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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 ι-
διαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχε-
τιζόμενα 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 θέ-
ματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή 
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερο-
λογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού 
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντε-
ρολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βι-
βλιοκρισίες.•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 με-
ταφράσεις 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 φωτο-
γραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογρα-
φικό 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: ονοματεπώ-
νυμο, 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 κρί-
νει 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
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προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
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Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού μας για το 2019, 
προσδοκώντας να διατηρήσουμε και φέτος την καθιερωμένη ενημερωτική 
επικοινωνία μας και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον σας με σύγχρονα θέματα από το 
χώρο της Γαστρεντερολογίας και της Ηπατολογίας.

Στο πρώτο άρθρο μας για φέτος, οι κκ. Αλεξόπουλος και Κρανιδιώτη αναλύουν το 
θέμα της σαρκοπενίας στην κίρρωση. Πρόκειται για μια οντότητα που χαρακτηρίζεται 
από έκπτωση του μυϊκού ιστού σε μάζα, ισχύ ή/και λειτουργικότητα και μπορεί 
να εμφανίζεται είτε στα πλαίσια της φυσικής γήρανσης του οργανισμού είτε ως 
εκδήλωση συστηματικών νοσημάτων. Οι συγγραφείς περιγράφουν το μηχανισμό 
εγκατάστασης της σαρκοπενίας και το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα της και 
αναλύουν το ρόλο της στον κιρρωτικό ασθενή, όσον αφορά την επιβίωση, τις 
επιπλοκές και την τελική έκβαση.

Ακολουθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, που υπογράφει η ομάδα των κκ. 
Σταματιάδη, Δαλαβούρα και Γκέγκε, το οποίο αναφέρεται στο θέμα της δυσπλασίας 
του πρωκτικού επιθηλίου και την επιτήρηση της περιοχής με πρωκτοσκόπηση 
υψηλής ευκρίνειας με στόχο την πρόληψη εξέλιξης σε καρκίνο. Πρόκειται για μια 
οντότητα που απαντάται σχετικά σπάνια και εν μέρει σε ειδικούς πληθυσμούς, 
σχετίζεται με την παρουσία του ιού HPV και συχνά η σημασία της παραγνωρίζεται 
από το Γαστρεντερολόγο, ωστόσο είναι μια παθολογία που μπορεί, αν διαλάθει, 
να εξελιχθεί σε κακοήθεια με κακή έκβαση. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα 
περιστατικό από την εμπειρία τους και ανασκοπούν τη βιβλιογραφία, παρουσιάζοντάς 
μας με σαφήνεια το πρόβλημα, με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κλινικό μας 
κριτήριο στην καθημερινή πρακτική.

Ένα ιδιαίτερο θέμα για τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα ΙΦΝΕ είναι 
η συμβουλευτική στους ασθενείς που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε εξωτικούς 
προορισμούς. Οι ασθενείς αυτοί με τη χρήση των σύγχρονων θεραπειών 
μπορούν να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα, επιτυγχάνοντας ποιότητα 
ζωής εφάμιλλη των υγιών, οπότε τέτοια ταξίδια μπορεί να αποτελούν μέρος της 
επαγγελματικής δραστηριότητάς τους ή να πραγματοποιούνται για λόγους αναψυχής. 
Είναι, λοιπόν, κεφαλαιώδες να ταξιδεύουν με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαιτερότητα του υποκείμενου νοσήματος, τη χορηγούμενη ανοσοκαταστολή, τις 
διατροφικές συνήθειες τους και τις λοιμώξεις που ενδημούν στον προορισμό τους. 
Οι κκ. Πάντσας και Πηρουνάκη στο πλήρες άρθρο τους δίνουν συμβουλές για τα 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται πριν το ταξίδι, τους συνιστώμενους 
εμβολιασμούς, τις υγιεινοδιαιτητικές προφυλάξεις και τη θεραπεία των βασικότερων 
λοιμωδών νόσων που απαντώνται στους τροπικούς προορισμούς.

Η νόσος Menetrier είναι μια σπάνια νοσολογική οντότητα, της οποίας η 
αιτιοπαθολογία δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή. Η κ. Καλογερά στη σύντομη 
και περιεκτική ανασκόπησή της περιγράφει τη νόσο από την ανακάλυψή της στις 
ιστολογικές παρατηρήσεις του γάλλου παθολογοανατόμου μέχρι τη μοριακή 
διερεύνηση της στις μέρες μας και συνοψίζει την κλινική εικόνα, τις διαγνωστικές 
δυνατότητες, τις σχετιζόμενες παθολογίες και τις θεραπευτικές δυνατότητες που 
σήμερα προσφέρονται. 

