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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To Info GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με
πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν,
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα
σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με
ιατρικό περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INFO
GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr
με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO GASTRENTEROLOGY».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α)
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία,
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H
Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται
η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες,
διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετέ το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠPOΣ: INFO GASTROENTEROLOGY, Yπόψη Γραμματείας
DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας για το 2018 έρχεται λίγο πριν τις
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με υλικό που θα σας
κρατήσει σε επαφή με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της ειδικότητάς μας
στη διάρκεια της καθιερωμένης ανάπαυλας των ημερών.
Οι στατίνες αποτελούν μια ομάδα φαρμάκων που βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της θεραπευτικής μας φαρέτρας, όταν στοχεύουμε στη διόρθωση
της δυσλιπιδαιμίας. Ωστόσο, ο φόβος της ηπατοτοξικότητας αποτελούσε
παραδοσιακά ανασταλτικό παράγοντα στη χορήγησή τους σε ασθενείς
με νοσήματα του ήπατος. Οι κκ. Βούλγαρης και Βλαχογιαννάκος από
τη Γαστρεντερολογική κλινική του ΕΚΠΑ ανασκοπούν τα δεδομένα που
υπάρχουν σχετικά με τη χρήση των στατινών στην κίρρωση, επιδιώκοντας να
αποδείξουν ότι η χορήγησή τους στις ομάδες των ηπατοπαθών μπορεί να
είναι εφικτή και αποτελεσματική.
Όσον αφορά στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, όλοι μας
γνωρίζουμε καλά τη συμπεριφορά τους στον πεπτικό σωλήνα. Επιπρόσθετα,
όμως, τα ΙΦΝΕ έχουν μια σειρά εξωεντερικών εκδηλώσεων που πρέπει να
έχουμε υπόψη μας όταν αντιμετωπίζουμε έναν πάσχοντα. Οι κκ. Τσατσά και
Μελά από τη Γαστρεντερολογική κλινική του Ευαγγελισμού ανασκοπούν με
συντομία και πληρότητα τις εξωεντερικές εκδηλώσεις που εμφανίζονται στο
ήπαρ, καθώς και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Παραμένοντας στο θέμα των φλεγμονωδών εντεροπαθειών, οι κκ. Κουρέτα
και Καρατζάς από την ομάδα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο Λαϊκό
μας παρουσιάζουν τους ρόλους της βιταμίνης D στον ασθενή με ΙΦΝΕ. Οι
πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D στους διάφορους ιστούς αποτελούν
το τελευταίο διάστημα αντικείμενο ευρείας συζήτησης και μελέτης, στην
προσπάθεια να αναδειχθεί η συσχέτιση των επιπέδων της με την εμφάνιση
νοσημάτων από διάφορα συστήματα. Τα τελευταία δεδομένα στο θέμα
μπορείτε να διαβάσετε στο πολύ ενδιαφέρον αυτό άρθρο.
Το τεύχος μας ολοκληρώνεται με ένα άρθρο που έρχεται από την
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του
ΕΚΠΑ και αφορά στην επαναμόλυνση των ασθενών που έχουν πετύχει
παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση μετά από θεραπεία της χρόνιας
ηπατίτιδας C. Στην εποχή της σχεδόν απόλυτα αποτελεσματικής
θεραπείας της νόσου με τη χορήγηση των νέων φαρμάκων, ο κίνδυνος
της επαναμόλυνσης μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια
για εξάλειψη του ιού στο πλαίσιο των Εθνικών και Διεθνών Σχεδιασμών.
Τους μηχανισμούς που προκαλούν το φαινόμενο, την έκτασή του και τις
δυνατότητες αντιμετώπισης περιγράφει με σαφήνεια η συγγραφική ομάδα.
Από το τελευταίο τεύχος της χρονιάς δεν λείπει και το καθιερωμένο
γαστρεντερολογικό κουίζ, με ένα κλινικό σενάριο για να δοκιμάσετε τις
γνώσεις σας.
Με τις καλύτερες ευχές μας για χαρούμενες γιορτές και ένα ευτυχισμένο και
παραγωγικό νέο έτος, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος
Σπήλιος Μανωλακόπουλος

ΣEΛIΔA 2

Στατίνες στην κίρρωση
Θεόδωρος Βούλγαρης, Ιωάννης Βλαχογιαννάκος
Γαστρεντερολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μία από τις
πλέον συχνά
συνταγογραφούμενες
κατηγορίες φαρμάκων
παγκοσμίως αποτελούν
οι στατίνες. Πρόκειται
για μία ετερογενή
ομάδα φαρμάκων
που αναστέλλουν την
δράση του συνενζύμου
της υδρόξυμεθυλγλουταρικής
ρεντουκτάσης A
(HMG-CoA), βασικού
ενζύμου στη σύνθεση
της χοληστερόλης.
Η χρήση τους
αρχικώς, λανθασμένα,
αποφεύγονταν σε
ηπατοπαθείς. Τούτο
διότι οι στατίνες είχαν
συσχετιστεί με σωρεία
ανεπιθύμητων ηπατικών
παρενεργειών. Η πλέον
συχνή, αλλά όπως έχει
αποδειχθεί πλέον μη
κλινικώς σημαντική, είναι
μία ασυμπτωματική και
παροδική αύξηση των
τρανσαμινασών, που
συνήθως εμφανίζεται τις
12 πρώτες εβδομάδες
θεραπείας.

Η

επίπτωση της παρατηρούμενης
αυτής τρανσαμινασαιμίας επί χορήγησης διαφορετικών στατινών
δεν φαίνεται στις μελέτες να υπερβαίνει το 3% (23-27), δεν συσχετίζεται με
ιστολογικές αλλοιώσεις και κατά συνέπεια
δεν λογίζεται σαν αληθής ηπατική βλάβη.
Είναι δοσοεξαρτώμενη και φαίνεται να αναπαριστά μία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της χοληστερόλης εντός των ηπατικών κυττάρων, που οδηγεί σε απελευθέρωση ηπατικών ενζύμων εκτός των κυττάρων και υφίεται αυτόματα με την πρόοδο
του χρόνου ως συνέπεια ανοχής ή προσαρμογής των κυττάρων, χωρίς την ανάγκη διακοπής αυτών, εξ’ ου και ονομάζεται πλέον τρανσαμινίτιδα.
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που η χρήση
στατινών συνδέεται με αληθή ηπατική βλάβη αυτή συνήθως είναι χολοστατικού τύπου
με συχνότερα σχετίζομενη ουσία τη σιμβαστατίνη1. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι είτε ιδιοσυγκρασιακή είτε μία ανοσοαλλεργική αντίδραση ή να αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην έκλυση αυτοανόσου
τύπου ηπατίτιδας2. Με βάση τα ανωτέρω
δεδομένα , μελέτες που προσπάθησαν να
εκτιμήσουν την ασφάλεια των στατινών σε
χρόνιους ηπατοπαθείς κατέληξαν ότι ουσιαστικά είναι εξίσου ασφαλείς σε σχέση με
μη ηπατοπαθείς ασθενείς3.
Προκλινικά δεδομένα από την άλλη πλεύρα έχουν καταδείξει ότι οι στατίνες έχουν μια
πολυεπίπεδη παθοφυσιολογική δράση στο
ήπαρ. Αρχικώς, εμφανίζουν αντιφλεγμονώδη δράση μέσω αναστολής πρενυλίωσης
μικρών GTPase και κατά συνέπεια μείωσης
της παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών, αλλά και του περιορισμού της μετανάστευσης των λευκοκυττάρων στον υπενδοθηλιακό χώρο. Σε πειραματικά μοντέλα,
επίσης, φαίνεται να επηρεάζουν θετικά και
την ίνωση. Σε ποντίκια που έχουν υποστεί
απολίνωση του κοινού χοληδόχου πόρου,
οι στατίνες φαίνεται να ασκούν ανθινωτική
δράση μέσω μείωσης των επιπέδων των χολικών οξέων του ορού, πιθανώς μέσω της ενεργοποίησης του υποδοχέα του
pregnane X και των PPARa. Ο κυρίαρχος όμως μηχανισμός που επηρεάζει
την πορεία προς την ίνωση είναι η διέγερση του πυρηνικού υποδοχέα KLF2, ο οποίος οδηγεί σε αναστολή της ενεργοποίησης
των ηπατικών δομικών κυττάρων [stellate
cells (HSCs)] μέσω αναστολής της οδού της
RhoA/Rho κινάσης στα HSCs και αποκαθιστώντας τη φυσιολογική λειτουργία του ενδοθηλίου των κολποειδών που διαφορετικά
μέσω παρακρινούς αλληλεπίδρασης οδηγεί σε ενεργοποίηση των HSCs. Ο τελευταίος αυτός μηχανισμός φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και στον τρόπο που οι στατίνες μπορούν να επιδράσουν θετικά σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση, καθώς έτσι οδηγούν σε μείωση των αυξημένων ενδοηπατικών αντιστάσεων. Παράλληλα, μέσω αύξησης της ενεργότητας της eNOS και, κατά συνέπεια, της διαθεσιμότητας του οξειδίου του
αζώτου, οδηγούν σε μείωση του αγγειακού

