστορικό σχετικά με την κατανάλωση
αλκοόλ, επειδή είναι η πιο πιθανή διάγνωση
Γ. Σερουλοπλασμίνη ορού και 24ωρη απέκκριση χαλκού στα ούρα
Δ. Μετάγγιση, κορτικοστεροειδή και μαγνητική
άνω κοιλίας

Απάντηση
Ο δακτύλιος Kayser –fleischer είναι παθογνωμονικός για τη νόσο του Wilson, αλλά μπορεί να απουσιάζει σε ποσοστό έως και 50%, κυρίως στους
ασυμπτωματικούς ασθενείς και αυτούς με ηπατική συμμετοχή.
Επομένως, δεν αρκεί για τον αποκλεισμό της νόσου και η εξέταση ορού για σερουλοπλασμίνη είναι
απαραίτητη. Χαμηλά επίπεδα σερουλοπλασμίνης
εμφανίζονται στο 85% των ασθενών με νόσο του
Wilson, αλλά μπορεί επίσης να ανευρίσκονται και
σε υποθρεψία, ετεροζυγώτες του γονιδίου ATP7B
ή στην οικογενή ασερουλοπλασμιναιμία. Επίσης,
πρέπει να σημειωθεί ότι η σερουλοπλασμίνη είναι μία πρωτεΐνη οξείας φάσης, οπότε μπορεί να
ανευρίσκεται φυσιολογική σε καταστάσεις που συνοδεύονται από φλεγμονή. Η 24-ωρη απέκκριση
χαλκού αυξάνεται σε σχεδόν όλους τους συμπτωματικούς ασθενείς με νόσο Wilson, ενώ η βιοψία
και η ανάδειξη ενεργού ηπατίτιδας και αυξημένων τιμών χαλκού στον ποσοτικό προσδιορισμό,
θεωρούνται διαγνωστικά της νόσου. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση η βιοψία αντενδείκνυται λόγω διαταραχής της πήξης. Επομένως,
σωστή είναι η απάντηση Γ.

Συνέχεια παρουσίασης περιστατικού
Στον περαιτέρω έλεγχο, τα επίπεδα της σερουλοπλασμίνης ανευρέθησαν χαμηλά (4 mg/dl) και
η 24-ωρη απέκκριση χαλκού ήταν αυξημένη δέκα φορές πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο. Η διάγνωση της νόσου Wilson επιβεβαιώθηκε με την ανάδειξη σε γενετικό έλεγχο της μετάλλαξης του γονιδίου ATP7B.
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Ερώτηση 3

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία γι αυτή την ασθενή;
Α. Αποφυγή τροφών πλούσιων σε χαλκό, μετάγγιση και κορτικοστεροειδή
Β. D-Πενικιλλαμίνη και μεταμόσχευση ήπατος
Γ. Τριεντίνη
Δ. Αποφυγή τροφών πλούσιων σε χαλκό και χορήγηση ψευδαργύρου

Απάντηση
Η θεραπεία της νόσου Wilson βασίζεται είτε σε
φάρμακα που δεσμεύουν το χαλκό και προάγουν
την απέκκρισή του από το σώμα είτε σε ουσίες που
μειώνουν την απορρόφησή του, όπως ο ψευδάργυρος, ή σε συνδυασμό των δύο. Η μεταμόσχευση ήπατος είναι η θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια που δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική θεραπεία. Οι διαθέσιμοι χηλικοί παράγοντες δέσμευσης του χαλκού
είναι η πενικιλλαμίνη και η τριεντίνη. Ιστορικά, η
πενικιλλαμίνη αποτελεί το φάρμακο εκλογής όμως οι σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες και η
πιθανή νευρολογική επιδείνωση έχουν οδηγήσει στην όλο και μεγαλύτερη χρήση της τριεντίνης ως μία ασφαλή εναλλακτική επιλογή, ειδικά
όταν συνυπάρχουν νευρολογικές επιπλοκές της
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νόσου. Ο ψευδάργυρος ως μονοθεραπεία χρησιμοποιείται στην προσυμπτωματική ή ασυμπτωματική νόσο του Wilson. Η συγκεκριμένη ασθενής
παρουσιάζει σημεία ηπατικής ανεπάρκειας, οπότε πρέπει να γίνει έναρξη χηλικών παραγόντων
και προγραμματισμός για μεταμόσχευση ήπατος.