Στο τεύχος αυτό αντί γαστρεντερολογικού κουίζ επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε 
μια ενδιαφέρουσα κλινική περίπτωση, για να προκαλέσουμε και να εμπλουτίσουμε 
τη γνώση σας. Το περιστατικό που επιμελήθηκε η γαστρεντερολογική ομάδα του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών είναι πλούσιο σε πληροφορία και φωτογραφικό 
υλικό και αφορά τη συμμετοχή του γαστρεντερολόγου-ενδοσκόπου στη διαχείριση 
ενός ασθενή με συστηματικά συμπτώματα."

Με τις καλύτερες ευχές μας για το Πάσχα που σύντομα έρχεται, σας ευχόμαστε καλή 
ανάγνωση!
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Σαρκοπενία 
στην κίρρωση ήπατος

Τ
α τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί διά-
φοροι ορισμοί από ευρωπαϊκούς και πα-
γκόσμιους οργανισμούς. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και 

Μεταβολισμού (European Society for Parenteral 
and Enteral Nutrition,ESPEN) σαρκοπενία είναι 
μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από απώλεια 
μυϊκής μάζας και μυϊκής δύναμης. Αν και η σαρ-
κοπενία είναι πρωτίστως ασθένεια των ηλικιωμέ-
νων, η ανάπτυξή της μπορεί να σχετίζεται με άλ-
λες καταστάσεις που δεν εμφανίζονται αποκλει-
στικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως το 
σύνδρομο Disuse, ο υποσιτισμός και η καχεξία.3 
Στον πρόσφατο ορισμό της όπως δόθηκε από το 
European Working Group on Sarcopenia in older 
People (EWGSoP) η μυϊκή δύναμη παρουσιάζε-
ται ως ο πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας 
για τη σαρκοπενία.

Αυτό συμβαίνει γιατί, λόγω τεχνικών περιορι-
σμών, τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του 
μυός παραμένουν προβληματικοί παράγοντες για 
να ορίσουν τη σαρκοπενία και για τον λόγο αυ-
τό χρησιμοποιούνται περισσότερο για να αναδεί-
ξουν τη βαρύτητα της.4

Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόσφατο ορισμό η σαρ-
κοπενία θεωρείται πολύ πιθανή όταν ανιχνεύεται 
μειωμένη μυϊκή δύναμη. Η διάγνωση επιβεβαιώ-
νεται με την αξιολόγηση της ποιότητας και της πο-
σότητας του μυός, ενώ όταν στα παραπάνω ευρή-

ματα προστεθεί και η μειωμένη λειτουργική απόδο-
ση του μυός, τότε η σαρκοπενία κρίνεται ως βαριά.

Η Σαρκοπενία καλείται πρωτοπαθής ή σχετιζόμε-
νη με το γήρας όταν δεν υπάρχει κανένα άλλο α-
ποδεδειγμένο αίτιο στο οποίο να μπορεί να απο-
δοθεί, ενώ  δευτεροπαθής όταν υπάρχουν άλλοι 
αιτιολογικοί παράγοντες πλην του γήρατος που 
μπορεί να την προκαλούν, όπως φλεγμονώδεις 
νόσοι, κακοήθειες, κίρρωση κλπ.5 Βέβαια, η έλ-
λειψη κινητικότητας, είτε οφείλεται στο γήρας είτε 
σε κάποιο συστηματικό νόσημα, μπορεί από μόνη 
της να προκαλέσει σαρκοπενία. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τη μειωμένη πρόσληψη τροφής, ανεξάρτη-
τα με το αν αυτή οφείλεται σε ελλιπή πρόσβαση, 
σε ανορεξία ή σε δυσαπορρόφηση.

Σύμφωνα με το EWGSoP2 η σαρκοπενία διάρ-
κειας μικρότερης των 6 μηνών χαρακτηρίζεται ως 
οξεία κατάσταση, ενώ αν υφίσταται για διάστημα 
μεγαλύτερο ή ίσο των 6 μηνών θεωρείται χρόνια. 
Η οξεία συνήθως σχετίζεται με νεοεμφανισθείσα 
νόσο ή τραυματισμό, ενώ η χρόνια οφείλεται σε 
προοδευτικά επιδεινούμενα νοσήματα. Ο διαχω-
ρισμός αυτός γίνεται για να τονισθεί η ανάγκη πε-
ριοδικού ελέγχου των ασθενών που έχουν αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης σαρκοπενίας προκειμέ-
νου να γίνουν έγκαιρα θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Διαχωρισμός Σαρκοπενίας - 
Ευθραυστότητας