τόνου ενδοηπατικά και επομένως σε μείωση
των ενδοηπατικών αντιστάσεων, άρα και σε
βελτίωση της πυλαίας υπέρτασης.
Με δεδομένη την ασφάλεια των στατινών
στη χρόνια ηπατοπάθεια και τις προκλινικές
ενδείξεις ότι μπορούν να ασκούν ευεργετικές δράσεις μειώνοντας την ηπατική φλεγμονή, την ίνωση αλλά και τις ενδοηπατικές
αντιστάσεις, αναδρομικές μελέτες προσπάθησαν να εκτιμήσουν πιθανές ευεργετικές επιδράσεις των στατινών σε κλινικό επίπεδο
σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. Μεγάλες αναδρομικές μελέτες που συμπεριέλαβαν μεγάλους αριθμούς ασθενών από εθνικές βάσεις δεδομένων επιβεβαίωσαν τα ευεργετικά τους αποτελέσματα σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και μάλιστα επί διαφορετικής αιτιολογίας βασικού ηπατικού νοσήματος. Μελέτη από την Ταϊβαν που αφορούσε
1174 ασθενείς που λάμβαναν στατίνες με
κίρρωση είτε ιογενούς είτε αλκοολικής αιτιολογίας, όπου και συγκρίθηκαν με 6453
που δεν λάμβαναν, κατέληξε ότι η χορήγηση στατινών οδήγησε τόσο σε μείωση των
επεισοδίων ρήξης της αντιρρόπησης και της
ανάπτυξης ΗΚΚ, ενώ βελτίωσαν συνολικά
και τη θνητότητα4. Πρόσφατη μελέτη που
αφορούσε Δανική κοόρτη ασθενών με αλκοολική νόσο του ήπατος αλλά και κοόρτη
ασθενών από την Αμερικάνικη βάση βετεράνων με ΧΗC και έτερη μελέτη που αφορούσε και ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα κατέληξαν ομοίως στο συμπέρασμα ότι η χρήση των στατινών μειώνει τη
πιθανότητα ρήξης της αντιρρόπησης και αυξάνει την επιβίωση5-7. Τα ανωτέρω δεδομένα
επιβεβαιώθηκαν και από μετανάλυση αναδρομικών μελετών που αφορούσαν ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια που λάμβαναν
στατίνες και κατέδειξε ότι οι στατίνες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του ρυθμού προόδου προς την κίρρωση, να μειώσουν την πιθανότητα ρήξης της αντιρρόπησης και συνολικά την θνητότητα8. Η πλέον συχνά μελετώμενη στατίνη ήταν η σιμβαστατίνη και σε μικρότερο βαθμό η ατορβαστατίνη, η ροσουβαστατίνη, η λοβαστατίνη, η πραβαστατίνη και η φλουβαστατίνη.
Περαιτέρω μελέτες επιβεβαίωσαν την πειραματικά αποδεδειγμένη ευργετική δράση των
στατινών στην πυλαία υπέρταση. Δεδομένα
τουλάχιστον τεσσάρων προσφάτων μελετών
που συμπεριέλαβαν και ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση (πλην μίας, οι υπόλοιπες σε μικρό αριθμό ασθενών), όπου
συγκρίθηκε η επίδραση της χοήγησης στατινών στην HVPG σε σχέση με τη χορήγηση placebo, κατέδειξαν ότι οι στατίνες σχετίστηκαν με μείωση της πυλαίας υπέρτασης
σε αντίθεση με το placebo. H πλειονότητα των ασθενών ήταν σταδίου Α κατά CTP,
ενώ η συχνότερα μελετώμενη ουσία ήταν η
σιμβαστατίνη σε δόσεις 20 ή 40mg, ενώ έχει μελετηθεί και η δράση της ατορβαστατίνης. Το εύρημα της μείωσης της HVPG ήταν οικουμενικό, ενώ σε σημαντικό ποσοστό ασθενών η μείωση αυτή φάνηκε να υπερβαίνει το επίπεδο του 20% σε σχέση με
την αρχικώς μετρούμενη τιμή HVPG. Αν και
στη μεγαλύτερη εκ των μελετών όπου διε-
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ρευνήθηκε και η πιθανότητα μείωσης της επαναιμορραγίας μετά κιρσορραγία, κάτι τέτοιο δεν φάνηκε να συνοδεύει τη μείωση της
HVPG, μολαταύτα αναδείχθηκε μία σημαντική βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών9.
Τέλος, αν και η ασφάλεια των στατινών
σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος έχει
μελετηθεί διεξοδικά και φάνηκε ότι αυτές
αποτελούν σχετικά ασφαλή φάρμακα, στη
μεγαλύτερη μελέτη ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση φάνηκε μία αύξηση
της συχνότητας της ραβδομυόλυσης, γνωστής ανεπιθύμητης ενέργειας των στατινών
ασχέτως με την παρουσία ή μη κίρρωσης,
ιδίως επί χορήγησης αυξημένης δόσης σιμβαστατίνης (40 vs 20 mg). Η αύξηση αυτή
μπορεί να αποδοθεί στον μειωμένο ηπατικό μεταβολισμό και κάθαρση των φαρμάκων σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη
κίρρωση, με συνέπεια τα αυξημένα επίπεδα τους στον ορό των ασθενών. Μέχρι τη
δημοσίευση νεότερων μελετών επί του αντικειμένου, οι κλινικοί θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για την εμφάνιση
ραβδομυόλυσης σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη νόσο.
Επιλογικά, τα ανωτέρω δεδομένα μας οδηγούν στην επανεξέταση της θέσης των
στατινών σε ασθενείς με κίρρωση και πυλαία υπέρταση. Η επιβεβαίωση τους από
μελλοντικές μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες
μελέτες μπορεί να οδηγήσει στην προσθήκη μιας ακόμη θεραπευτικής επιλογής στη
φαρέτρα των κλινικών ηπατολόγων.
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Ηπατικές εξωεντερικές
εκδηλώσεις ιφνε

Αναστασία Τσατσά, Μαρία Μελά
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»

Στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του
εντέρου συγκαταλέγονται η νόσος Crohn
και η ελκώδης κολίτιδα. Πέρα από τις
εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών στο
γαστρεντερικό σωλήνα, υπάρχουν και οι
εξωεντερικές εκδηλώσεις που αφορούν το
δέρμα, τους οφθαλμούς, τις αρθρώσεις,
καθώς και το ήπαρ. Είναι αξιοσημείωτο ότι
5-30% των ασθενών με ΙΦΝΕ εμφανίζουν
διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας και στο
14% των ασθενών αυτών η αιτία είναι η
Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειΐτιδα
(ΠΣΧ). Αιτίες της παθολογικής ηπατικής
βιοχημείας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι
η εξωεντερική εκδήλωση της νόσου,
η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα και οι
συνυπάρχουσες πιθανές ηπατοπάθειες.