Συζήτηση: Η αιμόλυση ως πρώτη εκδήλωση της νόσου Wilson
Η νόσος του Wilson είναι μία σπάνια αυτοσωμική υπολειπόμενη γενετική διαταραχή του μεταβολισμού του χαλκού, όπου υπάρχει συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ, τον εγκέφαλο και άλλους ιστούς λόγω της μειωμένης απέκκρισης του χαλκού. Το υπεύθυνο γονίδιο (ATP7B) βρίσκεται στο
χρωμόσωμα 13 και η επίπτωση της νόσου είναι
περίπου μία περίπτωση στις 35.000-100.000 γεννήσεις. Συνήθεις εκδηλώσεις αποτελούν η ηπατική νόσος, τα νευρολογικά και τα ψυχιατρικά συμπτώματα. Η αιμολυτική αναιμία αποτελεί μία όχι
σπάνια εκδήλωση (10-15%) όταν η νόσος συνοδεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια και εκτεταμένη ηπατοκυτταρική βλαβη.
Μία θεωρία του παθογενετικού μηχανισμού είναι ότι η μαζική απελευθέρωση του χαλκού από
το ηπατοκύτταρο στην κυκλοφορία προκαλεί οξειδωτική καταστροφή των ερυθροκυττάρων. Σε πιο

σπάνιες περιπτώσεις η αιμόλυση μπορεί να είναι
ήπια, διαλείπουσα, αυτοπεριοριζόμενη και ανεξάρτητη της ηπατικής λειτουργίας. Είναι Coombs
αρνητική και είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωσθεί από την αιμόλυση λόγω έλλειψης G6PD, από
το σύνδρομο HELLP που παρουσιάζεται στην κύηση, την αλκοολική ηπατίτιδα, καθώς και από όλα
τα αίτια οξείας ηπατίτιδας όταν συνδυάζεται με κεραυνοβόλο Wilson.

“Take home message”
• Η αιμολυτική αναιμία μπορεί να αποτελεί
την πρώτη εκδήλωση της νόσου Wilson.
Συνήθως συνοδεύεται από κεραυνοβόλο
ηπατική βλάβη, αλλά μπορεί να αποτελεί και μεμονωμένη και αυτοπεριοριζόμενη εκδήλωση.
• Χρειάζεται υψηλή κλινική υποψία από την
πλευρά του κλινικού ιατρού, ειδικά σε νέους ασθενείς.
• Η απουσία δακτυλίων Kayser-Fleischer
δεν αποκλείει τη διάγνωση, ειδικά όταν
υπάρχει ηπατική συμμετοχή και όχι νευρολογική.
IG