Η ευθραυστότητα ή ασθενικότητα (frailty) είναι έ-
να πολυπαργοντικό γηριατρικό σύνδρομο που χα-
ρακτηρίζεται από μειωμένη λειτουργικότητα πολ-
λών συστημάτων και εκτός από οργανική, έχει και 
ψυχο-κοινωνική διάσταση.6 Η ασθενικότητα και η 
σαρκοπενία έχουν σημαντική αλληλοεπικάλυψη. 
Για παράδειγμα, η μειωμένη χειροδυναμομέτρη-
ση, η χαμηλή ταχύτητα βάδισης και η απώλει-
α σωματικού βάρους αποτελούν χαρακτηριστικά 
και των δύο, ενώ παρόμοιες είναι και οι παρεμ-
βάσεις για την αντιμετώπιση τους (αύξηση διαιτη-
τικής πρόσληψης κλπ).7 Παρ’ όλα αυτά, οι δύο ο-
ντότητες συνεχίζουν να διαφέρουν. Η ευθραυστό-
τητα αποτελεί γηριατρικό σύνδρομο με πολύ ευ-
ρύτερο πεδίο, ενώ η σαρκοπενία είναι νόσος του 
μυϊκού ιστού που μπορεί κατά τη εξέλιξη του να 
οδηγήσει στην ασθενικότητα.8

Σταδιοποίηση της Σαρκοπενίας
Η EWGSoP προτείνει τη σταδιοποίηση της σαρ-

κοπενίας ως «προσαρκοπενία», «σαρκοπενία» και 
«σοβαρή σαρκοπενία». Το στάδιο της «προσαρ-
κοπενίας» χαρακτηρίζεται από μειωμένη μυϊκή μά-
ζα, χωρίς να επηρεάζεται η μυϊκή δύναμη ή η λει-
τουργικότητα, και μπορεί να προσδιοριστεί μόνο 
με τεχνικές που μετρούν την μυϊκή μάζα με ακρί-
βεια και με αναφορά σε τυποποιημένους πληθυ-
σμούς. Το στάδιο της «σαρκοπενίας» χαρακτηρί-
ζεται από μειωμένη μυϊκή μάζα και μειωμένη μυ-
ϊκή δύναμη ή μειωμένη λειτουργικότητα. Η «σο-
βαρή σαρκοπενία» είναι η φάση που εντοπίζεται 
όταν πληρούνται και τα τρία κριτήρια του ορισμού 
(μειωμένη μυϊκή μάζα, μειωμένη μυϊκή δύναμη και 
μειωμένη λειτουργικότητα).2 Τα παραπάνω φαίνο-
νται συνοπτικά στον πίνακα 1.

Σαρκοπενική Παχυσαρκία
Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της ια-

τρικής κοινότητας για την μη αλκοολική λιπωδη 
νόσο του ήπατος (NAfLD), ειδική μνεία πρέπει να 
γίνει στη σαρκοπενική παχυσαρκία. Σε περιπτώ-
σεις όπως η κακοήθεια, η ρευματοειδής αρθρίτι-
δα και η γήρανση, παρατηρείται απώλεια της ά-
λιπης μάζας σώματος ενώ η λιπώδης μάζα μπο-
ρεί να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί. Εμφανίζεται 
συχνότερα σε ηλικιωμένους πληθυσμούς, αφο-
ρά μείωση μυϊκής μάζας σε έδαφος αυξημένου 
όγκου λιπώδους ιστού και μπορεί λόγω του φαι-
νοτύπου των ασθενών να εμποδίσει τη διάγνω-
ση της σαρκοπενίας. Οι παχύσαρκοι σαρκοπενι-
κοί ασθενείς δεν έχουν μόνο μειωμένη ποσότη-
τα μυϊκής μάζας αλλά και κακή ποιότητα μυός α-
φού η ισχνή μυϊκή μάζα που έχει απομείνει διη-
θείται από λιπώδη ιστό. Συνεπώς η σχέση μεταξύ 
της σχετιζόμενης με την ηλικία μείωσης της μυϊ-
κής μάζας και της δύναμης είναι συχνά ανεξάρτη-
τη από τη μάζα του σώματος.9

Επιπολασμός Σαρκοπενίας στο γενικό 
πληθυσμό

Αρχίζοντας από την ηλικία των 30 ετών, τα ά-
τομα χάνουν 1% μυών ανά έτος στα πλαίσια της 
φυσιολογικής γήρανσης, ενώ φαίνεται πως, έως 
την ηλικία των 80, ποσοστό της τάξης του 30% της 
μυϊκής μάζας έχει χαθεί.10 Σε μια μετανάλυση του 
2017, ο επιπολασμός της σαρκοπενίας υπολογί-
στηκε σε 10% (95% CI: 8-12%) στους άνδρες > 
60 ετών και 10% (95% CI: 8-13%) στις γυναίκες 
> 60ετών.11 Βέβαια, στις διάφορες επιδημιολογι-
κές μελέτες που οργανώνονται για να υπολογίσουν 
τον επιπολασμό της σαρκοπενίας παρατηρούνται 
αξιοσημείωτες αποκλίσεις στα αποτελέσματα. Οι 

Ο όρος σαρκοπενία, ο οποίος προέρχεται 
από τις λέξεις «σαρξ» δηλαδή δέρμα 

και «πενία» που σημαίνει φτώχεια, 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
το 1989 από τον Irwin Rosenberg 