ERCP σε ασθενή με ΠΣΧ όπου φαίνεται η τυπική κομβολογιοειδής απεικόνιση των χοληφόρων.

MRCP σε ασθενή με ΠΣΧ

Π

έραν της ΠΣΧ, άλλες ηπατικές εκδηλώσεις
των ΙΦΝΕ είναι το λιπώδες ήπαρ, η χολολιθίαση, τα κοκκιώματα, η αμυλοείδωση, ηπατικά αποστήματα, η αυτοάνοση ηπατίτιδα-πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, το σύνδρομο
Budd-Chiari και η θρόμβωση πυλαίας φλέβας.
Μια από τις πιο συχνές ηπατικές νοσηρότητες που
εμφανίζεται σε ασθενείς με ΙΦΝΕ είναι το λιπώδες ήπαρ. Εμφανίζεται σε συχνότητα 40-45% των ασθενών
με ΙΦΝΕ, χωρίς συμπτωματολογία. Μπορεί να είναι
αναστρέψιμο μετά από θεραπεία της αρχικής νόσου.
Στην παθογένεια εμφάνισης NAFLD/NASH στους ασθενείς με ΙΦΝΕ συμβάλλουν μεταβολικοί παράγοντες, η δράση των φαρμάκων, χαρακτηριστικά ασθενούς (ηλικία, κατανάλωση αλκοόλ), παράγοντες που
σχετίζονται με τα ΙΦΝΕ καθώς και γενετικοί παράγοντες. Σύμφωνα με τις αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες, δεν αναγνωρίζονται τα ΙΦΝΕ ως παράγοντες
κινδύνου για την εκδήλωση NAFLD/NASH.
Πιο σπάνια ηπατική εκδήλωση των ΙΦΝΕ είναι η ηπατική αμυλοείδωση, η οποία έχει συχνότητα εμφάνισης 0,07% στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και
0,9% σε ασθενείς με νόσο Crohn. Προκύπτει από τη
χρόνια φλεγμονή και την εναπόθεση αμυλοειδούς στα
κολποειδή. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της αμυλοείδωσης περιλαμβάνει τη χορήγηση κολχικίνης, βουδεσονίδης και infliximab. Επίσης, το ηπατικό απόστημα
είναι σπάνια οντότητα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, συσχετίζεται κυρίως με τη νόσο Crohn, και μάλιστα με τη συριγγοποιό μορφή. Συνήθως από το απόστημα απομονώνεται ο στρεπτόκοκκος.
Στα αγγειακά νοσήματα του ήπατος που συσχετίζονται
με τα ΙΦΝΕ ανήκουν η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας, η πυλαιοφλεβίτιδα με αέρα στην πυλαία φλέβα
και το σύνδρομο Budd-Chiari. Όσον αφορά τη θρόμβωση της πυλαίας φλέβας διαγιγνώσκεται ως τυχαίο
εύρημα στο 40% των περιπτώσεων και εμφανίζεται ιδίως κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Είναι αναγκαίο
σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται έλεγχος για πιθανή θρομβοφιλία.
Η χολολιθίαση είναι συχνότερη σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
ιδίως με νόσο Crohn. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
σε πολλούς ασθενείς έχει γίνει εκτομή του τελικού ειλεού, η χοληδόχος κύστη εμφανίζει μειωμένη κινητικότητα και διαταράσσεται η εντεροηπατική κυκλοφορία των χολικών οξέων.
Η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα εμφανίζεται συχνότερα
σε ελκώδη κολίτιδα όπου η δραστηριότητα και η χρονιότητα της είναι ανεξάρτητη της υποκείμενης νόσου.
Συνήθως συνυπάρχει με ΠΣΧ.
Τα φάρμακα εκλογής για τα ΙΦΝΕ μπορούν επίσης
να προκαλέσουν ηπατοτοξικότητα. Πιο συγκεκριμένα
τα 5-αμινοσαλικυλικά προκαλούν τρανσαμινασαιμία,
ενώ η σουλφασαλαζίνη προκαλεί ηπατοκυτταρική και
χολοστατική βλάβη. Η αζαθειοπρίνη συνδέεται με ιδιοσυγκρασιακή χολοστατική βλάβη. Επίσης η μεθοτρεξάτη, που χρησιμοποιείται στη νόσο του Crohn, προκαλεί στο 10% των ασθενών τρανσαμινασαιμία, ενώ
σε ποσοστό 8% προκαλεί ηπατική ίνωση.
Η σημαντικότερη ηπατική εξωεντερική εκδήλωση των
ΙΦΝΕ είναι η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα.
Ο επιπολασμός της νόσου είναι 1-16/100.000 και προσβάλει τα ενδο- και εξωηπατικά χοληφόρα προκαλώντας ανώμαλες στενώσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε ί-

