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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
με το φθινοπωρινό κλίμα να έχει κάνει αποφασιστικά την εμφάνισή του
και τους ρυθμούς της εργασίας να εντείνονται μετά τη θερινή ανάπαυλα,
σας παρουσιάζουμε το καινούριο τεύχος του Info Gastroenterology
and Hepatology, που ελπίζουμε να αποτελέσει ένα ευχάριστο ενημερωτικό διάλειμμα στην καθημερινότητά σας.
Στο παρόν τεύχος φιλοξενούμε άρθρα σχετικά με τη θεραπεία των
ΙΦΝΕ και της ηπατίτιδας C, αλλά και μια χρήσιμη ανασκόπηση για
την ταξινόμηση και διαχείριση των αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού.
Από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, παρουσιάζουμε μια μελέτη σχετικά με τις νεότερες θεραπευτικές επιλογές στις ΙΦΝΕ με χρήση υπάρχοντων και υπό εξέλιξη μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι των ιντεγκρινών, που φαίνεται να αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική στους ευρέως διαδεδομένους αντι-ΤΝF παράγοντες.
Από δύο κέντρα με ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με ιογενείς ηπατίτιδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έρχεται ένα άρθρο που
αφορά στη διαχείριση ασθενών με ηπατίτιδα C και νεφρική νόσο ή
μεταμόσχευση νεφρού. Εδώ παρουσιάζονται χρήσιμες κατευθύνσεις
για την επιλογή θεραπείας ελεύθερης ιντερφερόνης για τη δύσκολη
αυτή ομάδα ασθενών, στους οποίους πλέον δίνεται η επιλογή ασφαλούς θεραπείας της ηπατίτιδας C.
Η διαχείριση και η ενδοσκοπική αντιμετώπιση των αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού παρουσιάζονται στο επόμενο άρθρο μας, που έρχεται από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου και συμπυκνώνει και υπενθυμίζει βασικές γνώσεις για την συχνή αλλά και επείγουσα αυτή κατάσταση.
Φυσικά δεν λείπουν τα κουίζ μας, που σας καλούν να δοκιμάσετε τις
γνώσεις σας από το χώρο της ενδοσκόπησης και να συμμετέχετε στη
διαχείριση ενός ασθενούς με ηπατολογικό πρόβλημα.
Με την προσδοκία να ικανοποιήσουμε το εκπαιδευτικό σας ενδιαφέρον, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Α. Κόντος
Μέλανι Ντόιτς
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Θεραπευτικά σχήματα χωρίς ιντερφερόνη
σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό
της ηπατίτιδας C και νεφρική δυσλειτουργία
ή μεταμόσχευση νεφρού
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ1, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ1, ΓΕΩΡΓΙΟΣ β. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ2
1
Δ’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2
Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο

Η συχνότητα της λοίμωξης με τον ιό της ηπατίτιδας C
(HCV) στους ασθενείς υπό αιμοδιάλυση κυμαίνεται
από 10% έως 25%. Η χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) έχει
συσχετισθεί με υψηλή νοσηρότητα και μειωμένη
επιβίωση στους ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
και σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, αλλά η θεραπεία
της αποτελούσε ένα αμφιλεγόμενο θέμα πριν την
εισαγωγή στη θεραπευτική φαρέτρα των άμεσα δρώντων
αντιϊκών φαρμάκων (DAAs). Η ιντερφερόνη α (IFN) ή
η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) με ή χωρίς
χαμηλές δόσεις ριμπαβιρίνης (RBV) (200-400mg τρεις
φορές την εβδομάδα) είχε συσχετισθεί με χαμηλή
πιθανότητα επίτευξης μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης
(SVR) και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Μ

ετά το 2014, οπότε και εγκρίθηκαν τα νεότερα DAAs για τη θεραπεία της XHC,
έχουν επιτευχθεί πολύ υψηλά (>95%)
ποσοστά SVR στις περισσότερες υποομάδες των
ασθενών με ΧΗC. Οι συνδυασμοί των νέων φαρμάκων φαίνεται να αποτελούν την ιδανική επιλογή
θεραπείας ενάντια στην HCV λοίμωξη σε ασθενείς
με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) ή σε ασθενείς που
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Όλα
τα νέα DAAs καθαίρονται κυρίως από το ήπαρ, με
εξαίρεση τη σοφοσμπουβίρη που απεκκρίνεται διαμέσου του νεφρού. Σύμφωνα με πιστοποιημένες
μελέτες, ντακλατασβίρη, ντασαμπουβίρη, ομπιτασβίρη/παριταπρεβίρη/ριτοναβίρη και ελμπασβίρη/
γκραζοπρεβίρη θα μπορούσαν να χορηγηθούν σε
ασθενείς με οποιουδήποτε βαθμού νεφρική δυσλειτουργία. Ωστόσο, η σοφοσμπουβίρη και κατά συνέπεια και τα συσκευάσματα αυτής όπως η
λεντιπασβίρη/σοφοσμπουβίρη και βελπατασβίρη/
σοφοσμπουβίρη, δεν θα πρέπει να χορηγηθούν
σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (eGfR
<30 mL/min) και/ή σε ασθενείς υπό αιμοδιάλυση.
Η χρήση των ελμπασβίρη/γκραζοπρεβίρη ως
θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ΧΗC
γονοτύπου 1 ή 4 και σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, πάντα χωρίς RBV για 12 εβδομάδες, βασίστηκε στα αποτελέσματα της δοκιμής C-SURfER.
Ο συνδυασμός 3D (ντασαμπουβίρη, μαζί με ομπιτασβίρη/παριταπρεβίρη/ριτοναβίρη) είναι πιο
ελκυστικός για χρήση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία και γονότυπο 1b, χορηγούμενα για

12 εβδομάδες χωρίς RBV. Αντιθέτως, η ανάγκη
προσθήκης RBV τον κάνει λιγότερο ελκυστικό για
τέτοιους ασθενείς με γονότυπο 1a. Η ασφάλεια
και η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων 2D
(ομπιτασβίρη/παριταπρεβίρη/ριτοναβίρη) σε ασθενείς με γονότυπο 4 και ΧΝΝ βρίσκεται υπό
εκτίμηση στη μελέτη RUBY II.
Η πρόοδος της HCV θεραπείας φαίνεται να είναι μικρότερη σε ασθενείς με ΧΗC γονοτύπου 2,
3, 5, 6 και ΧΝΝ. Συνεπώς, αρκετές μελέτες καθημερινής κλινικής πράξης έχουν δοκιμάσει την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αντιϊκών σχημάτων βασιζόμενων στη σοφοσμπουβίρη σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο (ΧΝΝ σταδίου 4 ή 5) παρά το γεγονός ότι επισήμως η σοφοσμπουβίρη αντενδείκνυται σε ασθενείς με GfR <30 mL/min ή υπό αιμοδιάλυση. Σε αυτές τις μελέτες, το συνολικό προφίλ ασφαλείας ήταν πολύ καλό, ενώ τα ποσοστά SVR
φαίνεται να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα των
ασθενών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Για τους λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, τα σχήματα χωρίς ιντερφερόνη και με βάση τη σοφοσμπουβίρη συστήνονται ανεπιφύλακτα εφόσον
δεν υπάρχει σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία,
διότι είναι πολύ αποτελεσματικά, με καλή ανοχή, ασφάλεια και ελάχιστες αλληλεπιδράσεις με
άλλα φάρμακα. Εναλλακτικά, οι συνδυασμοί 3D
και 2D και ο συνδυασμός ελμπασβίρης/γκραζοπρεβίρης θα μπορούσε να είναι μια ακόμη επιλογή για ασθενείς με γονότυπο 1 ή 4, αλλά η αΣΕΛΙΔΑ 4