ώστε να περιγράψει τη σχετιζόμενη 
με την ηλικία μείωση της μάζας των 
σκελετικών μυών.1 Ωστόσο, ο όρος 

πλέον χρησιμοποιείται αναφερόμενος 
σε οποιαδήποτε απώλεια μυϊκού ιστού 

καθώς και της λειτουργικότητας αυτού 
λόγω γήρανσης, χρόνιων ασθενειών 

(συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου), 
χαμηλής πρόσληψης πρωτεϊνών και 

σωματικής αδράνειας.2

Θ. ΑΛΕξΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ
β΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο

Πίνακας 1: Σταδιοποίηση Σαρκοπενίας

Στάδιο Μυϊκή Μάζα Μυϊκή δύναμη Λειτουργικότητα

Προσαρκοπενία Μειωμένη

Σαρκοπενία Μειωμένη Μειωμένη ή Μειωμένη

Σοβαρή σαρκοπενία Μειωμένη Μειωμένη και Μειωμένη

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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αποκλίσεις αυτές αποδίδονται τόσο στις διαφορές 
ανάμεσα στις πληθυσμιακές ομάδες που εξετάζο-
νται, όσο και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για τη διαγνωση της σαρκοπενίας.

Μηχανισμοί Ανάπτυξης Σαρκοπενίας
Η Σαρκοπενία είναι ένα πολυπαραγοντικό σύν-

δρομο. Στην εμφάνιση του φαίνεται να συμβάλ-
λουν πολλαπλοί μηχανισμοί με τους βασικότε-
ρους να αποτελούν τη διαταραχή ανάμεσα σε μυ-
ϊκή σύνθεση και αποδόμηση, τη μειωμένη δραστι-
κότητα αναβολικών ορμονών, την αυξημένη έκ-
κριση φλεγμονοδών κυτταροκινών, τη μιτοχονδρι-
ακή δυσλειτουργία και το μειωμένο αριθμό κινη-
τικών νευρώνων και δορυφόρων τροφοδοτικών 
κυττάρων. Το γήρας και η χρόνια φλεγμονή φαί-
νεται να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους 
τους παραπάνω μηχανισμούς.

Διάγνωση Σαρκοπενίας
Για να τεθεί η διάγνωση της Σαρκοπενίας απα-

ραίτητη είναι η παρουσία μειωμένης μυϊκής μά-
ζας σε συνδυασμό με μειωμένη μυϊκή δύναμη ή/
και μειωμένη λειτουργικότητα. Ο λόγος που χρη-
σιμοποιούνται τα τρία αυτά κριτήρια είναι επειδή 
η σχέση μυϊκής μάζας και δύναμης δεν είναι πά-
ντοτε γραμμική.12 Έτσι, αν κάποιος επιχειρούσε να 
διαγνώσει τη σαρκοπενία με μόνο γνώμονα τη μυ-
ϊκή μάζα, θα κατέληγε να χάσει πλήθος σαρκοπε-
νικών ασθενών.

1)Αξιολόγηση Μυϊκής Μάζας
Για την αξιολόγηση της μυϊκής μάζας χρησιμοποι-

ούνται διεθνώς η αξονική τομογραφία (Computed 
Tomography, CT),13 η μαγνητική τομογραφία 
(Magnetic Resonance Imaging, MRI) και η α-
πορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας 
(Dual-energy X-ray absorptiometry, DXA).14 Τόσο 
η αξονική όσο και η μαγνητική τομογραφία είναι 
πολύ ακριβείς στον διαχωρισμό του μυϊκού από 
τους υπόλοιπους ιστούς, γι’ αυτό το λόγο θωρού-
νται μέθοδοι εκλογής. Έχουν όμως το μειονέκτημα 

του αυξημένου κόστους, της ακτινοβολίας (όσον 
αφορά την αξονική τομογραφία) και της δυσκολί-
ας στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων.15 Η DXA 
από την άλλη, ενώ είναι εύκολη μέθοδος στην ε-
φαρμογή της και με αναπαραγώγιμα αποτελέσμα-
τα, επηρεάζεται από τον βαθμό ενυδάτωσης του 
ασθενούς, μειονέκτημα που όπως θα αναφερθεί 
στη συνέχεια είναι σημαντικό όταν αξιολογούνται 
οιδηματώδεις κιρρωτικοί ασθενείς.16 Το ίδιο μει-
ονέκτημα έχει και η λιγότερο χρησιμοποιούμενη 
ανάλυση με βιοηλεκτρική εμπέδηση που υπολο-
γίζει τη λιπώδη και άλιπη μάζα του σώματος, τό-
σο σε περιπατητικούς όσο και σε κλινοστατισμέ-
νους ασθενείς, μετρώντας τη συνολική ηλεκτρική 
αγωγιμότητα του σώματος.17

Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις αποτελούν έναν 
εύκολο και γρήγορο τρόπο αξιολόγησης της μυϊ-
κής μάζας, αφού τα μόνα εργαλεία που απαιτού-
νται είναι μια μεζούρα και ένα δερματοπτυχόμε-
τρο. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως εί-
ναι η περίμετρος στο μέσο του βραχίονα (Midarm 
Circumference, MAC), και το πάχος της δερματικής 
πτυχής του τρικεφάλου (Tricep Skin fold, TSf).18 
Οι δείκτες αυτοί έχουν μελετηθεί σε περιπατητι-
κά άτομα και έχουν συσχετιστεί με την αναπηρί-
α. Μέσω των δύο προαναφερθέντων δεικτών και 
με ειδικές φόρμουλες υπολογίζονται και οι δείκτες 
MAMC (Midarm Muscle Circumference) δηλαδή 
η περιφέρεια του μυός στο μέσο του βραχίονα και 
MAMA (Midarm Muscle Area) δηλαδή η επιφά-
νεια του μυός στο μέσο του βραχίονα. Οι μετρή-
σεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμη-
ση της σαρκοπενίας σε κιρρωτικούς ασθενείς. Το 
βασικό τους μειονέκτημα βέβαια είναι τα πιθανά 
σφάλματα στις μετρήσεις σε ηλικιωμένους ασθε-
νείς λόγω μειωμένης σπαργής του δέρματος και 
ανακατανομής του λιπωδους ιστού.19

2) Αξιολόγηση Μυϊκής Δύναμης
Η δημοφιλέστερη τόσο για σκοπούς έρευνας, ό-

σο και στην κλινική πρακτική τεχνική είναι η ισο-
μετρική χειροδυναμομέτρηση με ένα καλά καλι-

μπραρισμένο υδραυλικό χειροδυναμόμετρο. Η 
μειωμένη χειροδυναμομέτρηση σχετίζεται με ε-
πιπλοκές της σαρκοπενίας και κακή πρόγνωση.20 
Κατά τη δοκιμασία αυτή ο ασθενής κάθεται ήρε-
μος, με τη ράχη να ακουμπά στην πλάτη της καρέ-
κλας. Με το αντιβράχιο σε κάμψη 90 μοιρών και 
τον καρπό σε μέση θεση, ο εξεταζόμενος κρατά 
το χειροδυναμόμετρο και με την προτροπή του ε-
ξεταστή σφίγγει με όση περισσότερη δύναμη μπο-
ρεί. Η μέτρηση επαναλαμβάνεται τρεις φορές για 
κάθε χέρι και αξιολογούνται οι μέγιστες των με-
τρήσεων. Τιμές < 30 kg στους άνδρες και < 20 
στις γυναίκες, ανάλογα βέβαια και με το ΒΜΙ, δεί-
χνουν μειωμένη μυϊκή δύναμη. Έχει βρεθεί πως 
η μέτρηση της μυϊκής δύναμης των κάτω άκρων 
κυρίως με τη δοκιμασία κάμψης γονάτου συσχε-
τίζεται με καλύτερα με τη βάδιση και τη συνολι-
κή μυϊκή λειτουργικότητα.21 Παρ’ όλ’ αυτά, τόσο 
η δοκιμασία κάμψης/έκτασης γονάτου όσο και η 
δοκιμασία μέγιστης εκπνευστικής ροής που αξιο-
λογεί τη δύναμη των αναπνευστικών μυών22 δεν 
είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες.

3) Αξιολόγηση Λειτουργικής Ικανότητας
Πληθώρα δοκιμασιών αξιολόγησης της λειτουρ-

γικής ικανότητας έχουν προταθεί με κυριότερα πα-
ραδείγματα την ταχύτητα βάδισης, τη δοκιμασία έ-
γερσης από την καθιστή θέση και τη δοκιμασία α-
νάβασης σκάλας. Το Short Physical Performance 
Battery (SPPB) είνα μια σύνθετη δοκιμασία που 
συνδυάζει την ταχύτητα βάδισης, την έγερση από 
την καθιστή θέση και την ισορροπία του ασθενούς 
σε όρθια θέση.23 Η συνολική βαθμολογία κυμαί-
νεται από 0-12 βαθμούς. Αποτέλεσμα ≤ 6 δείχνει 
επηρεαμένη λειτουργικότητα.