νωση και τελικού σταδίου κίρρωση. Είναι συχνότερη
στους άρρενες και συνήθως προηγείται της εκδήλωσης της ελκώδους κολίτιδας. Σε ασθενείς με ΙΦΝΕ εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 1-5%, ενώ η ΠΣΧ συνδέεται
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% με ΙΦΝΕ.
Συνήθως οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, ενώ
από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρούνται αυξημένες τιμές χολοστατικών ενζύμων (ALP, γ-GT) ηπιότερη αύξηση των τρανσαμινασών, ενώ η τιμή της χολερυθρίνης είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Τα αντισώματα ANCA είναι θετικά στο 80% των περιπτώσεων, ενώ πρέπει να γίνει μέτρηση IgG4 προς αποκλεισμό IgG4 σκληρυντικής χολαγγείιτιδας. Μόνο στις περιπτώσεις προσβολής των μικρών χοληφόρων κλάδων, είναι αναγκαία η διενέργεια βιοψίας ήπατος. Στο
65% των περιπτώσεων προσβάλλονται τα ενδο- και
εξωηπατικά χοληφόρα, στο 25% μόνο τα ενδοηπατικά, στο 5% τα μόνο τα εξωηπατικά και στο 5% οι μικροί χοληφόροι πόροι.
Η φυσική πορεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγείιτιδας περιλαμβάνει την εμφάνιση χολικής κίρρωσης, πυλαίας υπερτάσεως και, τέλος, την ηπατική
ανεπάρκεια και το θάνατο. Η μόνη θεραπευτική λύση για το νόσημα αυτό είναι η μεταμόσχευση ήπατος.
Δεν υπάρχει φαρμακευτικός παράγοντας που να αναστρέφει τη φυσική πορεία της νόσου. Ωστόσο, χρησιμοποιείται το ουρσοδεοξυχολικό οξύ, το οποίο προκαλεί βιοχημική ανταπόκριση της νόσου. Το ουρσοδεοξυχολικό οξύ φαίνεται να προστατεύει τα χολαγγειοκύτταρα από τα τοξικά χολικά οξέα, διεγείρει την
έκκριση χολής, προστατεύει τα ηπατοκύτταρα από την
απόπτωση και επάγει αντιοξειδωτικές ουσίες. Παρ'όλα
αυτά, η χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος δεν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, ούτε καθυστερεί την ανάγκη μεταμόσχευσης ήπατος. Η δόση χορήγησης του
ουρσοδεοξυχολικού οξέος είναι 15mg/kg την ημέρα.
Όσον αφορά τις επιπλοκές της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας, ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 1) Χρόνια χολόσταση (κνησμός, καταβολή,
έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών και οστεοπόρωση),
2) Κίρρωση και Ηπατική Ανεπάρκεια (κιρσοί, ασκίτης,
ηπατική εγκεφαλοπάθεια), 3) Επιπλοκές από τα χοληφόρα (χολαγγειΐτιδα, κυρίαρχη στένωση και λιθίαση
χοληφόρων), 4) Κακοήθειες (χολαγγειοκαρκίνωμα,
καρκίνος παχέος εντέρου).
Η χρόνια χολόσταση εμφανίζεται με αδυναμία, καταβολή και κνησμό. Ο τελευταίος μπορεί να είναι διαλείπων ή συνεχής και επίμονος και συνήθως εντοπίζεται στις παλάμες και τα πέλματα. Επιδεινώνεται τη
νύχτα και σε υγρό κλίμα. Η βαρύτητα του κνησμού
κυμαίνεται από ήπια έως βασανιστική και μπορεί να
οδηγήσει σε αϋπνία, κατάθλιψη, ακόμα και σε τάσεις
αυτοκτονίας. Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
της χολόστασης χρησιμοποιείται το ουρσοδεοξυχολικό οξύ και τα αντισταμινικά, τα οποία δεν έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Ως θεραπεία εκλογής για τη χρόνια χολόσταση χρησιμοποιείται η χολεστυραμίνη. Πρόκειται για ρητίνη η οποία προσροφά
τα χολικά οξέα. Με τη χρήση χολεστυραμίνης υφίεται
ο κνησμός στις πρώτες δύο εβδομάδες. Όσον αφορά τη χορήγησή της, σταδιακά αυξάνεται η δόση της
από 2 έως 16gr ανά το εικοσιτετράωρο, ενώ λαμβάνεται 30 λεπτά πριν και 30 λεπτά μετά το πρωϊνό, ενώ
η τρίτη δόση λαμβάνεται μετά το μεσημεριανό γεύμα.
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Ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι η δυσγευσία, η δυσκοιλιότητα και δυσπεπτικά ενοχλήματα. Για τη βελτίωση του αισθήματος κνησμού χρησιμοποιείται η ριφαμπικίνη, η οποία ανταγωνίζεται με το ηπατοκύτταρο στην πρόσληψη χολικών οξέων και τροποποιεί τη
σύνθεση δευτερογενών χολικών αλάτων στο εντερικό αυλό. Βέβαια η ριφαμπικίνη μπορεί να προκαλέσει ηπατοτοξικότητα. Άλλος φαρμακευτικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του κνησμού είναι η ναλτρεξόνη η οποία είναι ανταγωνιστής
των ενδογενών οπιοειδών. Λόγω της χημικής της δομής όμως μπορεί να προκαλέσει στερητικά συμπτώματα και ηπατοτοξικότητα. Η χολόσταση προκαλεί έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών όπως είναι οι βιταμίνες
A, D, E και Κ. οπότε και είναι αναγκαία η χορήγηση βιταμινούχων συμπληρωμάτων. Τέλος συχνή είναι και
η εμφάνιση οστεοπενίας-οστεοπόρωσης, ιδίως με τη
συνύπαρξη ΙΦΝΕ και τη λήψη κορτιζόνης. Πρέπει να
χορηγούνται ασβέστιο, βιταμίνη D και διφωσφονικά.
Η ηπατική ανεπάρκεια και πυλαία υπέρταση στους ασθενείς με ΠΣΧ μπορεί ναι εκδηλωθεί, πέραν των κιρσών οισοφάγου-θόλου, και με "περιστομιακούς" κιρσούς και επανειλημμένα αιμορραγικά επεισόδια από
αυτούς. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση χειρουργείου για την ΙΦΝΕ πρέπει να αποφεύγεται η διενέργεια
ειλεοστομίας.
Η συχνότερη επιπλοκή από τα χοληφόρα είναι η κυρίαρχη στένωση (dominant stricture). Έως και 50%
των ασθενών με ΠΣΧ εμφανίζουν αυτήν την επιπλοκή
που μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή συνηθέστερα
να εκδηλωθεί με ίκτερο ή επιδείνωση αυτού, κνησμό
ή χολαγγειΐτιδα. Θα πρέπει να γίνεται διαφοροδιάγνωση από το χολαγγειοκαρκίνωμα. Άλλη επιπλοκή από
τα χοληφόρα είναι η χολολιθίαση-χοληδοχολιθίαση

που εμφανίζεται στο 25% των ασθενών με ΠΣΧ. Τέλος,
χολαγγειΐτιδα μπορεί να εμφανισθεί μετά από χειρισμούς ή αυτόματα. Σε συμπτωματική κυρίαρχη στένωση γίνεται ενδοσκοπική αντιμετώπιση με ERCP, όπου επιτυγχάνεται παροχέτευση της χολής και αφαίρεση λίθων. Μπορεί να γίνει διαστολή με μπαλόνι,
μέθοδος η οποία έχει λιγότερες επιπλοκές, όμως δεν
είναι τόσο αποτελεσματική και είναι πιθανή η πρώιμη
επαναστένωση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης stent συνήθως προσωρινά (μέχρι 14 μέρες)
προς αντιμετώπιση απόφραξης, πυώδους χολαγγειΐτιδας και σήψης. Επιπλοκές της ERCP σε ασθενείς με
ΠΣΧ εμφανίζονται με συχνότητα 15%.
Όσον αφορά τις κακοήθειες που εμφανίζονται σε ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα,
είναι αξιοσημείωτο ότι αποτελούν αιτία θανάτου στο
44% των ασθενών, ενώ το 20% των ασθενών αυτών που είναι στη λίστα για μεταμόσχευση παρουσιάζουν κακοήθεια ήπατος-χοληφόρων. Το συχνότερο
νεόπλασμα είναι το χολαγγειοκαρκίνωμα, η συχνότητα του οποίου αυξάνεται όταν συνυπάρχει και ΙΦΝΕ.
Το χολαγγειοκαρκίνωμα μπορεί να είναι ενδο- ή εξωηπατικό, ενώ στο 75% των περιπτώσεων εντοπίζεται
στην περιοχή της πύλης. Μπορεί να είναι πολυεστιακό και να συνοδεύεται από δυσπλασία σε άλλες θέσεις. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικία 40 ετών και εκδηλώνεται κλινικά με ταχεία επιδείνωση του ικτέρου,
απώλεια βάρους και κοιλιακό άλγος. Μέση επιβίωση είναι 5 μήνες μετά τη διάγνωση και αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος. Για τη διάγνωση του
χολαγγειοκαρκινώματος σε ασθενείς με πρωτοπαθή
σκληρυντική χολαγγειίτιδα χρησιμοποιούνται οι καρκινικοί δείκτες CEA και CA.19-9, όπου όμως μόνο το
30% των ασθενών εμφανίζουν υψηλές τιμές CEA>
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5ng/ml, ενώ τιμή CA.19-9> 100 IU/ml παρουσιάζει
ευαισθησία και ειδικότητα 75% και 80% αντίστοιχα.
Απεικονιστικά χρησιμοποιούνται το υπερηχογράφημα, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία καθώς και
η MRCP. Τέλος με την ERCP λαμβάνεται δείγμα προς
κυτταρολογική εξέταση με βούρτσα (50% ευαισθησία και 85% ειδικότητα).
Τέλος μπορεί να τεθεί η διάγνωση με ενδοσκοπικό
υπέρηχο και PET-FDG. Παράγοντες κινδύνου για χολαγγειοκαρκίνωμα είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, η
ελκώδης κολίτιδα, ο καρκίνος/δυσπλασία εντέρου,
η κιρσορραγία, η δυσπλασία χοληφόρων και η Κ-ras
μετάλλαξη στη χολή. Στους ασθενείς με πρωτοπαθή
σκληρυντική χολαγγειΐτιδα και ΙΦΝΕ, εμφανίζεται συχνότερα και ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ιδίως δεξιού κόλου, και γι’ αυτό συστήνεται ετησίως κολονοσκόπηση και λήψη πολλαπλών βιοψιών ακόμα και αν
ο ασθενής έχει μεταμοσχευθεί. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και καρκίνος παγκρέατος επίσης εμφανίζονται σε ποσοστό 2% των ασθενών με ΠΣΧ και ΙΦΝΕ.
Η μεταμόσχευση ήπατος θεωρείται θεραπεία εκλογής
για τη πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα. Ενδείξεις
για μεταμόσχευση ήπατος στους ασθενείς αυτούς αποτελεί πέραν της ρήξης της αντιρρόπησης (ασκίτης,
κιρσική αιμορραγία, βακτηριακή περιτονίτιδα, ηπατική εγκεφαλοπάθεια), η υποτροπιάζουσα χολαγγειίτιδα, ο κνησμός που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία, η κόπωση και η οστεοπόρωση που επηρεάζουν
την ποιότητα ζωής. Σημειώνεται ότι το 32% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος
λόγω πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας σε
συνδυασμό με ΙΦΝΕ, εμφανίζουν έξαρση της εντερικής νόσου, γι’ αυτό και παρατηρείται αύξηση της συχνότητας των κολεκτομών.
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Ο ρόλος της βιταμίνης d
σε ασ θ ε ν είς μ ε ιδι ο π α θ είς
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου
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Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του
εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν χρόνιες νόσους,
η ακριβής παθογένεια των οποίων δεν είναι
σαφής. Περιλαμβάνουν τη νόσο Crohn
(ΝC), η οποία μπορεί να προσβάλλει όλα
τα τμήματα του πεπτικού σωλήνα και την
ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) ,η οποία προσβάλλει
το παχύ έντερο. Πολλοί παράγοντες έχουν
προταθεί ως αιτιοπαθογενετικοί, ωστόσο
η επικρατούσα θεωρία είναι ότι πρόκειται
για νοσήματα στα οποία παρατηρείται
υπέρμετρη απάντηση του ανοσοποιητικού
συστήματος γενετικά προδιατεθειμένων
ατόμων σε παράγοντες του εντερικού
αυλού, μεταξύ των οποίων μικροβιακοί
παράγοντες.