σφάλειά τους σε λήπτες νεφρικού μοσχεύματος
έχουν κάποιους περιορισμούς. Γενικά, η ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
δεν έχει φανεί να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των DAAs και η κυρία ανησυχία σε μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων.
Συμπερασματικά, τα νεότερα IfN-free DAAs
σχήματα παρέχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα της αποτελεσματικής και ασφαλούς θεραπείας των περισσότερων ασθενών με ΧΗC, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή μεταμόσχευση νεφρού.
Πιο συγκεκριμένα, εξαιρετικές IfN και RBV free
επιλογές είναι ήδη διαθέσιμες για χορήγηση σε
ασθενείς με γονότυπο 1 ή 4 και σοβαρή νεφρική
νόσο (eGfR <30 mL/min) που υποβάλλονται ή
όχι σε αιμοδιάλυση, όπως η ελμπασβίρη/γκραζοπρεβίρη για γονότυπο 1 και 4 και ο συνδυασμός 3D για γονότυπο 1b. Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία και
γονότυπο 2, 3, 5 ή 6 μπορούν επίσημα να θεραπευτούν με PEG-IfN, με ή χωρίς RBV. Παρόλα
αυτά, τα θεραπευτικά σχήματα με βάση τη σοφοσμπουβίρη χορηγούνται αν χρειάζεται επείγουσα
θεραπεία της ηπατικής νόσου. Ειδάλλως, αυτοί
οι ασθενείς μπορούν να αναμένουν για την εκρίζωση του HCV μετά τη μεταμόσχευση νεφρού ή
για την κυκλοφορία νεότερων φαρμάκων με ασφαλέστερο προφίλ ασφαλείας, κάτι το οποίο αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
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Βασικό ρόλο στην παθογένεια των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του
Εντέρου διαδραματίζει η μετακίνηση των λευκοκυττάρων στον φλεγμαίνοντα
εντερικό βλεννογόνο, η οποία πραγματοποιείται μέσω αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των επιθηλιακών κυττάρων και των λευκοκυττάρων. Τα μόρια προσκόλλησης που
εμπλέκονται στην ανωτέρω διαδικασία αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς στόχους για
το σχεδιασμό νέων θεραπειών. Η ανάπτυξη θεραπείας με αντισώματα έναντι των
ιντεγκρινών αποσκοπεί στην επιλεκτική αναστολή της λευκοκυτταρικής μετακίνησης
στο έντερο, στοχεύοντας στη μείωση της υπάρχουσας φλεγμονής, στην αποτροπή
της εμφάνισης υποτροπών, στην ελαχιστοποίηση των τοξικών επιπτώσεων και
ενδεχομένως στον μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου.

Τ

α Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του
Εντέρου (ΙΦΝΕ) περιλαμβάνουν δύο βασικές ασθένειες, τη νόσο Crohn και την ελκώδη
κολίτιδα. Οι δυο ασθένειες χαρακτηρίζονται από
χρόνια φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα. Η
νόσος Crohn χαρακτηρίζεται από διατοιχωματική
φλεγμονή σε οποιοδήποτε σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα και σχετίζεται με επιπλοκές, όπως
εμφάνιση συριγγίων, στενώσεων και αποστημάτων.1 Στην ελκώδη κολίτιδα η φλεγμονή περιορίζεται στον βλεννογόνο.1,2 Παρόλο που ο επιπολασμός και η επίπτωση των ΙΦΝΕ διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή, η επίπτωσή τους έχει αυξηθεί
τα τελευταία χρόνια.3 Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη,
περίπου 3,6 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από
ΙΦΝΕ, ενώ στις ΗΠΑ εμφανίζονται περίπου 30.000
νέα κρούσματα κάθε χρόνο.4

Παθοφυσιολογία
Παρόλο που η αιτιολογία των ΙΦΝΕ παραμένει
άγνωστη, πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι
τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, η γενετική προδιάθεση, η εντερική μικροβιακή χλωρίδα, καθώς
και η ανοσολογική απόκριση συμμετέχουν στην
εμφάνισή τους.1,5 Περιβαλλοντικοί παράγοντες οι
οποίοι έχουν συσχετισθεί με τη παθογένεια των
ΙΦΝΕ είναι το κάπνισμα, η διατροφή, οι λοιμώξεις, οι εμβολιασμοί, η χρήση αντισυλληπτικών,
ο θηλασμός, τα μειωμένα επίπεδα της βιταμίνης
D και το άγχος.6,7
Δεδομένα από επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση στην εμφάνιση των ΙΦΝΕ, καθώς πρώτου βαθμού συγγενείς
εμφανίζουν πενταπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης είτε
νόσου Crohn είτε ελκώδους κολίτιδας.6 Στοιχεία
καταδεικνύουν 163 περιοχές του γονιδιώματος που
συνδέονται με την εμφάνιση των ΙΦΝΕ, εκ των ο-

ποίων οι 110 σχετίζονται και με τις δυο ασθένειες, οι 30 ειδικά με τη νόσο Crohn και οι 23 ειδικά με την ελκώδη κολίτιδα.8 Ωστόσο, οι γενετικοί
παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένεια των
ΙΦΝΕ ευθύνονται για ένα ποσοστό εμφάνισής τους,
υποδεικνύοντας ότι περιβαλλοντικοί και μικροβιακοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με τους γενετικούς
παράγοντες για την ανάπτυξη των ΙΦΝΕ.1
Επίσης, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ΙΦΝΕ
διαδραματίζουν τόσο η επίκτητη όσο και η έμφυτη ανοσολογική απόκριση, καθώς τυχόν δυσλειτουργία τους οδηγεί σε μη φυσιολογική εντερική
φλεγμονώδη απόκριση.9,10 Η νόσος Crohn σχετίζεται με Th1 ανοσολογική απόκριση, ενώ η ελκώδης κολίτιδα πιθανώς με Th2 ανοσολογική απόκριση.9-11 Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την σημασία των Th17 (Τ βοηθητικών) λεμφοκυττάρων,
καθώς και του σηματοδοτικού μονοπατιού IL-17/
IL-23 στην παθογένεια των ΙΦΝΕ εκτός από τις Th1
και Th2 αποκρίσεις.7,12

Θεραπευτικές επιλογές
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί
θεραπείες έναντι βιολογικών παραγόντων όπως
αναστολείς έναντι της φλεγμονώδους κυτταροκίνης TNf (παράγοντας νέκρωσης όγκων).13 Η θεραπεία με τους αναστολείς TNf είναι αποτελεσματική για μέτρια ως σοβαρή νόσο Crohn και ελκώδη
κολίτιδα.13 Περίπου 40% των ασθενών με νόσο
Crohn δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αναστολείς TNf-α και ένα επιπλέον 40% χάνει την ανταπόκριση στη θεραπεία με την πάροδο του χρόνου.14 Εκτός από τους αναστολείς TNf-α, η θεραπεία με αντισώματα έναντι των ιντεγκρινών για τη
θεραπεία ασθενών με νόσο Crohn και ελκώδη
κολίτιδα είναι ταχέως εξελισσόμενη.
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Ιντεγκρίνες
Οι ιντεγκρίνες είναι μια ομάδα διαμεμβρανικών
υποδοχέων οι οποίες εμπλέκονται στην κυτταρική
προσκόλληση και τη μεταγωγή σήματος. Παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο στις φλεγμονώδεις αποκρίσεις, αφού συμμετέχουν τόσο στην προσκόλληση
των λευκοκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο όσο
και στην μετανάστευση των λευκοκυττάρων μέσω
των αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή όπου έχει
αναπτυχθεί φλεγμονή.15,16 Παρεμπόδιση των υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας οδηγεί σε μειωμένη μετανάστευση των λευκοκυττάρων και ως
εκ τούτου σε μειωμένη φλεγμονώδη απόκριση.15
Στους ασθενείς με ενεργό ΙΦΝΕ παρατηρείται μετακίνηση των λευκοκυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των Τ κυττάρων, στον βλεννογόνο του εντέρου. Τα Τ κύτταρα εμπλέκονται στην ανάπτυξη
χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων και όταν ενεργοποιούνται, εκκρίνουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες στον βλεννογόνο του εντέρου στους ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Παρόλο που λευκοκυτταρική διήθηση και
ανάπτυξη διαταραχών στη λειτουργία του εντερικού φραγμού παρατηρούνται κατά την ανάπτυξη των ΙΦΝΕ, ο εκλυτικός παράγοντας δεν έχει εξακριβωθεί. Στόχος της βιολογικής θεραπείας για
την ενεργό νόσο είναι η ρύθμιση των μηχανισμών
προσκόλλησης και μετακίνησης των Τ λεμφοκυττάρων εντός της φλεγμονώδους περιοχής του εντερικού σωλήνα με σκοπό τόσο την απομάκρυνση της υπάρχουσας, όσο και τη παρεμπόδιση επανεμφάνισης της φλεγμονής.17
Σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των ΙΦΝΕ διαδραματίζουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ιντεγκρινών στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων
και των προσδετών τους στο ενδοθήλιο.18 Οι ιντεγκρίνες, οι οποίες αποτελούνται από δυο αλυσί-