Σαρκοπενία στην Κίρρωση Ήπατος
Όπως στα περισσότερα χρόνια φλεγμονώδη νο-

σήματα, έτσι και στην κίρρωση η σαρκοπενία είναι 
ένα συχνά απαντώμενο σύνδρομο.24 Αποτελεί μά-
λιστα ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για μει-
ωμένη επιβίωση, για πρόωρη εμφάνιση επιπλο-
κών της κίρρωσης όπως λοιμώξεις και ηπατική ε-
γκεφαλοπάθεια, καθώς και για κακή έκβαση με-
τά από μεταμόσχευση.25

Μετανάλυση του 2017 που συμπεριέλαβε 20 
μελέτες σε κιρρωτικούς ασθενείς και στις οποίες 
ως δείκτης σαρκοπενίας χρησιμοποιήθηκε μόνο η 
μυϊκή μάζα, υπολόγισε τον επιπολασμό της σαρ-
κοπενίας στους κιρρωτικους στο 48,1%.24 Έδειξε 
επίσης πως είναι συχνότερη στους άνδρες (61,6%  
με εύρος 28-72%) σε σχέση με τις γυναίκες (36% 
με εύρος 13,1-69%),  ενώ συχνότερα εμφανίζεται 
σε άτομα με χαμηλό BMI. Το μεγάλο εύρος των 
μετρήσεων αποδίδεται τόσο στις διαφορετικές με-
θόδους για την αξιολόγηση της σαρκοπενίας, ό-
σο και στην απουσία ξεκάθαρου ορισμού της στην 
κίρρωση. Όσον αφορά την αιτιολογία της κίρρω-
σης, έχει δειχθεί πως η σαρκοπενία είναι συχνότε-
ρη στην αλκοολική νόσο τoυ ήπατος σε σχέση με 
τις υπόλοιπες.26 Σε απόλυτους αριθμούς, η σαρ-
κοπενία επηρεάζει περίπου 300.000 κιρρωτικούς 
ασθενείς μόνο στις ΗΠΑ.27

Αίτια Σαρκοπενίας στην Κίρρωση
Υποθρεψία- Μειωμένη πρόσληψη και 
Απορρόφηση 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι υποσιτισμού του κιρ-



ΣΕΛΙΔΑ 8

ρωτικού ασθενούς. Η ναυτία και οι έμετοι λόγω 
αυξημένων φλεγμονωδών κυτταροκινών, η γα-
στροπάρεση και ο πρόωρος κορεσμός λόγω της 
πίεσης από τον ασκίτη, η δυσγευσία λόγω έλλει-
ψης ψευδαργύρου και η αναγκαστική απουσία α-
λατιού στη δίαιτα αποτελούν βασικά αίτια μειωμέ-
νης θερμιδικής πρόσληψης. Ο υποσιτισμός μπο-
ρεί επίσης να σχετίζεται με τη μειωμένη απορρό-
φηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής λό-
γω χολόστασης, βλάβης του εντερικού βλεννο-
γόνου, βακτηριακής υπερανάπτυξης και των πυ-
λαιοσυστηματικών αναστομώσεων που οδηγούν 
σε παράκμαψη του ήπατος μετά την απορρόφη-
ση από το έντερο.28 Λογικό επακόλουθο της μει-
ωμένης πρόσληψης θερμίδων είναι το μειωμένο 
υπόστρωμα για τη σύνθεση των μυών.

Υπερκαταβολισμός
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κίρρωση είναι έ-

να υπερκαταβολικό νόσημα. Στο αποτέλεσμα αυ-
τό συμβάλλουν μηχανισμοί όπως το αυξημένο ο-
ξειδωτικό stress, η αυξημένη δραστηριότητα του 
συστήματος ουμπικουιτίνης-πρωτεοσώματος και  
η μειωμένη πρωτεϊνική σύνθεση λόγω υπογονα-
δισμού και υποέκκρισης IGf1.29 Στους σαρκοπε-
νικούς κιρρωτικούς παρατηρείται μειωμένη σύν-
θεση, ωρίμανση και διαφοροποίηση των λεγό-
μενων δορυφόρων κυττάρων σε μυοκύτταρα και 
αυξημένη αυτοφαγία των μυοκυττάρων πιθανώς 
σε έδαφος υπεραμμωνιαιμίας και αυξημένης συ-
γκέντρωσης ακεταλδεΰδης. Η κίρρωση θα μπο-
ρούσε να παρομοιαστεί με μια κατάσταση διαρ-
κούς πείνας κατά την οποία όμως γίνεται ακατάλ-
ληλη και  αυξημένη χρήση των λιπιδίων και των 
πρωτεϊνών κατά τη γλυκονεογένεση.30 Ακόμα και 
μικρά διαστήματα νηστείας, όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας οδηγούν σε 
πρωτεόλυση και λιπόλυση που αντιστοιχεί σε τρι-
ήμερη νηστεία ενός υγιούς ανθρώπου. Η υπερ-
κατανάλωση αυτή οφείλεται πιθανώς σε μειωμέ-
να αποθέματα γλυκογόνου στο κιρρωτικό ήπαρ.