Η

βιταμίνη D (BD) είναι μια λιποδιαλυτή
βιταμίνη. Η ενεργή της μορφή προκύπτει μετά από υδροξυλίωση της βιταμίνης D3 ή χοληκαλσιφερόλης σε δύο
στάδια μετά την έκθεση του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία UVB του ηλιακού φωτός ή μετά από κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών, ιδίως λιπαρών ψαριών.
Η απορρόφησή της γίνεται στο λεπτό έντερο και
κυρίως στη νήστιδα, ενώ στο μεταβολισμό της
BD συμμετέχουν, εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς, και άλλοι ιστοί, καθώς επίσης και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.
Από μελέτες των τελευταίων ετών προκύπτει ότι
η ανεπάρκεια της βιταμίνης D (ΒD) είναι συχνή σε
ασθενείς με ΙΦΝΕ. Οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξη-

μένη πιθανότητα να έχουν μειωμένη οστική πυκνότητα και κατ’ επέκταση αυξημένο αριθμό καταγμάτων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται
τόσο στη χρήση κορτικοστεροειδών, όσο και στα
χαμηλά επίπεδα της ΒD, η οποία παραδοσιακά
εμπλέκεται στο μεταβολισμό του ασβεστίου και
του φωσφόρου.
Παράγοντες που οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα της
συγκεκριμένης βιταμίνης σε αυτόν τον πληθυσμό
είναι η μειωμένη έκθεση στον ήλιο στους ασθενείς για παράδειγμα που λαμβάνουν θειοπουρίνες, η μειωμένη δραστηριότητα λόγω της νόσου,
η μειωμένη πρόσληψη γαλακτοκομικών λόγω
δυσανεξίας, οι αυξημένες μεταβολικές ανάγκες ή
και η αυξημένη αποβολή μέσω των κοπράνων.
Ιδίως σε ασθενείς με NC, η δυσαπορρόφηση της
BD μπορεί να είναι επακόλουθο φλεγμονής στο
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λεπτό έντερο. Επιπρόσθετα, ασθενείς οι οποίοι έχουν βλάβες στον τελικό ειλεό ή έχουν υποβληθεί σε εκτομή του τελικού ειλεού εμφανίζουν δυσαπορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών λόγω μείωσης των χολικών οξέων.
Επίσης η λήψη κορτικοστεροειδών που μπορεί
να είναι συχνή σε αυτούς τους ασθενείς μειώνει
την απορρόφηση ασβεστίου και επηρεάζει το μεταβολισμό της BD, ενώ και η λήψη χολεστυραμίνης είναι γνωστό ότι επηρεάζει την απορρόφηση
των λιποδιαλυτών βιταμινών.
Οι εξάρσεις των ασθενών με ΙΦΝΕ φαίνεται ότι
είναι συχνότερες κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου καταγράφονται και χαμηλότερα επίπεδα της
BD. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι στις βόρειες χώρες
όπου υπάρχει μειωμένη έκθεση στον ήλιο και ως
εκ τούτου μειωμένη σύνθεση BD η επίπτωση των
ΙΦΝΕ είναι μεγαλύτερη. Η ανεπάρκεια της BD έχει
ακόμη συσχετιστεί με αυξημένους δείκτες ενεργότητας της νόσου, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του
παχέος εντέρου, περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις και χειρότερη ποιότητα ζωής.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον
η θεώρηση της BD ως ανοσοτροποποιητικού παράγοντα. Δεδομένου ότι οι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος αποτελούν μέρος των
παθογενετικών μηχανισμών στις ΙΦΝΕ, πολλή έρευνα αναπτύσσεται γύρω από την πιθανή αιτιοπαθογενετική σχέση της BD με αυτές τις νόσους
και την πιθανή προσθήκη της συγκεκριμένης βιταμίνης στη θεραπευτική φαρέτρα έναντι αυτών.

ντερικό επιθήλιο αλλά και σε διάφορα κύτταρα
του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία φέρουν
τον υποδοχέα της βιταμίνης, ενώ και τα εντερικά βακτήρια επιδρώντας στα παραπάνω κύτταρα
φαίνεται να επηρεάζουν τη δράση της BD. Η BD
αποτελεί ρυθμιστή τόσο της επίκτητης όσο και της
εγγενούς ανοσίας.
Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων, καθώς επίσης και
των δενδριτικών κυττάρων. Ρυθμίζει επιπλέον την
απελευθέρωση κυτταροκινών και προάγει την επικράτηση των αντιφλεγμονωδών έναντι των προφλεγμονωδών κυτταροκινών.
Στη NC είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο οι διαμεσολαβούμενες κυτταροκίνες των Tβοηθητικών τύπου 1 (Th-1) λεμφοκυττάρων, μεταξύ των οποίων ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου a (TNF-a), ενώ στην ΕΚ συμμετέχουν περισσότερο οι Th-2 διαμεσολαβούμενες κυτταροκίνες
των T-βοηθητικών τύπου 2 (Th-2) λεμφοκυττάρων, όπως η IL-5. Η BD καταστέλλει τις εκκρινό-

μενες από Th-1 λεμφοκύτταρα προφλεγμονώδεις
κυτταροκίνες, ενώ επάγει την ανάπτυξη των Th-2
λεμφοκυττάρων τα οποία εκκρίνουν αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες.
H BD δρα επίσης ανασταλτικά στην ανάπτυξη
των Τh-17 λεμφοκυττάρων και στην παραγωγή
της κυτταροκίνης IL-17.

Κάποιες επιστημονικές κοινότητες έχουν συμπεριλάβει τη μέτρηση της BD στο συστηματικό έλεγχο των ασθενών με ΙΦΝΕ χωρίς να έχουν προκύψει σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από τα μέχρι
τώρα επιστημονικά δεδομένα.

Επιπλέον, επάγει τη διαφοροποίηση των κυττάρων του εντερικού επιθηλιακού φραγμού, αναστέλλει την απόπτωση αυτών ιδίως κατά τις
φλεγμονώδεις διαδικασίες, ενώ παράλληλα βοηθά στην παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων
όπως οι β-ντεφενσίνες.