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PARIET

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PARIET 20 mg γαστροανθεκτικό δισκίο
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 20 mg νατριούχου ραμπεπραζόλης που αντιστοιχούν σε 18,85 mg ραμπεπραζόλης.
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Γαστροανθεκτικό δισκίο. Δισκίο 20 mg: Κίτρινο, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο, αμφίκυρτο δισκίο, που έχει στη μία πλευρά εκτυπωμένη την ένδειξη ‘Ε243’.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Θεραπευτικές ενδείξεις: Τα δισκία PARIET ενδείκνυνται για τη θεραπεία:
• Του ενεργού έλκους του δωδεκαδακτύλου • Του ενεργού καλοήθους γαστρικού έλκους • Της συμπτωματικής διαβρωτικής ή ελκωτικής νόσου του οισοφάγου από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) •
Της νόσου του οισοφάγου από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε μακροχρόνια αντιμετώπιση (θεραπεία
συντήρησης ΓΟΠ)• Συμπτωματική θεραπεία της μέτριας έως πολύ σοβαρής νόσου του οισοφάγου από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (συμπτωματική ΓΟΠ) • Του συνδρόμου Zollinger-Ellison • Σε συνδυασμό
με κατάλληλα αντιμικροβιακά θεραπευτικά σχήματα για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού
(Helicobacter pylori) σε ασθενείς με πεπτικό έλκος.
Αντενδείξεις: Το PARIET αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη νατριούχο ραμπεπραζόλη, ή σε οποιοδήποτε έκδοχο το οποίο χρησιμοποιείται στο ιδιοσκεύασμα. Το PARIET αντενδείκνυται στην
εγκυμοσύνη και κατά τη γαλουχία.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η ανταπόκριση των συμπτωμάτων στη θεραπεία με νατριούχο ραμπεπραζόλη δεν αποκλείει την παρουσία γαστρικής ή οισοφαγικής κακοήθειας, συνεπώς, η πιθανότητα κακοήθειας πρέπει να αποκλείεται πριν την έναρξη της θεραπείας με PARIET. Οι ασθενείς σε μακροχρόνια θεραπεία (ειδικότερα εκείνοι που υποβάλλονταν σε θεραπεία για περισσότερο από ένα χρόνο) πρέπει να βρίσκονται κάτω από τακτική επιτήρηση. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο κίνδυνος
διασταυρούμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας με άλλο αναστολέα της αντλίας πρωτονίων ή υποκατεστημένες βενζιμιδαζόλες. Οι ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται ότι τα δισκία PARIET δεν πρέπει να μασώνται ή να συνθλίβονται, αλλά πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα.
Το PARIET δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά αφού δεν υπάρχει εμπειρία της χρήσης του σε αυτή την ομάδα. Υπάρχουν αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος για δυσκρασίες του αίματος (θρομβοπενία και
ουδετεροπενία). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να αναγνωριστεί εναλλακτική αιτιολογία, τα συμβάματα ήταν χωρίς επιπλοκές και υποχωρούσαν με διακοπή της ραμπεπραζόλης. Διαταραχές των ηπατικών ενζύμων έχουν παρατηρηθεί σε κλινικές δοκιμές και έχουν επίσης αναφερθεί μετά την
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να αναγνωριστεί εναλλακτική αιτιολογία, τα συμβάματα ήταν χωρίς επιπλοκές και υποχωρούσαν με διακοπή της ραμπεπραζόλης. Δεν παρατηρήθηκε καμία ένδειξη σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια του
φαρμάκου σε μία μελέτη ασθενών με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία έναντι φυσιολογικών ατόμων αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Παρόλα αυτά, επειδή δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα στη χρήση του
PARIET σε θεραπεία ασθενών με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ο συνταγογραφών πρέπει να είναι επιφυλακτικός κατά την έναρξη της θεραπείας με PARIET σε αυτούς τους ασθενείς. Η συγχορήγηση αταζαναβίρης με PARIET δε συνιστάται. Η θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, συμπεριλαμβανομένου του PARIET, μπορεί πιθανώς να αυξήσει τον κίνδυνο γαστρεντερικής λοίμωξης όπως από Salmonella,
Campylobacter και Clostridium difficile. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, ειδικά αν χρησιμοποιηθούν