Σαρκοπενία και ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια

Φαίνεται πως υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση α-
νάμεσα στη μείωση της μυϊκής μάζας που παρου-
σιάζει ο σαρκοπενικός κιρρωτικός και στην εμφά-
νιση ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Γι’ αυτό τον λό-
γο ο επιπολασμός της σαρκοπενίας είναι αυξημέ-
νος (56%) σε ασθενείς με βαριά εγκεφαλοπάθει-
α σε σχέση με κιρρωτικούς χωρίς εγκεφαλοπά-
θεια (30%).31 Στο φαινόμενο αυτό σημαντικό ρό-
λο παιζουν τα αμινοξέα με διακλαδισμένη αλυ-
σίδα (BCAAs). Τα αμινοξέα αυτά χρησιμοποιού-
νται σαν δομικά συστατικά της μυϊκής πρωτεινο-
σύνθεσης αλλά και για την απομάκρυνση της αμ-
μωνίας μέσω σύνθεσης γλουταμίνης.32 Η μείωση 
λοιπόν των BCAAs στον σαρκοπενικό ασθενή δυ-
σχαιρένει την κάθαρση της αμμωνίας αυξάνοντας 
τον κίνδυνο ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η ση-
μασία της σαρκοπενίας ως ανεξάρτητος παράγο-
ντας κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών της κίρρω-
σης και μειωμένης επιβίωσης, καθώς και τα αυ-
ξημένα κόστη από τις συχνές νοσηλείες των σαρ-
κοπενικών ασθενών, καθιστούν επιτακτική την α-
νάγκη αναγώρισης των περιστατικών αυτών τόσο 
στο γενικό πληθυσμό όσο και στον ειδικό πληθυ-

σμό των κιρρωτικών ασθενών. Ακόμα πιο σημα-
ντική δε είναι η ανεύρεση των ασθενών στο στά-
διο της προσαρκοπενίας, όταν ακόμα υπάρχει πι-
θανότητα αναστροφής του νοσήματος με διαιτολο-
γικές και όχι μόνο παρεμβάσεις. Υπάρχουν απλοί 
και εύκολοι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν 
τον κλινικό ιατρό να αναγνωρίσει τον σαρκοπενι-
κό ασθενή και να τον παραπέμψει στους ειδικούς 
για επιβεβαίωση της διάγνωσης και αντιμετώπιση.
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Άνδρας ηλικίας 55 ετών με ιστορικό αρτηρια-

κής υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη και λοίμω-
ξης από τον ιό HIV προσήλθε στο Χειρουργικό 
Ιατρείο Πρωκτού για έλεγχο τυχόν υψηλόβαθ-
μων δυσπλαστικών αλλοιώσεων. Ο έλεγχος 
αυτός καθίσταται εφικτός χάρις στη διεξαγωγή 
της Πρωκτοσκόπησης Υψηλής Ευκρίνειας (HRA-
High Resolution Anoscopy). Ο ασθενής ελάμβα-
νε αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας 
(HAART) για 5 χρόνια, ενώ ο κατώτερος αριθ-
μός των CD4 κυττάρων ήταν 110 κύτταρα/mm3. 
Πριν δύο χρόνια και κατά τη διάρκεια μίας διε-
νεργηθείσας πρωκτοσκόπησης υψηλής ευκρίνει-

ας, είχε διαγνωστεί με υψηλόβαθμες δυσπλαστι-
κές αλλοιώσεις οι οποίες εν τέλει αντιμετωπίστη-
καν με ηλεκτροκαυτηρίαση (Εικόνα 1). Οι βιοψί-
ες που ελήφθησαν κατά τον έλεγχο με την πρω-
κτοσκόπηση, επιβεβαίωσαν την επίμονη παρου-
σία υψηλόβαθμων δυσπλαστικών αλλοιώσεων 
στο σημείο που είχε καυτηριαστεί προηγουμέ-
νως. Όσον αφορά την παρούσα επίσκεψη στο ι-
ατρείο, η ίδια περιοχή απεικονίστηκε εκ νέου με 
ύποπτα χαρακτηριστικά και για αυτό το λόγο ε-
λήφθησαν επαναλαμβανόμενες βιοψίες (Εικόνα 
2). Πράγματι, η παθολογία της βλάβης σχετιζό-
ταν με επιφανειακό διηθητικό καρκίνωμα εκ πλα-
κωδών κυττάρων (SCC), ενώ η σταδιοποίηση της 
αποκάλυψε έναν όγκο TisN0M0. Η πάθηση αντι-
μετωπίστηκε με χημειοθεραπείες/ακτινοθεραπείες 
και μέχρι αυτή τη στιγμή, σχεδόν 1 έτος μετά την 
τελευταία συνεδρία ακτινοθεραπείας, ο ασθενής 
είναι ελεύθερος νόσου.