Το ένζυμο που μετατρέπει τη BD στην ενεργό
μορφή της εκφράζεται εκτός των άλλων στο ε-

Η χορήγηση BD συστήνεται σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
και οστική νόσο. Ωστόσο υπάρχουν πλέον επιστησελιδα 10

μονικά δεδομένα που υποστηρίζουν επιπλέον ευεργετικά αποτελέσματα της χορήγησής της που
αφορούν την ανοσοτροποποίηση.
Η επίδραση στις κυτταροκίνες και ιδίως στον
TNF-a έχει εγείρει ερευνητικά πρωτόκολλα που
αφορούν την πιθανή επίδραση της BD στη θεραπεία με anti-TNF, που όμως μέχρι τώρα έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.
Συμπερασματικά, δεν είναι ακόμη σαφής η ακριβής σχέση μεταξύ της ΒD και των ΙΦΝΕ. Χρειάζονται
περισσότερες μελέτες που να διευκρινίσουν εάν
τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης είναι μεταξύ αυτών των παραγόντων που προκαλούν τη νόσο ή
εάν, αντίστροφα, η ίδια η νόσος προκαλεί τα χαμηλά επίπεδα της BD.
Κυρίως, ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για προοπτικές μελέτες που θα εκτιμήσουν τις συνέπειες της
ανεπάρκειας της BD και την επίδραση της χορήγησής της σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
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Η επαναμόλυνση από
τον ιό της ηπατίτιδας C
σε χρήστες ενδοφλέβιων
ναρκωτικών ουσιών
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Η λοίμωξη από τον
ιό της ηπατίτιδας C
αποτελεί σημαντικό
ζήτημα δημόσιας
υγείας και μια από τις
σημαντικότερες αιτίες
χρόνιας ηπατοπάθειας.
Υπολογίζεται ότι 71
εκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως έχουν
χρόνια λοίμωξη
από ηπατίτιδα C. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι
το 2015 μολύνθηκαν
περίπου 1,75
εκατομμύρια άτομα από
τον ιό, ενώ 399.000
ασθενείς πεθαίνουν
ετησίως από επιπλοκές
της νόσου όπως είναι
η κίρρωση του ήπατος
και ο ηπατοκυτταρικός
καρκίνος. Στην Ελλάδα
εκτιμάται ότι περίπου
80.000 άτομα πάσχουν
από χρόνια ηπατίτιδα C

Ό

πως είναι γνωστό ο ιός μεταδίδεται παρεντερικώς. Στον Δυτικό
κόσμο, κύριοι παράγοντες κινδύνου για τη μετάδοση του είναι η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών καθώς και οι “επικίνδυνες” σεξουαλικές πρακτικές, ιδίως μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών. Θεωρείται ότι ένας στους
τέσσερις ασθενείς που απέκτησε τη χρόνια HCV λοίμωξη μέσω της χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών εξακολουθεί τη χρήση
Παγκοσμίως, ο αριθμός των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (ΧΕΝ) υπολογίζεται σε 14.000.000, από τους οποίους
4.500.000 βρίσκονται στην Ευρώπη. Το
67% αυτών εκτιμάται ότι έχει μολυνθεί από
τον ιό (anti-HCV θετικό). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται
μεταξύ 21,1-90,5% και φτάνει σε επίπεδα που ξεπερνούν το 60% σε ορισμένες
χώρες. Στην Ελλάδα το 71% των ΧΕΝ έχουν χρόνια HCV λοίμωξη, ενώ το 11%
των ασθενών με χρόνια λοίμωξη είναι ενεργοί χρήστες. Κύριος τρόπος μόλυνσης
σε αυτό τον πληθυσμό είναι η από κοινού
χρήση βελονών/συρίγγων και σε μικρότερο βαθμό μέσω των υπόλοιπων συνέργων χρήσης. Σχετικά με την επίπτωση της
HCV λοίμωξης στον παραπάνω πληθυσμό, η διάμεση τιμή της εκτιμάται περίπου
σε 26 ανά 100 ανθρώπους κάθε έτος με
εύρος που κυμαίνεται μεταξύ 5,2 και 42
ανά 100 ανθρώπους κάθε έτος.
Παρόλο που η θεραπεία της HCV λοίμωξης σε ΧΕΝ έχει δείξει καλά αποτελέσματα
και συστήνεται από τις διεθνείς οδηγίες, η
πρόσβαση στη θεραπεία παρουσιάζει εμπόδια. Με τις σύγχρονες αρκετά αποτελεσματικές και χωρίς παρενέργειες, θεραπείες με τα άμεσα δρώντα αντιϊκά φάρμακα (DAAs) αναμένεται η αντιμετώπιση του
παραπάνω πληθυσμού να γίνει πιο εύκολη. Η αποτελεσματικότητα των DAAs στην
επίτευξη μη ανιχνεύσιμου ιϊκού φορτίου
μετά το πέρας της θεραπείας - μόνιμης ιολογικής απόκρισης (Sustained Virologic
Response, SVR) ανέρχεται σε περισσότερο από 95%. Όμως, δεδομένου ότι η εκρίζωση του ιού δεν προσφέρει ανοσιακή προστασία σε μελλοντική επανέκθεση,

άτομα που έχουν εκριζώσει τον ιό αυτόματα είτε μετά από επιτυχή θεραπεία, παραμένουν σε κίνδυνο επαναλοίμωξης σε
περίπτωση που συνεχίζονται οι υψηλού
κινδύνου συμπεριφορές. Αυτό αποτελεί
μια πρόκληση στην προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για εκρίζωση της νόσου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι ΧΕΝ έχουν τη συχνότερη έκθεση στον
ιό και κατ’ επέκταση τον υψηλότερο κίνδυνο επαναλοίμωξης, εγείρεται το ερώτημα εάν η χορήγηση θεραπείας σ’ αυτή
την ομάδα πληθυσμού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του
περιορισμού της νόσου, είναι σημαντικό
να κατανοήσουμε βαθύτερα τον κίνδυνο
της επαναμόλυνσης καθώς και προγνωστικούς παράγοντες αυτής, ώστε να γίνουν
πιο καίριες παρεμβάσεις και να περιοριστεί ο κίνδυνος στην ομάδα υψηλού ρίσκου των ΧΕΝ.
Η επαναλοίμωξη μετά από την επίτευξη SVR έχει καταγραφεί σε αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε πληθυσμούς ΧΕΝ, ομοφυλόφιλων ανδρών και
σε τρόφιμους φυλακών. Οι περισσότερες
από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί κατά
την περίοδο που ενδεδειγμένη θεραπεία
ήταν η ιντερφερόνη, ενώ υπάρχουν λίγα δεδομένα προς το παρόν που να αξιολογούν την επίπτωση της επαναλοίμωξης μετά την ευρεία χρήση των DAAs. Τα
δεδομένα από τις παραπάνω μελέτες παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, γεγονός που πιθανότατα αντανακλά διαφορές
στα επιμέρους χαρακτηριστικά του πληθυσμού των μελετών. Επιπλέον, αρκετές από αυτές είχαν σημαντικούς περιορισμούς που σχετίζονταν με το μικρό μέγεθος του δείγματος και το μικρό χρονικό
διάστημα παρακολούθησης. Ακόμα, διαφορετικές μέθοδοι προσδιορισμού του ιϊκού φορτίου καθώς και διαφορετικά μεσοδιαστήματα ελέγχου ενδέχεται να ευθύνονται για τις παραπάνω αποκλίσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο
θέμα της επανεμφάνισης του ιϊκού φορτίου
(recurrence) μετά το SVR. Αυτή μπορεί να
προκύψει με τρείς τρόπους. Πρώτον, με κασελιδα 12