δες, την α και την β, σχηματίζουν ένα ετεροδιμερές
και δεσμεύονται στους προσδέτες τους στα κύτταρα του ενδοθηλίου, επιτρέποντας στα λευκοκύτταρα να προσκολλώνται ισχυρά στην επιφάνεια του
ενδοθηλίου.18 Στη συνέχεια τα λευκοκύτταρα διασχίζουν το ενδοθήλιο και διαπερνούν τον βλεννογόνο του εντέρου.17 oι ιντεγκρίνες α4β1, α4β7,
αΕβ7 και αLβ2 συμμετέχουν στην μετακίνηση των
λευκοκυττάρων, παίζοντας το ρόλο του υποδοχέα.
Ο ρόλος τους αυτός τις καθιστά πιθανούς φαρμακευτικούς στόχους, αποσκοπώντας στην επιλεκτική παρεμπόδιση των ιντεγκρινών, των επιμέρους
υπομονάδων, και/ή των προσδετών τους προκειμένου να παρεμποδιστεί ή να μειωθεί η εισροή
λευκοκυττάρων στους ιστούς στόχους.17

Λευκοκυτταρική μετακίνηση
Μετανάστευση των Τ κυττάρων

Η αναγνώριση των ξένων αντιγόνων από τους
toll-like υποδοχείς στην επιφάνεια των μακροφάγων, των φυσικών φονικών κυττάρων και των επιθηλιακών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση την έμφυτης ανοσίας, η οποία με τη
σειρά της διεγείρει τις επίκτητες ανοσοαποκρίσεις.19
Τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα μεταναστεύουν
μέσω των λεμφαγγείων στους περιφερικούς λεμφαδένες όπου πολλαπλασιάζονται και υφίστανται
κλωνική επέκταση πριν επιστρέψουν στο σημείο της
φλεγμονής του βλεννογόνου.20,21 Η μετανάστευση
των ενεργοποιημένων λευκοκυττάρων στις περιοχές φλεγμονής και η εξαγγείωσή τους στον εντερικό βλεννογόνο είναι μια πολύ συντονισμένη και
περίπλοκη διαδικασία. Τα παρθενικά Τ λεμφοκύτταρα κινούνται από το αίμα στους λεμφαδένες και
σε άλλα δευτερογενή λεμφικά όργανα. Το λεμφικό
υγρό από τους περιφερικούς ιστούς, όπου τα δενδριτικά κύτταρα αναγνωρίζουν τα αντιγόνα, διοχετεύεται στους λεμφαδένες. Στους φλεγμονώδεις ιστούς, τα δενδριτικά κύτταρα μεταφέρουν τα αντιγόνα στους λεμφαδένες, όπου αυτοί με τη σειρά
τους διεγείρουν τα αντιγονοειδικά Τ κύτταρα. Κατά
τη διέγερση, τα Τ κύτταρα πολλαπλασιάζονται μέσω κλωνικής επέκτασης και διαφοροποιούνται σε
δραστικά κύτταρα, τα οποία εκφράζουν υποδοχείς
που τους επιτρέπουν να μεταναστεύσουν στις περιοχές της φλεγμονής. Παρόλο που τα περισσότερα δραστικά κύτταρα έχουν μικρή διάρκεια ζωής,
κάποια από τα κύτταρα που έχουν αναγνωρίσει αντιγόνο επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα κύτταρα αυτά, τα οποία καλούνται μνημονικά
κύτταρα, διαιρούνται σε δυο κατηγορίες με βάση
τη μεταναστευτική τους ικανότητα. Τα αποκαλούμενα δραστικά μνημονικά κύτταρα μεταναστεύουν
σε περιφερειακούς ιστούς, ενώ τα κεντρικά μνημονικά κύτταρα εκφράζουν μόρια παρόμοια με εκείνα που εκφράζουν τα παρθενικά Τ λεμφοκύτταρα
και μεταναστεύουν κατά προτίμηση στα λεμφικά
όργανα. Τα σήματα μέσω των οποίων κατευθύνονται τα δραστικά και τα κεντρικά μνημονικά κύτταρα στους περιφερικούς ιστούς είναι ειδικά για κάθε όργανο, διαμορφώνονται μέσω φλεγμονωδών
μεσολαβητών και είναι διακριτά για τους διαφορετικούς υποπληθυσμούς των Τ κυττάρων.22

Εμφάνιση παροδικών αλληλεπιδράσεων
Η προστασία έναντι των αντιγόνων του εντερικού
αυλού ή η συμμετοχή στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις του εντέρου απαιτεί την μετακίνηση των λευ-

κοκυττάρων προς τον γαστρεντερικό σωλήνα.23 Η
μετακίνηση αυτή περιλαμβάνει τη μεσολάβηση χημειοκινών, καθώς και την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιφανειακών υποδοχέων των λευκοκυττάρων και των προσδετών τους στα αγγειακά
ενδοθηλιακά κύτταρα.24 Οι διεργασίες της πρόσδεσης, κύλισης, ενεργοποίησης, προσκόλλησης,
εξαγγείωσης και μετανάστευσης έχουν ως αποτέλεσμα την είσοδο των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στους ιστούς στόχους. Αρχικά αναπτύσσονται παροδικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των λευκοκυττάρων και των ενδοθηλιακών κυττάρων, μειώνοντας την ταχύτητα της κύλισης των λευκοκυττάρων στην ενδοθηλιακή επιφάνεια. Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω της
αλληλεπίδρασης σελεκτινών (L, Ρ και Ε) και τμήματα ολιγοσακχαριτών που δρουν ως προσδέτες.25