σε υψηλές δόσεις και για μεγάλα χρονικά διαστήματα (> 1 έτος), μπορεί να αυξήσουν ελαφρώς τον κίνδυνο για κάταγμα του ισχίου, του καρπού και της σπονδυλικής στήλης, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
ή με παρουσία άλλων αναγνωρισμένων παραγόντων κινδύνου. Οι μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μπορεί να αυξήσουν τον συνολικό κίνδυνο του κατάγματος κατά 10-40%.
Ένα μέρος αυτής της αύξησης μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες κινδύνου. Οι ασθενείς που κινδυνεύουν από οστεοπόρωση πρέπει να λαμβάνουν φροντίδα σύμφωνα με τις τρέχουσες κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και επαρκή πρόσληψη βιταμίνης D και ασβεστίου. Σοβαρή υπομαγνησιαιμία έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, όπως το PARIET για τουλάχιστον τρεις μήνες και στις περισσότερες περιπτώσεις, για ένα χρόνο. Σοβαρές εκδηλώσεις της υπομαγνησιαιμίας, όπως η κόπωση, η τετανία, το παραλήρημα, οι σπασμοί, η ζάλη και η κοιλιακή αρρυθμία μπορεί να συμβούν, αλλά μπορεί να αρχίσουν ύπουλα και να αγνοηθούν. Στους περισσότερους ασθενείς που
επηρεάστηκαν, η υπομαγνησιαιμία βελτιώθηκε μετά την αντικατάσταση του μαγνησίου και τη διακοπή του
αναστολέα της αντλίας πρωτονίων. Για τους ασθενείς που αναμένεται να είναι σε παρατεταμένη θεραπεία ή που λαμβάνουν αναστολείς της αντλίας πρωτονίων με διγοξίνη ή με φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν υπομαγνησιαιμία (π.χ. διουρητικά), οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να εξετάσουν τη μέτρηση των
επιπέδων μαγνησίου πριν την έναρξη της θεραπείας με αναστολέα της αντλίας πρωτονίων και περιοδικά
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ταυτόχρονη χρήση της Ραμπεπραζόλη με Μεθοτρεξάτη. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η ταυτόχρονη χρήση
των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) με μεθοτρεξάτη (κυρίως σε υψηλή δόση, δείτε συνταγογραφικές πληροφορίες μεθοτρεξάτης) μπορεί να αυξήσει και να παρατείνει τα επίπεδα της μεθοτρεξάτης και
/ ή του μεταβολίτη της, στον ορό, που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα της μεθοτρεξάτης.
Σε χορήγηση μεθοτρεξάτης σε υψηλή δόση, μια προσωρινή διακοπή χορήγησης του ΑΑΠ μπορεί να κριθεί σκόπιμη σε κάποιους ασθενείς.
Επίδραση στην απορρόφηση της βιταμίνης Β12. Η νατριούχος ραμπεπραζόλη, όπως όλα τα φάρμακα που
είναι αναστολείς οξέος, μπορεί να μειώσει την απορρόφηση της βιταμίνης Β12 (κυανοκοβαλαμίνης) λόγω
της υπο- ή α-χλωρυδρίας. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με μειωμένα αποθέματα βιταμίνης Β12 στον οργανισμό ή παράγοντες κινδύνου για μειωμένη απορρόφηση βιταμίνης Β12 σε μακροχρόνια θεραπεία ή εάν παρατηρούνται σχετικά κλινικά συμπτώματα.
Υποξύς Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος (SCLE) Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων σχετίζονται με πολύ σπάνιες περιπτώσεις υποξέως δερματικού ερυθηματώδους λύκου. Εάν προκύψουν βλάβες, ειδικά σε
περιοχές του δέρματος που εκτίθενται στον ήλιο, και αν συνοδεύονται από αρθραλγία, ο ασθενής θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια αμέσως και ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής του PARIET. Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος μετά από προηγούμενη θεραπεία με
έναν αναστολέα αντλίας πρωτονίων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υποξέως δερματικού ερυθηματώδους
λύκου με άλλους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών με ραμπεπραζόλη ήταν κεφαλαλγία, διάρροια, κοιλιακό άλγος, εξασθένιση, μετεωρισμός, εξάνθημα και ξηροστομία. Η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών ήταν ήπιες ή μέτριες όσον αφορά τη σοβαρότητα και
παροδικής φύσεως. Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών
δοκιμών και μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως: συχνές (>1/100,
<1/10), όχι συχνές (>1/1.000, <1/100), σπάνιες (>1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).
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1