θυστερημένη υποτροπή (late relapse) του
στελέχους που προϋπήρχε της θεραπείας.
Δεύτερον, με επανεμφάνιση προϋπάρχοντος ελάσσονος στελέχους (persistence /
re-emergence of pre-existing minority
variance). Τρίτον, με επαναλοίμωξη από
στέλεχος του ιού ίδιο ή διαφορετικό από
αυτό που ταυτοποιήθηκε προ της θεραπείας. Ωστόσο, η παραπάνω διάκριση καθίσταται συχνά δυσχερής, καθώς απαιτεί
ευαίσθητες τεχνικές προσδιορισμού αλληλουχιών και φυλογενετικών αναλύσεων στο ιϊκό γονιδίωμα. Έχει φανεί από διάφορες μελέτες ότι, σε ομάδες χαμηλού
ρίσκου, ο κίνδυνος για καθυστερημένη
υποτροπή είναι μικρός και η αθροιστική
επίπτωση τόσο για την 5ετία όσο και για
10ετία ανέρχεται σε <1%. Αντιθέτως, σε
ομάδες υψηλού ρίσκου με συνεχιζόμενη
εφαρμογή βλαβερών πρακτικών, η επανεμφάνιση του ιού μετά τη θεραπεία αντιστοιχεί κυρίως σε επαναμόλυνση. Σε αυτόν τον πληθυσμό τα ποσοστά καθυστερημένης υποτροπής είναι ιδιαίτερα χαμηλά και μάλιστα αν συμβεί, παρατηρείται
κυρίως εντός των 4 πρώτων εβδομάδων
από την ολοκλήρωση της θεραπείας. Αυτή
η παρατήρηση προσφέρει τη δυνατότητα
για τη διάγνωση πιθανής επαναμόλυνσης
στην κλινική πράξη, όταν δεν υπάρχει η
δυνατότητα ειδικού ιολογικού ελέγχου.
Με άλλα λόγια, ως πιθανή επαναλοίμωξη μπορεί να θεωρηθεί η επανεμφάνιση
ιϊκού φορτίου σε άτομα που παρουσίασαν SVR 12 εβδομάδες από την ολοκλήρωση της θεραπείας και συνεχίζουν πρακτικές υψηλού κινδύνου. Επιβεβαιωμένη
επαναλοίμωξη θεωρείται η εμφάνιση διαφορετικού γονοτύπου του ιού σε σχέση
με αυτόν προ της θεραπείας.
Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας
προκύπτει ότι, για την περίοδο της ιντερφερόνης, η επίπτωση της επαναλοίμωξης σε άτομα που έκαναν στο παρελθόν
χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών
κυμαίνεται από 1-5 νέες περιπτώσεις ανά
100 ανθρωπο-έτη (person-years, PY). Η
επίπτωση αυξάνεται σε 3-33/100 PY σε άτομα που εξακολουθούν να κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών. Από μετανάλυση 5
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μελετών που δημοσιεύτηκαν το διάστημα
2002 ως 2012 προκύπτει συνολική επίπτωση (pooled incidence) 2,4/100 PY για
παλαιούς και ενεργούς χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών και 6,1/100 PY για ενεργούς
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών (Aspinall
E., et al, 2013). Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από μια Νορβηγική
πολυκεντρική μελέτη (Midgard H., et al,
2016), κατά την οποία μελετήθηκε ο κίνδυνος επαναλοίμωξης σε πληθυσμό που
έλαβε θεραπεία για χρόνια HCV λοίμωξη με επακόλουθο SVR και κατόπιν παρακολουθήθηκε κατά μέσο όρο για 7 έτη.
Διαπιστώθηκε εμμένουσα επαναλοίμωξη
μόνο σε ασθενείς που ανέφεραν ιστορικό
χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών και ειδικότερα στην ομάδα αυτών που υποτροπίασαν στην ενεργό χρήση κατά την περίοδο της παρακολούθησης. Μάλιστα, κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των
ασθενών της μελέτης δεν σχετίστηκε σε
σημαντικό βαθμό με τον κίνδυνο επαναλοίμωξης, ενώ η υποτροπή στη χρήση
ενδοφλέβιων ουσιών κατά την περίοδο
του follow-up προέβλεπε τον κίνδυνο επαναλοίμωξης. Παράλληλα, βρέθηκε ότι
παράγοντες που σχετίζονταν σε σημαντικό βαθμό με υποτροπή στην ενδοφλέβια
χρήση ουσιών ήταν το χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο (OR 3,64; 95% CI, 1,44-9,18) και
η νεαρή ηλικία κατά τη θεραπεία. Βασικό
πλεονέκτημα αυτής της μελέτης είναι ότι
συμπεριέλαβε μεγάλο αριθμό ασθενών
και είχε μακρό διάστημα παρακολούθησης μετά στο SVR, συγκριτικά με άλλες
μελέτες. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από μια Σουηδική μελέτη από
την οποία διαπιστώθηκε επίπτωση της επαναλοίμωξης σε χρήστες ενδοφλέβιων
ουσιών γενικά και σε ενεργούς χρήστες
της τάξης 1,7/100PY και 5,7/100PY αντίστοιχα. Μάλιστα, ο μέσος χρόνος από το
SVR μέχρι της διαπίστωση της επαναλοίμωξης ήταν 4,5 έτη.
Αντίστοιχα στοιχεία παρουσίασε άλλη
μια μελέτη από τον Καναδά (Islam et al.),
η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναδρομική μελέτη με τα ως τώρα δεδομένα, που
διερεύνησε τον κίνδυνο επαναλοίμωξης
σε έναν πληθυσμό 5915 ατόμων και για
μακρό χρόνο παρακολούθησης (ως και
20 έτη από την κάθαρση του ιού). Ένα επιπλέον στοιχείο που διαπίστωσε η μελέτη αυτή είναι ότι οι χρήστες ενδοφλέβιων
ουσιών που είχαν πετύχει SVR είχαν μικρότερο κίνδυνο για επαναλοίμωξη συγκριτικά με εκείνους που είχαν πετύχει αυτόματη κάθαρση του ιού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε μεγαλύτερος κίνδυνος επαναλοίμωξης σε ασθενείς με ταυτόχρονη λοίμωξη
από HIV, σε αυτούς με εθισμό στην κατανάλωση αλκοόλ καθώς και σε αυτούς
από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές
βαθμίδες. Μια άλλη σημαντική διαπίστωση ήταν ότι οι ασθενείς που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και υποκατάστασης με οπιοειδή
είχαν μικρότερο κίνδυνο επαναλοίμωξης.
Επίσης, φάνηκε ότι ο κίνδυνος μεταξύ ατόμων που είχαν οποιαδήποτε στιγμή κά-

νει χρήση ενδοφλέβιων ουσιών ήταν σημαντικά μεγαλύτερος σε πληθυσμούς μικρότερων ηλικιών. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι το εύρημα αυτο σχετίζεται με την
αύξηση της επικινδυνότητας των πρακτικών που υιοθετουνται στη χρήση ουσιών (κοινή χρήση βελονών/συρίγγων κ.α).
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λίγα
είναι τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο της επαναλοίμωξης σε ΧΕΝ που έλαβαν επιτυχή θεραπεία εκρίζωσης του ιού
της ηπατίτιδας C με DAAs. Πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη από τον
Καναδά (Rossi C. et al, 2018), η οποία
είχε ως στόχο τον έλεγχο του κινδύνου
επαναλοίμωξης σε ΧΕΝ και μη που πέτυχαν SVR για τη χρόνια ηπατίτιδα C με
DAAs. Αποτελεί την πρώτη μελέτη ελέγχου του κινδύνου επαναλοίμωξης για την
εποχή των νεότερων-ελεύθερων ιντερφερόνης αντιϊκών σχημάτων, σε καλά σχεδιασμένο και αντιπροσωπευτικό πληθυσμό. Συμπεριλήφθηκαν 4114 ασθενείς, εκ
των οποίων 65% ήταν ΧΕΝ (21% ενεργοί
και 44% πρώην), ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης ήταν 2.766 ανθρωπο-έτη
και ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης
ήταν 123 ημέρες. Η επίπτωση της επαναλοίμωξης για το σύνολο του πληθυσμού
ήταν 1,44 ανά 100 PY. Ειδικότερα για τους
ΧΕΝ παρατηρήθηκαν 21 περιπτώσεις επαναλοίμωξης με επίπτωση 3,11/100
PY. Μεγαλύτερη επίπτωση επαναλοίμωξης στον πληθυσμό των ΧΕΝ παρατηρήθηκε στους ενεργούς χρήστες (10,2/100
PY), σε εκείνους με HIV συλλοίμωξη και
σε όσους έκαναν κατάχρηση αλκοόλ. Σε
όσους ήταν ενταγμένοι σε προγράμματα
υποκατάστασης με οπιοειδή παρατηρήθηκε μόνο μία περίπτωση επαναμόλυνσης,
εύρημα που επιβεβαιώνει προηγούμενες
μελέτες σχετικά με τον βοηθητικό ρόλο τέτοιων προγραμμάτων για τη μείωση του
κινδύνου επαναμόλυνσης.
Στην προσπάθεια περιορισμού της έκτασης της νόσου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη θεραπεία ασθενών που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο επιπολασμό αυτής και δυνητικά αποτελούν την κύρια πηγή μετάδοσης. Ως τέτοια ομάδα θεωρούνται οι ΧΕΝ και ιδίως οι ενεργοί χρήστες.
Μάλιστα, θεωρείται ότι με την καθιέρωση
των DAAs που προσφέρουν μικρής διάρκειας θεραπεία, μεγαλύτερα ποσοστά ίασης και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, όλο και περισσότερα άτομα από την
προαναφερθείσα ομάδα πληθυσμού θα
έχουν το κίνητρο για έναρξη θεραπείας.
Δεδομένου ότι η θεραπεία θα είναι εφικτή σε μεγαλύτερο πληθυσμό, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι και τα ποσοστά επαναλοίμωξης θα παρουσιάσουν αύξηση. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να παρερμηνευτεί ως αποτυχία, αλλά ενδεικτικό
της ευρείας κλίμακας προσπάθειας για
περιορισμό της νόσου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ίαση ατόμων υψηλού κινδύνου
επαναμόλυνσης και η επακόλουθη παραμονή τους μακριά από την πηγή της νόσου θα λειτουργήσει ως σημαντικό μέσο
πρόληψης για μόλυνση από τον ιό της ησελιδα 14