Ο ρόλος των μορίων προσκόλλησης
Οι L σελεκτίνες εκφράζονται στα λευκοκύτταρα και
οι Ρ και Ε σελεκτίνες στο ενδοθήλιο. Παρόλο που η
αλληλεπίδραση μεταξύ των σελεκτινών είναι ισχυρή, διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα.26 Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της μετακίνησης
των λευκοκυττάρων και την εμφάνιση παροδικών
αλληλεπιδράσεων που επιτρέπουν στο κύτταρο να
έρθει σε επαφή με το κυτταροκινικό περιβάλλον, το
οποίο ενεργοποιεί την επακόλουθη σταθερή προσκόλληση και μετανάστευση των λευκοκυττάρων
μέσω του τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων.27
Όταν η μετακίνηση μειώνεται αρκετά, οι ιντεγκρίνες
που εκφράζονται στα λευκοκύτταρα διακόπτουν τη
ροή τους κατά μήκος του ενδοθηλίου και διευκολύνουν τη μετανάστευσή τους. Έχουν ήδη βρεθεί
τουλάχιστον 18 διαφορετικοί τύποι α αλυσίδων και
8 διαφορετικοί τύποι β αλυσίδων, οι οποίοι συνδυάζονται μεταξύ τους παρέχοντας τη δυνατότητα
πολλαπλών συνδυασμών.28 Οι ιντεγκρίνες ενεργοποιούνται από χημειοκίνες στην επιφάνεια του
ενδοθηλίου23 και αλληλεπιδρούν με τους προσδέτες τους στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η ιντεγκρίνη α2β2 εκφράζεται στα ουδετερόφιλα και αλληλεπιδρά με τα διακυτταρικά μόρια προσκόλλησης
ICAM-1 και ICAM-2. Η ιντεγκρίνη α4β1 συνδέεται
με το μόριο προσκόλλησης των αγγειακών κυττάρων VCAM-1 και η α4β7 ιντεγκρίνη με το μόριο
κυτταρικής προσκόλλησης βλεννογονική αντρεσίνη 1 MadCAM-1.29 Η MAdCAM-1 σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τους λεμφικούς ιστούς του εντέρου.29 Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα
λευκοκύτταρα εκτίθενται σε προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως ο TNf-α και η ιντερλευκίνη 1 (IL-1),
οι οποίες εκκρίνονται από τα φλεγμονώδη κύτταρα
ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ των ιντεγκρινών και των προσδετών τους, προετοιμάζοντάς τα να διασχίσουν την ενδοθηλιακή επιφάνεια
και τελικά να εισχωρήσουν στον βλεννογόνο του
γαστρεντερικού σωλήνα.17,30-32 Το εντερικό ενδοθήλιο στους ασθενείς με ΙΦΝΕ εμφανίζει υψηλότερη
συγκολλητικότητα στις α4 ιντεγκρίνες τονίζοντας τη
σημασία των αλληλεπιδράσεων αυτών στον φλεγμονώδη εντερικό ιστό.23 Όταν τα κύτταρα έχουν μεταναστεύσει στους ιστούς, η φλεγμονώδης διαδικασία επεκτείνεται μέσω αυξημένης τοπικής ενεργοποίησης και πολλαπλασιασμού των λευκοκυττάρων και μειωμένης εξόδου των λευκοκυττάρων
από τον βλεννογόνο. Η έκφραση των ICAM-1 σε
ασθενείς με νόσο Crohn δεν αυξάνεται μόνο στον
ΣΕΛΙΔΑ 6

εντερικό βλεννογόνο, αλλά και στον υποβλεννογόνιο και στα μυϊκά στρώματα, και αυτό συμβάλλει στις αλληλεπιδράσεις με τα λευκοκύτταρα που
έχουν διεισδύσει στα βαθύτερα στρώματα του εντερικού τοιχώματος, χαρακτηριστικό γνώρισμα της
νόσου Crohn.26 Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία για το
ρόλο των μορίων προσκόλλησης στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ Τ κυττάρων και δενδριτικών ή μεσεγχυματικών κυττάρων στον εντερικό βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο, διευκολύνοντας έτσι την ενεργοποίηση των Τ κυττάρων.29

Διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές με
αντι-ιντεγκρίνες

natalizumab: Το Natalizumab αποτελεί την
πρώτη θεραπεία με αντι-ιντεγκρίνες για ασθενείς
με ΙΦΝΕ. Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της α4 αλυσίδας των ιντεγκρινών, το οποίο στοχεύοντας την αλυσίδα αυτή παρεμποδίζει τις ιντεγκρίνες α4β1 και α4β7. Παρόλο που το
Natalizumab κρίθηκε κατάλληλο για την επαγωγή
και τη διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή νόσο Crohn, η χρήση του σχετίστηκε με την ανάπτυξη προοδευτικής πολυεστιακής εγκεφαλοπάθειας (PML).2,32,33
Vedolizumab: Το Vedolizumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που επιλεκτικά προσδένεται
στην α4β7 ιντεγκρίνη, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων του εντέρου. Η πρόσδεση έχει ως αποτέλεσμα την επιλεκτική παρεμπόδιση της προσκόλλησης και της μετανάστευσης
των λευκοκυττάρων από το ενδοθήλιο στον εντερικό σωλήνα. Ωστόσο, η παρεμπόδιση αυτή είναι επιλεκτική και δεν αποτρέπει την μετανάστευση των λευκοκυττάρων στο νευρικό σύστημα, οδηγώντας έτσι σε μείωση των φλεγμονωδών αποκρίσεων στους ασθενείς με ΙΦΝΕ.18,34-36
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Θεραπευτικές επιλογές με αντιιντεγκρίνες υπό ανάπτυξη

etrolizumab: Το Etrolizumab είναι ένα IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο στοχεύει την β7 υπομονάδα των α4β7 και αΕβ7 ιντεγκρινών, παρεμποδίζοντας τη δέσμευση των ιντεγκρινών αυτών
με τους προσδέτες τους MAdCAM-1 και E-cadherin
αντίστοιχα.32,37 Στοχεύοντας τις α4β7 και αΕβ7 ιντεγκρίνες, πιστεύεται ότι η φλεγμονή μπορεί να ελεγχθεί μέσω της μείωσης της στρατολόγησης και
της διατήρησης των λευκοκυττάρων εντός του εντερικού σωλήνα.2,32,33
abrilumab: Το Abrilumab είναι ένα IgG2 μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της ιντεγκρίνης α4β7.
Το αντίσωμα αυτό στοχεύει ειδικά το ιντεγκρινικό
ετεροδιμερές α4β7, παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδρασή της με το μόριο MadCAM- 1. Το μόριο αυτό αποτελεί τον κύριο προσδέτη της α4β7
και μεσολαβεί στην μετακίνηση των Τ κυττάρων
κατά μήκος του εντερικού σωλήνα.32,38
aJM300: To AJM300 είναι ένας ανταγωνιστής
της ιντεγκρινικής υπομονάδας α4. Ρόλος του είναι η παρεμπόδιση της πρόσδεσης της ιντεγκρίνης α4β1 με το μόριο VCAM-1 και της α4β7 με
το μόριο MAdCAM-1.39,40
ΡF-00547659: Το Ρf-00547659 είναι ένα IgG2 μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του μορίου MAdCAM-1
το οποίο αποτελεί τον εξωκυττάριο προσδέτη της
α4β7 ιντεγκρίνης. Αναστέλλει την προσκόλληση
και τη μετανάστευση των λευκοκυττάρων κατά το

ενδοθήλιο, καταστέλλοντας την αλληλεπίδραση
των λευκοκυττάρων με το αγγειακό ενδοθήλιο με
παρόμοιο τρόπο με το Vedolizumab.32,41
alicaforsen: Το Alicaforsen (ISIS 2302) είναι ένα
ολιγονουκλεοτίδιο που αναστέλλει την έκφραση
του μορίου ICAM-1. Το ICAM-1 είναι μέλος της
υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών και εκφράζεται στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα και στα
λευκοκύτταρα. Το ICAM-1 δεσμεύει την υπομονάδα β2 των ιντεγκρινών και διευκολύνει τη λευκοκυτταρική μετανάστευση από τον αγγειακό χώρο.42

Συμπεράσματα
Οι εκλεκτικοί αναστολείς των μορίων προσκόλλησης των λευκοκυττάρων αποτελούν μια καινοτόμο κατηγορία παραγόντων για τη βιολογική
θεραπεία των ΙΦΝΕ. Η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της α4β7 ιντεγκρίνης έχει αποδειχθεί η πιο επιτυχημένη προσέγγιση έως σήμερα. Είναι σαφές ότι η θεραπεία με αντι-ιντεγκρίνες
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.
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Οξεία αιμορραγία ανώτερου πεπτικού
μη κιρσικής αιτιολογίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Γαστρεντερολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Γ.Ν.a. «Σισμανόγλειο - Αμαλία φλέμιγκ»

Ο ορισμός της αιμορραγίας του ανωτέρου πεπτικού είναι η αιμορραγία που προέρχεται από πηγή εγγύτερα
του συνδέσμου του Treitz. Η αιμορραγία του ανωτέρου πεπτικού είναι μία οξεία και απειλητική για τη ζωή κατάσταση,
η οποία παραμένει ένας από τους πιο συχνούς λόγους νοσηλείας.
Κυρίως αφορά ηλικιωμένους ασθενείς και ασθενείς με σοβαρές συννοσηρότητες.