Περιλαμβάνει οίδημα προσώπου, υπόταση και δύσπνοια
Το ερύθημα, οι φυσαλιδώδεις αντιδράσεις και οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας συνήθως υποχωρούν μετά τη διακοπή της θεραπείας.
3
Σπάνια περιστατικά ηπατικής εγκεφαλοπάθειας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με υποκείμενη κίρρωση.
Κατά τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία ο συνταγογράφων πρέπει να είναι επιφυλακτικός κατά την έναρξη της θεραπείας με PARIET σε αυτούς τους ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.4).
4
Βλέπε Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για τη χρήση (4.4)
2

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟγΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡγΕΙΩΝ
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 απευθείας
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Tηλ: +302132040380/337, Φαξ:
+302106549585, www.eof.gr).
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Γαστροανθεκτικά δισκία 20 mg/ TAB: 32473/08.04.2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ
Περιεκτικότητα

Μέγεθος συσκευασίας

Λιανική Τιμή

20 mg / TAB

BT x 14

7€

4,42

10,4€

6,57€

20 mg / TAB

BT x 28

Νοσοκομειακή Τιμή

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)

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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MASTERCARD

EUROLINE
Υπογραφή

/
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ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

Προσεχή Συνέδρια
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
MAYO CLINIC
GASTROENTEROLOGY
& HEPATOLOGY BOARD
REVIEW COURSE 2017
September 14-17, 2017
Chicago, USA
EUROPEAN SOCIETY FOR
SWALLOWING DISORDERS
DYSPHAGIA WEEK 2017
September 21-22, 2017
Barcelona, Spain
www.essd2017.com

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
Ξενοδοχείο Makedonia Palace,
Θεσσαλονίκη, www.hsg.gr

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
www.complications-in-endoscopy.
com
AMERICAN ASSOCIATION
FOR THE STUDY OF LIVER
DISEASES 2017
25 Νοεμβρίου 2017
Ζωντανή Αναμετάδοση,
Αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας»
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
www.eligast.gr

EUROPEAN SOCIETY FOR
MEDICAL RESEARCH ON
ALCOHOLISM 2017
october 8-11, 2017
Hersonissos, Greece
www.esbra2017.com
AMERICAN COLLEGE OF
GASTROENTEROLOGY (ACG)
– WORLD CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY (WGO) 2017
october 13-18, 2017

ENDO-UPDATE 2017
November 30 – December 2, 2017
Augsburg, Germany
www.endoupdate.de

Γαστρεντερολογικό
QUIZ
Απάντηση
Στην αξονική που ακολούθησε παρατηρείται ενδοαυλικός και ενδοτοιχωματικός
αέρας στη χοληδόχο κύστη και παρουσία
συλλογής μεταξύ χοληδόχου κύστης και
κεφαλής παγκρέατος. Ο ασθενής έλαβε
αντιβιοτικά ευρέως φάσματος από του
στόματος και παρεπέμφθη για χειρουργική εκτίμηση.

ΣΕΛΙΔΑ 18

15η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΠΕΓΕ «ΣΤΟΜΑΧΟΣ:
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ»
1-3 Δεκεμβρίου 2017
Hotel Divani Caravel, Αθήνα
www.congressworld.gr
7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ
15-17 Δεκεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Larissa Imperial
Λάρισα, www.globalevents.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
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γεται. 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, Αθήνα Τηλ.: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PIERRE FABRE FARMAKA A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
45832/6-7-2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 30-09-2016. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ΠΧΠ. Χορηγείται με ιατρική
συνταγή. Λιανική τιμή: OROPERIDYS OR.DISP.TA 10MG/TAB BT x 30 TABS: 4,46 €

Λ. Μεσογείων 350, 15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582, Fax. 210 7234 589
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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 αποφεύ-