πατίτιδας C. Με βάση τα αποτελέσματα
που παρουσιάσαμε παραπάνω, ιδιαίτερη
μέριμνα πρέπει να δοθεί στο συνδυασμό
της ευρείας κλίμακας (scale up) χορήγησης θεραπείας στην ευάλωτη ομάδα των
ΧΕΝ, με την ταυτόχρονη εφαρμογή παρεμβάσεων για περιορισμό του κινδύνου.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγράμματα εκπαίδευσης για γενικότερη ενημέρωση περί της νόσου, ώστε να καταστεί
σαφής ο κίνδυνος επαναμόλυνσης ακόμα
και μετά από επιτυχή θεραπεία. Επιπλέον,
έμφαση πρέπει να δοθεί στην καθιέρωση
προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, όπως είναι η ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης, η ενημέρωση για ασφαλέστερη χρήση, η διανομή συρίγγων και η δημιουργία χώρων επιτηρούμενης χρήσης.
Έτσι, θα γίνει ένα επιπλέον βήμα στο σχέδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
για εκρίζωση της Ηπατίτιδας C ως το 2030.
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Γυναίκα 55 ετών με ελεύθερο ιστορικό προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο αιτιώμενη δυσπεπτικά
ενοχλήματα. Διενεργείται ενδοσκοπικός έλεγχος ανωτέρου πεπτικού, όπου ανευρίσκεται
πολυποειδής υπέγερση στο άντρο, που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.
Πλην του συγκεκριμένου ευρήματος, η ενδοσκόπηση δεν ανέδειξε άλλη παθολογία.
Από την περιοχή της βλάβης ελήφθη υλικό για ιστολογική εξέταση.
Ποιά πιστεύετε ότι είναι η διάγνωση και ποιά η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση;

Οι βιοψίες ανέδειξαν αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία.
Έγινε βλεννογονεκτομή με σύστημα Duette (εκτομή με θερμοκαυτηρίαση, αφού προηγήθηκε τοποθέτηση
ελαστικού δακτυλίου στη βάση). Η ιστολογική εξέταση του ανακτηθέντος υλικού ανέδειξε αδένωμα με
υψηλόβαθμη δυσπλασία που εξαιρέθηκε σε υγιή όρια. Ο ενδοσκοπικός επανέλεγχος ήταν φυσιολογικός και η
ασθενής ευρίσκεται σήμερα σε καλή γενική κατάσταση.

Απάντηση
σελιδα 16

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COOK MEDICAL
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENDOTECH

Πέντε χρόνια εμπειρίας με το
®
FiLaC laser για την αντιμετώπιση
του συριγγίου ορθού:
αποτελέσματα μακροπρόθεσμης παρακολούθησης
A. Wilhelm, A. Fiebig, M. Krawczak
Ιστορικό:
Υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδοσκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να αναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της
οπτικής ίνας (FiLaC® Fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων.

Αποτελέσματα:
Η μελέτη ανέλυσε 117 ασθενείς σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης 25,4 μήνες κατά μέσο όρο (εύρος 6-60 μήνες), με 13 από τους
ασθενείς να έχουν συρίγγια που σχετίζονται με του Crohn.
Δεν αναφέρθηκε ακράτεια σε στερεά και υγρά κόπρανα. Το ποσοστό της πρωτογενούς επούλωσης ήταν 75/117 (64.1%), ήτοι 63,5%
για κρυπτοαδενικά (cryptoglandular) συρίγγια έναντι 69,2% για τα
συρίγγια σε ασθενείς με νόσο του Crohn.

Συμπεράσματα:
Υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη
χρήση της θεραπείας FiLaC®. Αν η FiLaC® αποτύχει, η δευτερογενής επιτυχία με επανάληψη της FiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν
υψηλή. Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση FiLaC®, μπορεί να αποτελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θεραπεία των περιπρωκτικών συριγγίων.
Tech Coloproctol 2017

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μέθοδοι:
Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγγίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους,
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσιμο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. Προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή επιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

Από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με
την τεχνική FiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“ReFiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. Συνυπολογίζοντας και το ποσοστό
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). Το ποσοστό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3%
των συριγγίων Crohn.
Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρατηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρημνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγματος του συριγγίου.
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Ελάχιστη επεµβατικότητα
για απλά ή περισσότερο
σύνθετα προβλήµατα

LEONARDO

®

Universal and ingenious

Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Αιµορροϊδοπλαστική
LHP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
Λεωφ. Αµαρουσίου 5, Λυκόβρυση, 14123, Αθήνα • Τηλ.:210 2852400 • Fax : 210 2852693 • info@endotech.gr • www.endotech.gr
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Προσεχή Συνέδρια
Εκδήλωση Ιογενών
Ηπατιτίδων B & C
«Στ. Χατζηγιάννης»

26-27

Ιανουαρίου 2019
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Γραµµατεία Συνεδρίου:
Focus on Health E.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16 - 11521 Αθήνα
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220 • events@focusonhealth.gr

26η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ
B & C «ΣΤ.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ»
26-27 Ιανουαρίου 2019
Ξενοδοχείο Royal Olympic
www.eemh.gr

21st DÜSSELDORF
INTERNATIONAL
ENDOSCOPY
SYMPOSIUM
February 7-9, 2019
Düsseldorf, Germany
www.endoscopy-campus.com

20th WORLD
CONGRESS ON
GASTROENTEROLOGY

EASL THE INTERNATIONAL
LIVER CONGRESS 2019
April 10-14, 2019
Vienna, Austria
www.easl.eu

March 4-5, 2019
Berlin, Germany
gastro@gastroconferences.com

ENDO LIVE ROMA 2019

14th CONGRESS OF ECCO

May 8-10, 2019, Rome, Italy
www.endoliveroma.it

March 6-9, 2019
Copenhagen, Denmark
www.ecco-ibd.eu

ESGE DAYS 2019

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

April 4-6, 2019, Prague,
Czech Republic, esgedays.org

9-11 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο
Elite, Καλαμάτα, www.hsg.gr

ESDE 20-22

November 2019
ATHENS, GREECE
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May 18-21, 2019
San Diego, USA, www.ddw.org

WORLD CONGRESS OF
GASTROENTEROLOGY
2019
September 21-24, 2019
Istanbul, Turkey
wcog2019.org

AASLD – THE LIVER
MEETING

The European
Society for
Diseases of
the Esophagus

Megaron Athens International
Conference Centre

DIGESTIVE DISEASE WEEK

November 8-12, 2019
Boston, www.aasld.com
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