Τ

ο πρόσφατο ιστορικό και η φυσική εξέταση θα μας δώσουν τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της κατάστασης του
ασθενή που φτάνει στα επείγοντα. Η συννοσηρότητα και η χρήση αντιπηκτικών, αντιαιμοπεταλιακών ή ΜΣΑΦ αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες για την εξέλιξη της πορείας του ασθενή.
Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών με ΟΑΑΠ είναι τα 65 χρόνια και η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 2:1. Η θνησιμότητα, αν και παρουσιάζει βελτίωση τα τελευταία χρόνια παραμένει στο 5-7%, είναι ίδια στα
δύο φύλα και οφείλεται κυρίως στα συνοδά νοσήματα.

rOCkaLL SCOre (προ ενδοσκόπησης)

Ηλικία

Καταπληξία

Score 0

Score 1

Score 2

<60 ετών

60-79 ετών

>80 ετών

Σφύξεις
<100bpm
ΣΑΠ
>100mmHg

Σφύξεις
>100bpm
ΣΑΠ
>100mmHg

ΣΑΠ <
100mmHg

όχι

Καρδιακή
ανεπάρκεια
Στεφανιαία
νόσος
Μείζων
συννοσηρότητα

Οι κλινικές εκδηλώσεις της ΟΑΑΠ είναι:
• αιματέμεση ή καφεοειδής έμετος 40-50%
• μέλαινες ή ερυθρομέλαινες κενώσεις 70-80%
• αιματοχεσία 15-20%

Συννοσηρότητα

Εκδήλωσεις που οφείλονται στη μείωση του δραστικού
όγκου του αίματος είναι:

Score 3

Νεφρική
ανεπάρκεια
Ηπατική
ανεπάρκεια
Μεταστατική
κακοήθεια

rOCkaLL SCOre (μετά ενδοσκόπηση)

• συγκοπή 14%
• προσυγκοπτικό επεισόδιο 43%
• ζάλη, αδυναμία κ.α.
Της εκδήλωσης της αιμορραγίας μπορεί να προηγούνται συμπτώματα όπως: επιγαστραλγία, οπισθοστερνικός καύσος, δυσπεπτικά ενοχλήματα, διάχυτο κοιλιακό άλγος, δυσφαγία, απώλεια βάρους κ.α.

Οι συχνότερες αιτίες αιμορραγίας είναι:
• πεπτικό έλκος (στομάχου/δωδεκαδακτύλου) 60%
• κιρσοί οισοφάγου/θόλου 5-13%
• διαβρώσεις στομάχου-12/δακτύλου 8%
• νεοπλάσματα 7%
• σύνδρομο Mallory-Weiss 2-5%
• πυλαία γαστροπάθεια 1%
• οισοφαγίτιδα 1%
• αγγειοδυσπλασίες 1%
• βλάβη Dieulafoy 1%
• αορτοεντερικό συρίγγιο <1%
• αιμορραγία μετά από σφιγκτηροτομή <1%

MalloryWeiss

Διάγνωση

Απόδειξη
αιμορραγίας

Όλες οι άλλες
Κακοήθεια
διαγνώσεις
Αίμα,
προσκολλημένος
θρόμβος,
ορατό αγγείο

Όχι

Σύνολο βαθμολογίας ≤3 υποδηλώνει καλή πρόγνωση, ενώ ≥8 σχετίζεται
με υψηλή θνησιμότητα
Στις κατευθυντήριες οδηγίες προτείνεται η χρήση του Glasgow-Blatchford
Score για την εκτίμηση της σοβαρότητας της αιμορραγίας και της αναγκαιότητας για άμεση ενδοσκόπηση και αντιμετώπιση.
glasgow-Blatchford Score
Παράγοντας κινδύνου στην εισαγωγή

Αντιμετώπιση του ασθενή με αιμορραγία πεπτικού

Βαθμολογία

Ουρία (mmol/l)

Η κλινική εξέταση και αιμοδυναμική εκτίμηση του ασθενή είναι το πρώτο
και βασικότερο βήμα. Σημαντική είναι η τοποθέτηση φλεβικής οδού (δύο
ευρείς περιφερικοί φλεβοκαθετήρες ή κεντρική φλεβική γραμμή) και η σταθεροποίηση του ασθενή με αναπλήρωση του χαμένου όγκου με χορήγηση
υγρών και αίματος. Αφού σταθεροποιηθεί ο ασθενής, η ενδοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο 24ωρο. Αυτή θα επιτρέψει την αναγνώριση της αιτίας της αιμορραγίας και την αντιμετώπισή της.
Διάφορα συστήματα βαθμονόμησης όπως το Rockall score μας βοηθούν
να εκτιμήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και να προβλέψουμε την έκβαση της αιμορραγίας και τη θνητότητα.
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≥6,5 – <8,0

2

≥8,0 – <10,0

3

≥10,0 – <25,0

4

≥25

6
Αιμοσφαιρίνη (g/dl) (άνδρες)

≥12 – <13

1

≥10 – <12

3

<10

6

H παρουσία ενεργού αιμορραγίας ή στιγμάτων αιμορραγίας σχετίζεται άμεσα με την πιθανότητα υποτροπής αν δεν παρέμβουμε θεραπευτικά.
Ενεργός αιμορραγία
• σφύζουσα/αναβλύζουσα 90%
Στίγματα πρόσφατης αιμορραγίας
• Μη αιμορραγούν ορατό αγγείο 50%
• Προσκολλημένος θρόμβος 15%
• Επίπεδο στίγμα <3%
Καθαρή βάση έλκους <1%
Στα έλκη με σφύζουσα ή αναβλύζουσα αιμορραγία, όπως και στα έλκη
με ορατό αγγείο συνιστάται ενδοσκοπική αιμόσταση, δεδομένου ότι οι πιθανότητες υποτροπής είναι μεγάλες (50-90%). Στα έλκη με προσκολλημένο θρόμβο (forrest IIb) συνιστάται η απομάκρυνση του θρόμβου αν αυτή
είναι εφικτή και η εφαρμογή θεραπείας στο υποκείμενο στίγμα. Στα έλκη με
επίπεδο στίγμα ή καθαρή βάση δεν συνιστάται αιμόσταση. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με ΑΑΠ. Ο κίνδυνος της υποτροπής της αιμορραγίας σύμφωνα με την ταξινόμηση forrest παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Αιμοσφαιρίνη (g/dl) (γυναίκες)
≥10 – <12

1

<10

6

Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mmHg)
100 – 109

1

90 – 99

2

<90

3
Λοιποί παράγοντες

Σφύξεις (≥100/λεπτό)

1

Μέλαινα

1

Συγκοπή

2

Ηπατική νόσος

2

Καρδιακή νόσος

2

Σύνολο βαθμολογίας ≥6 ισοδυναμεί με κίνδυνο ανάγκης παρέμβασης μεγαλύτερο του 50%. Παρακολουθούμε τον ασθενή με συχνή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της αιμοσφαιρίνης. Χορηγούμε φυσιολογικό ορό, κολλοειδή διαλύματα, συμπυκνωμένα ερυθρά και παράγοντες πήξης αν υπάρχει ανάγκη. Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη σε παράταση του INR, ώστε να
πετύχουμε τιμή <2,5 που μας επιτρέπει να ενδοσκοπήσουμε και να πραγματοποιήσουμε αιμόσταση με ασφάλεια. Συμπυκνωμένα ερυθρά χορηγούμε ώστε να εξασφαλίσουμε Hgb ≥9 mg/dl. Σε ασθενείς νέους χωρίς συννοσηρότητες, τιμή Hgb ≥7 g/dl είναι επαρκής.
Συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση αναστολέων της αντλίας των πρωτονίων (ΑΑΠ) στάγδην με ρυθμό 8 mg/h για 72h, αφού πρώτα χορηγηθούν
80mg bolus. Η χορήγηση ΑΑΠ κατά την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο φαίνεται να σχετίζεται με καθαρότερο πεδίο κατά την ενδοσκόπηση, με
λιγότερες υποτροπές και μείωση της ανάγκης για χειρουργική αντιμετώπιση.
Εκτός από την υψηλή δόση ΑΑΠ, βοηθητική δράση στην καθαρότητα του
πεδίου κατά την ενδοσκόπηση έχει η χορήγηση ερυθρομυκίνης 250mg ενδοφλεβίως, 30-120min νωρίτερα, ενώ η μετοκλοπραμίδη δεν φαίνεται να
έχει αποτέλεσμα.
Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα δεν συνιστάται.
Στο 80% των περιπτώσεων, η αιμορραγία αυτοπεριορίζεται. Κατά την ενδοσκόπηση > 55% των ασθενών δεν παρουσιάζουν σημεία ενεργού ή πρόσφατης αιμορραγίας.
Κατά την ενδοσκόπηση, η αιτία της αιμορραγίας θα μας καθορίσει την περαιτέρω αντιμετώπιση.
Για το πεπτικό έλκος χρησιμοποιείται η ταξινόμηση των στιγμάτων κατά
forrest, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στις περιπτώσεις αιμορραγίας λόγω πεπτικού έλκους συνιστάται η ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και η χορήγηση θεραπείας εκρίζωσης. Στην οξεία φάση, ο έλεγχος για ΕΠ μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικός
(λόγω της παρουσίας αίματος στον αυλό), γι’ αυτό συνιστάται η επανεκτίμηση του ασθενή μετά την επίσχεση της αιμορραγίας.
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Ενδοσκοπική έγχυση ουσιών
• αδρεναλίνη 1/10000
• αλκοόλη
• αιθανολαμίνη
• υπέρτονο διάλυμα
• θρομβίνη
• συνδυασμός ουσιών
Θερμικές μεθόδοι
• θερμοπηξία
• ηλεκτροπηξία
• φωτοπηξία
Μηχανικές μεθόδοι
• κλιπ
• δακτύλιοι απολίνωσης
Αιμοστατικό σπρέι

Ο κίνδυνος της υποτροπής της αιμορραγίας σύμφωνα με την ταξινόμηση
forrest παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Όλες οι εγχύσεις είναι ισοδύναμες στην επίτευξη αρχικής αιμόστασης, αλλά οι θερμικές και μηχανικές μέθοδοι υπερτερούν της έγχυσης ουσιών στην
πρόληψη της υποτροπής της αιμορραγίας, ενώ είναι ισοδύναμες μεταξύ τους.
Ο συνδυασμός έγχυσης με θερμική ή μηχανική μέθοδο υπερτερεί της μονοθεραπείας με έγχυση.
Ο ασθενής θα πρέπει να νοσηλευτεί για 3-5 ημέρες, καθότι στο 90% η αιμορραγία θα υποτροπιάσει στις τρεις πρώτες μέρες. Σε περίπτωση υποτροπής,
συνιστάται η επανάληψη της ενδοσκόπησης και της αιμόστασης. Μικρό ποσο-
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στό ασθενών (<3%) θα υποτροπιάσει μετά τη δεύτερη προσπάθεια ενδοσκοπικής αντιμετώπισης της αιμορραγίας. Σε αυτή την περίπτωση, η αγγειογραφία και ο εμβολισμός ή η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να εξετασθούν.
Περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση:
• υποτροπή της αιμορραγίας με καταπληξία
• μετάγγιση με 5 ΜΣΕ στο 24ωρο ή 12 ΜΣΕ στο 48ωρο
• συνοδός διάτρηση
Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενης αιμορραγίας στην οποία δεν ανευρέθη εστία
στη γαστροσκόπηση (σε ποσοστό 20% περίπου), η εστία βρίσκεται στο λεπτό έντερο ή σε σημείο που διέφυγε της προσοχής του ενδοσκόπου λόγω
δύσκολης πρόσβασης του σημείου ή κάλυψης του με πήγματα ή μη δυνατής εντόπισης λόγω υπογκαιμίας ή διαλείπουσας αιμορραγίας.
Βλάβες που μπορεί να διαλάθουν της προσοχής είναι:
• βλάβες στο φύμα του Vater
• στο έλασσον τόξο
• στον κηλικό σάκο διαφραγματοκήλης και την καρδιακή μοίρα του στομάχου
• στο γόνυ του 12δακτύλου
• αγγείο Dieulafoy
• αγγειοδυσπλασίες
• κιρσοί θόλου κ.α.
Η CT-αγγειογραφία (σε μαζική αιμορραγία) και η ενδοσκοπική κάψουλα
λεπτού (σε περιπτώσεις που υποπτευόμαστε εστία στο λεπτό) είναι εξαιρετικά χρήσιμες.
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Γαστρεντερολογικό QUIZ
eΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ
Γαστρεντερολογική Κλινική Ν.Ν.Α.

Γυναίκα 85 ετών μετεφέρθη στα ΤΕΠ λόγω δύο επεισοδίων αιματέμεσης αναφερόμενων
από τους οικείους της.
Ατομικό ιστορικό:
Μόνιμα κατακεκλιμένη ασθενής με ανοϊκή συνδρομή από 10ετίας, φαρμακευτικό ιστορικό ελεύθερο

εικόνα 1

Εργαστηριακός έλεγχος:
Aναιμία (Hct: 28%), ήπια λευκοκυττάρωση (WBC: 11000 κ.κ.χ.), ουρία: 100 mg/dl.
Διενεργήθηκε επείγουσα ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού όπου παρουσιάζεται στην καρδιακή μοίρα - θόλο στομάχου η παρακάτω ενδοσκοπική εικόνα. Απουσία αδρής παθολογίας στο σώμα και στο άντρο του στομάχου (εικόνα 1). Ελήφθησαν βιοψίες από την περιοχή και η ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Η ασθενής επανενδοσκοπήθηκε ένα
μήνα μετά και η εικόνα της περιοχής φαίνεται στην εικόνα 2.
Ποιά είναι η διάγνωση;
Απάντηση σελ. 18
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εικόνα 2

Ηπατολογικό QUIZ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑβΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟιΤΣ
β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Το περιστατικό

Ασθενής 55 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος
νομού Αρκαδίας, προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης διάτασης κοιλίας από μηνός.
Πρόκειται για παχύσαρκο ασθενή με ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών ουσιών έως προ εξαετίας και αντιρροπούμενης κίρρωσης ήπατος σε έδαφος HCV λοίμωξης (γονότυπος 3), θεραπευθείσας
προ 5,5 ετών, οπότε έλαβε ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη με επίτευξη SVR. Επιπλέον, από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς αναφέρεται σακχαρώδης
διαβήτης τύπου 2, υπό μετφορμίνη, από πενταετίας.
Από την κλινική εξέταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών διαπιστώθηκε ικτερική χροιά δέρματος και
επιπεφυκότων, οίδημα ανά σάρκα και παρουσία ασκιτικής συλλογής.
Εκτός αυτών διαπιστώθηκε δεκατική πυρετική κίνηση (θ: 37,3οC). Η διενέργεια υπερήχου κοιλίας ανέδειξε παρουσία κιρρωτικής ηχομορφολογίας ήπατος, σπληνομεγαλία, ίζημα εντός της χοληδόχου κύστεως, απουσία διατάσεων ένδο- ή εξωηπατικών χοληφόρων, ενώ επιβεβαίωσε την παρουσία ασκίτη.
Ο ασθενής εισήχθη στην κλινική προς περαιτέρω
αξιολόγηση και αντιμετώπιση.
Από τον βασικό εργαστηριακό έλεγχο στον οποίο
υποβλήθηκε ο ασθενής ανευρέθηκαν:
WBC: 9.170/μl, (Π: 67%, Λ: 24%), Hct: 35%, Hb:
11,2 gr/dl, PLT: 134.000/μl
Ουρία: 37 mg/dl (10-50), Κρεατινίνη: 1,1 mg/dl
(0,6-1,2), K+: 4,6 mEq/l (3,5-5), Na+: 129 mEq/l
(135-145), LDH: 370 U/l (50-220), AST: 512 U/l
(5-35), ALT: 145 U/l (0-42), ALP: 195 U/l (40-150),
γ-GT: 178 U/l (10-35), TBil: 7,52 mg/dl (0,4-1), DBil:
5,7 mg/dl (0,1-0,3), Alb: 3,1 gr/dl (3,5-5), INR: 1,7,
CRP: 17 ng/dl (0-5), HbA1c: 6,1%
HBsAg (-), anti-HBc (-), anti-HBs (+), anti-HBe (-),
anti-HCV (+), anti-HIV I, II (-)
Ο ασθενής αναφέρει κοινωνική χρήση αιθυλικής αλκοόλης, ενώ δεν έχει κάνει χρήση ουσιών από 5ετίας. Βρίσκεται σε πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη, ενώ η λοιπή φαρμακευτική του αγωγή περιλαμβάνει: tb folic acid 5 mg 1x1, tb metformine
850 mg 1x2 και tb ranitidine 150 mg 1x2.
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε παρακέντηση ασκιτικού
υγρού, η οποία ανέδειξε: 120 κύτταρα κ.κ.χ, LDH:
120 U/l, TG: 30 mg/dl, Chol: 15 mg/dl, Ολικά λευκώματα/Αλβουμίνη: 3/1,1 g/dl, Aμυλάση: 110 U/l

Ερώτηση 1

Ποιo θα ήταν το επόμενο βήμα σας όσον αφορά
στην αντιμετώπιση του ασθενούς;
1) Διενέργεια ανάστροφης παλίνδρομης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP) προς αποκλεισμό αποφρακτικού ικτέρου, δεδομένης της παρουσίας ιζήματος στη χοληδόχο κύστη.
2) Έναρξη διουρητικών, καθώς ο ασθενής εμφανίζει ρήξη αντιρρόπησης στα πλαίσια της αναμενόμενης φυσικής πορείας της υποκείμενης προϋπάρχουσας ηπατοπάθειας. Ολοκλήρωση του ελέγχου με γαστροσκόπηση προς ανάδειξη τυχόν

παρουσίας κιρσών οισοφάγου.
3) Διενέργεια U/S καρδιάς προς ανάδειξη διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, οφειλόμενης σε κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, η οποία επιδείνωσε
και την υποκείμενη ηπατική νόσο του ασθενούς.
Επιπλέον, το εργαστηριακό προφίλ του ασθενούς
είναι συμβατό με εικόνα αιθυλικής ηπατίτιδας.
4) Βιοψία ήπατος προς επιβεβαίωση NASH κίρρωσης, στα πλαίσια ΣΔ2, και έναρξη προμεταμοσχευτικού ελέγχου προς ένταξη σε λίστα του ασθενούς δεδομένης της προχωρημένης ηπατικής
νόσου του ασθενούς.
5) Περαιτέρω ορολογικός έλεγχος για ηπατίτιδα Ε
και ηπατοτρόπους ιούς. Επιπλέον, έλεγχος για
παρουσία ΑΝΑ, ΑΜA, SMA στον ορό, ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών, καθώς και
προσδιορισμό επιπέδων aFP.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο ασθενής δεν περιγράφει συμπτωματολογία συμβατή με αποφρακτικό ίκτερο (αποχρωματισμό κοπράνων, πόνο στο δεξιό υποχόνδριο, εμπύρετο).
Το δε υπερηχογράφημα δεν αναδεικνύει διατεταμένα χοληφόρα ούτε εικόνα φλεγμονής από τη χοληδόχο κύστη.
Έτσι, η επιλογή της διενέργειας ERCP που είναι μια
επεμβατική πράξη με όχι αμελητέο κίνδυνο επιπλοκών στον κιρρωτικό ασθενή, δεν προκρίνεται ως πρώτη επιλογή. Εξίσου επικίνδυνη είναι η διενέργεια διαδερμικής βιοψίας ήπατος στον άρρωστο που έχει ασκίτη και υψηλή χολερυθρίνη.
Η ασφαλέστερη επιλογή της διασφαγιτιδικής βιοψίας δεν προτιμάται, καθώς η πιθανότητα της στεατοηπατίτιδας ως κύριου αιτίου της κίρρωσης υποβαθμίζεται στη διαφορική μας διάγνωση, αφού πρόκειται για ασθενή με καλά ρυθμισμένο (χαμηλή τιμή
HbA1c) διαβήτη προσφάτου ενάρξεως, που ελέγχεται μόνο με μικρή δόση μετφορμίνης.
Ο ασθενής δεν έχει τόσο βαριά ηπατοπάθεια ώστε
να απαιτείται η άμεση ένταξή του σε λίστα μεταμόσχευσης, ειδικά όταν δεν έχει διακριβωθεί η αιτία της
ρήξης αντιρρόπησης.
Όσον αφορά το ενδεχόμενο αλκοολικής ηπατίτιδας
και αλκοολικής διατατικής μουοκαρδιοπάθειας, ο ασθενής αρνείται την κατάχρηση αλκοόλης και δεν έχει συμβατή κλινική εικόνα, πράγμα που συνηγορεί
στον αποκλεισμό άλλων αιτίων επιδείνωσής του κατά προτεραιότητα.
Η απλή αντιμετώπιση του ασκίτη με διουρητική αγωγή και η σταδιοποίηση της πυλαίας υπέρτασης με
έλεγχο για κιρσούς οισοφάγου είναι μεν λογική επιλογή, ωστόσο αποτελεί απλώς συμπτωματική αντιμετώπιση χωρίς να διερευνά επαρκώς το αίτιο της επιδείνωσης του ασθενούς. Έτσι, ο θεράπων ιατρός
επέλεξε την 5η επιλογή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είχαν ως εξής:
Anti-HEV (-), anti-CMV IgG (+), anti-CMV IgM (-),
anti-EBV IgG (+), anti-EBV IgM (-), anti-HSV IgG (+),
anti-HSV IgM (-), ANA (-), AMA (-), SMA (-), afP: 102
ng/dl, CRP: 17 ng/dl
Κατά τη νοσηλεία του ο ασθενής συνέχισε να παρουσιάζει επιδείνωση της εργαστηριακής του εικό-
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νας, με περαιτέρω άνοδο των τιμών χολερυθρίνης.
Mία εβδομάδα μετά την εισαγωγή του στην κλινική,
ο εργαστηριακός έλεγχος έχει ως εξής:
AST: 730 U/l (5-35), ALT: 251 U/l (0-42), ALP: 223
U/l (40-150), γ-GT: 302 U/l (10-35), TBil: 14,83 mg/
dl (0,4-1), DBil: 11,6 mg/dl (0,1-0,3), Alb: 3,0 gr/
dl (3,5-5), INR: 1,6

Ερώτηση 2

Ποια θα ήταν η επόμενη διαγνωστική σας ενέργεια;
1) Έλεγχος για λοιπούς ηπατοτρόπους ιούς (HHV8,
παρβοϊό, HPgV κλπ), πιθανώς ο ασθενής να εμφανίζει ένα σπανιότερο αίτιο ηπατίτιδας.
2) Διενέργεια βιοψίας ήπατος ως τελική λύση για
τη διάγνωση και ένταξη του ασθενούς σε λίστα
μεταμόσχευσης.
3) Διενέργεια υπερήχου με ενισχυτή ηχογένειας και,
επί μη ανάδειξης ευρημάτων, μαγνητικής τομογραφίας ήπατος προς αποκλεισμό θρόμβωσης
πυλαίας και εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.
4) Διακοπή μεθαδόνης και παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς, καθώς η επιδείνωση της ηπατικής βλάβης οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Καθώς η συνθετική ικανότητα του ήπατος παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, ο ασθενής εξακολουθεί
να μην χρειάζεται επείγουσα ένταξη σε λίστα μεταμόσχευσης.
Η βιοψία παραμένει μια θεμιτή επιλογή μόνο εάν
επιλεγεί να γίνει διασφαγιτιδικά, ωστόσο προέχει η
εξάντληση των λιγότερο επεμβατικών διαγνωστικών επιλογών.
Όσον αφορά τη φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα, ο
ασθενής αρνείται μέχρι τώρα τη λήψη οποιουδήποτε σκευάσματος ή βοτάνου.
Η μεθαδόνη θεωρείται γενικά ασφαλής για υποκατάσταση σε ασθενείς χρήστες με ιστορικό ηπατοπάθειας σε έδαφος ιογενών ηπατιτίδων, δεν σχετίζεται
με εμφάνιση οξείας ηπατοτοξικότητας, ενώ η χρήση
της επιπλέκεται συνήθως με χολοστατικού τύπου διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας.
Στον γενόμενο έλεγχο αναδείχθηκε μια αυξημένη
τιμή φετοπρωτεΐνης, οπότε ο αποκλεισμός κακοήθειας ως αιτίου της ρήξης αντιρρόπησης με απεικονιστικό έλεγχο τίθεται σε προτεραιότητα.
Έτσι, ο θεράπων ιατρός επέλεξε την 3η επιλογή.
Η διενέργεια υπερήχου και μαγνητικής τομογραφίας
ανέδειξαν τα ήδη γνωστά ευρήματα του κιρρωτικής
ηχομορφολογίας ήπατος, του ασκίτη και της σπληνομεγαλίας, καθώς και της χολολιθίασης, ενώ δεν
διαπιστώθηκε θρόμβωση πυλαίας.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε παρουσία δυσπλαστικών
όζων στο ηπατικό παρέγχυμα, καθώς και μόρφωμα
διαμέτρου 1 cm στο τμήμα VII του ήπατος με απεικονιστικούς χαρακτήρες συμβατούς με απλή κύστη.
Ο ίκτερος του ασθενούς συνεχίζει να επιδεινώνεται. Μετά από επαναλαμβανόμενη λήψη του ατομικού ιστορικού, εξακολουθεί να αιτιάται πλήρη αποχή από το αλκοόλ, καθώς και από άλλες φαρμακευτικές ουσίες, εκτός των ήδη προαναφερθέντων.
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Αναφέρει ωστόσο περιστασιακή χρήση ενδοφλέβιων
ουσιών για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία της HCV λοίμωξης, επί μη ανεύρεσης μεθαδόνης.

Ερώτηση 3

Ποια θα ήταν η επόμενη εξέταση;
1) Έλεγχος HCV RNA προς αποκλεισμό ενδεχόμενης επαναλοίμωξης του ασθενούς.
2) Ο ασθενής εμφανίζει χολολιθίαση. Έναρξη άρκτο-δεοξυχολικού οξέος και διενέργεια χολοκυστεκτομής.
3) Έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής προς θεραπεία
ενδεχόμενης λοίμωξης του χοληφόρου δένδρου.
4) Διενέργεια ενδοσκοπικού ελέγχου. Δεδομένης
της υψηλής τιμής aFP, κρίνεται πιθανή η παρουσία εξεργασίας (πχ ηπατοκυτταροειδές καρκίνωμα του στομάχου), η οποία ευθύνεται για τη ρήξη αντιρρόπησης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεδομένης της παραδοχής του ασθενούς ότι περιστασιακά έκανε χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, επιβάλλεται ο αποκλεισμός της επαναλοίμωξης από
τον ιό της ηπατίτιδας C. Με αυτό το σκεπτικό, ο θεράπων ιατρός επέλεξε την 1η επιλογή.
Η χορήγηση άρκτο-δεοξυχολικού οξέος δεν έχει ένδειξη στην ανεπίπλεκτη χολολιθίαση, ενώ η χολοκυστεκτομή επίσης δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση ασυμπτωματικής χολολιθίασης, ειδικά δε στον
κιρρωτικό ασθενή με ρήξη αντιρρόπησης κρίνεται ως
επέμβαση με σημαντικό ρίσκο.
Ο ασθενής εξακολουθεί να μην εμφανίζει καμία ένδειξη λοίμωξης από τα χοληφόρα.
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Τυχόν εξωηπατική νεοπλασία που παράγει φετοπρωτεΐνη τίθεται ως σπανιότερη σε χαμηλότερη θέση στη διαφορική διάγνωση.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου για HCV RNA ήταν θετικό, θέτοντας τη διάγνωση της επαναλοίμωξης με ιό
της ηπατίτιδας C στον ασθενή μας.
Ο έλεγχος του γονοτύπου έδειξε ότι πρόκειται για 1Α.
Ο ασθενής εξήλθε με οδηγίες για περαιτέρω ηπατολογική παρακολούθηση στο τακτικό ιατρείο, ενώ
εκκινήθηκε η διαδικασία έγκρισης νεότερης per os
αντιϊκής αγωγής.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και ιστορικό χρήσης ενδοφλεβίων ουσιών (ΧΕΝ) παρουσιάζουν άριστη ανταπόκριση στη αντιϊκή θεραπεία, ίδια και καλύτερη με τους ασθενείς που δεν κάνουν χρήση ουσιών, κυρίως όταν αντιμετωπίζονται στα πλαίσια οργανωμένων προγραμμάτων διεπιστημονικής προσέγγισης. Η συνεργασία ιατρών μονάδων απεξάρτησης
με ηπατολόγους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό ίασης της ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ.
Το θεραπευτικό αυτό αποτέλεσμα έχει διπλό όφελος: από τη μία πλευρά για την υγεία του ίδιου του
ασθενή με αποφυγή επιπλοκών της νόσου (ανάπτυξη κίρρωσης, ηπατικής ανεπάρκειας, ηπατοκυτταρικού καρκίνου) και από την άλλη για το κοινωνικό σύνολο, εφόσον παράλληλα με την ίαση μπορεί να επιτευχθεί πρόληψη μετάδοσης νόσου.
Δυστυχώς μερικοί ασθενείς, όπως και ο δικός μας,
παρότι συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα,

δεν παρουσιάζουν απόλυτη συμμόρφωση όσον αφορά στην αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών. Επομένως
υπάρχει κίνδυνος επαναμόλυνσης με καινούριο στέλεχος HCV μετά από μια ήδη επιτυχημένη θεραπεία.
Αυτός είναι και ο λόγος που μερικοί ηπατολόγοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί αντιϊκή θεραπεία
στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.
Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος επαναμόλυνσης είναι σχετικά χαμηλός και υπολογίζεται παγκοσμίως στα 2,4
(95% CI, 0,9-6,1) μέχρι 6,44 (95% CI, 2,49-16,69)
/ 100 άτομα /χρόνο, με το όφελος από την θεραπεία
να υπερτερεί σημαντικά.
Τα μαθηματικά μοντέλα καταδεικνύουν ότι, σε πληθυσμό με επιπολασμό χρόνιας ηπατίτιδας C της τάξης του 40%, η λήψη θεραπείας από ένα σχετικά
μικρό αριθμό χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών
(40 ανά 1000 ΧΕΝ κάθε χρόνο) θα μπορούσε να
οδηγήσει σε μείωση περίπου 60% του επιπολασμού στη δεκαετία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα επόμενα χρόνια ένα
σημαντικό φορτίο νοσηρότητας χρόνιας ηπατίτιδας
C θα σχετίζεται με τη μόλυνση μέσω χρήσης, η ανάγκη για πρόληψη και θεραπεία στον πληθυσμό των
ΧΕΝ είναι επιτακτική.
Συμπερασματικά, ανεξαρτήτως του μικρού κινδύνου επαναμόλυνσης, η κλιμάκωση της θεραπείας της
χρόνιας ηπατίτιδας C σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προγραμμάτων μείωσης βλάβης (ανταλλαγή
και διανομή συρίγγων και υποκατάσταση με οπιοειδή) για την αντιμετώπιση επαναμόλυνσης θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση νοσηρότητας / θνητότητας και του επιπολασμού της χρόνιας
ηπατίτιδας C μεταξύ των ΧΕΝ.
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