Η παραπάνω κλινική περίπτωση πρέπει να λη-
φθεί σοβαρά υπ’ όψιν καθώς επιβεβαιώνει την 
αξιοπιστία της πρωκτοσκόπησης υψηλής ευκρί-
νειας όσον αφορά τη χρήση της με στόχο την έ-
γκαιρη διάγνωση των διηθητικών καρκινωμάτων 
εκ πλακωδών κυττάρων (SCC) σε ομάδες υψη-
λού κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην 
έγκαιρη ανίχνευση τυχόν εξαλλαγών των HSIL 
βλαβών σε καρκίνο. Επιπλέον, η επανεμφάνιση 
αυτών των βλαβών στις ίδιες περιοχές πρέπει να 
εγείρει τις υποψίες για ένα πιθανό καρκίνωμα εκ 
πλακωδών κυττάρων (SCC). Επομένως, οποια-
δήποτε αλλοίωση που επανεμφανίζεται και φέ-
ρει HSIL χαρακτηριστικά, πρέπει να αξιολογεί-

ται προσεκτικά με ταυτόχρονη λήψη βιοψίας, ε-
νώ παράλληλα η διαρκής κλινική παρακολού-
θηση επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση ενός διη-
θητικού καρκινώματος εκ πλακωδών κυττάρων 
σε πολύ πρώιμο στάδιο [Fazendin EA, Crean AJ, 
Fazendin JM, et al. Condyloma Acuminatum, 
Anal Intraepithelial Neoplasia, and Anal Cancer in 
the Setting of HIV: Do We Really Understand the 
Risk? Dis Colon Rectum. 2017; 60: 1078-1082, 
Gimenez F, Costa-e-Silva IT, Daumas A, Araùjo 
Jd, Medeiros SG, Ferreira L. The value of HRA in 
the diagnosis of anal cancer precursor lesions in 
HIV-positive patients. Arq Gastroenterol. 2011; 
48: 136-145.].

Πρωκτικός καρκίνος ορίζεται ως εκείνη η μορφή 
καρκίνου που αναπτύσσεται στο πλακώδες επι-
θήλιο του πρωκτού και καθίσταται με αυτόν τον 
τρόπο διακριτός από τον καρκίνο του παχέος ε-
ντέρου. Ο πρωκτικός σωλήνας αποτελείται από 
στρωματοποιημένο πλακώδες επιθήλιο που ε-
ντοπίζεται στις παρυφές του πρωκτού έξω από 
το σώμα και εκτείνεται μέσα στον πρωκτό μέχρι 
την οδοντωτή γραμμή, το σημείο μετάπτωσης του 
πλακώδους επιθηλίου στο κυλινδρικό επιθήλιο 
του ορθού. Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία 
των κακοηθειών της περιοχής του πρωκτού συν-
δέεται με το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων 
(SCC-Squamous Cell Carcinoma). [Roberts JR, 
Siekas LL, Kaz AM. Anal intraepithelial neoplasia: 
A review of diagnosis and management. World J 
Gastrointest Oncol. 2017 ;9(2):50-61].

Η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του πρωκτού τεί-

Η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία πρωκτού (AIN-Anal Intraepithelial Neoplasia) αποτελεί μια κλινικά σοβαρή προκαρκινική 
αλλοίωση που δύναται να εξελιχθεί σε καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων του πρωκτού. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι 

συχνά υποτιμάται από τους περισσότερους γαστρεντερολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Λαμβάνοντας υπόψιν 
την προβλεπόμενη επίπτωση της πάθησης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 που ισούται με 1,8 κρούσματα ανά 100.000 
άτομα, γίνεται αντιληπτό ότι η επίπτωση του καρκίνου του πρωκτού είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του καρκίνου του 
παχέος εντέρου, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει κατά προσέγγιση τουλάχιστον 135,000 άτομα την αντίστοιχη χρονική 

περίοδο στις ΗΠΑ. [SEER Cancer Statistics Factsheets: Anal Cancer. National Cancer Institute. Available from: URL: http//
seer.cancer.gov/statfacts/html/]. Παρά το σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό επίπτωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ο 

καρκίνος του πρωκτού συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενη 
συχνότητα εμφάνισης, σχεδόν διπλάσια τα τελευταία 25 χρόνια [Roberts JR, Siekas LL, Kaz AM. Anal intraepithelial 

neoplasia: A review of diagnosis and management. World J Gastrointest Oncol. 2017 ;9(2):50-61.].
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μία σύντομη ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας με αφορμή την παρουσίαση 

ενός κλινικού περιστατικού που διαγνώστηκε με υψηλόβαθμες δυσπλαστικές αλλοιώσεις 
(HSIL-High grade Squamous Intraepithelial Lesion).

Ανίχνευση, με Πρωκτοσκόπηση 
Υψηλής Ευκρίνειας,

ΥψΗΛΟΒΑθΜωΝ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚωΝ ΑΛΛΟΙωΣΕωΝ (HSIL): 
παρουσίαση ενοσ περίστατίκου & ανασκοπηση τησ βίβλίογραφίασ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - MD, PhD, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΛΑβΟΥΡΑΣ - rn, MSc, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΚΕΓΚΕΣ -  MD, PhD
Χειρουργικό Ιατρείο Πρωκτού, Αθήνα

Εικόνα 1: Περιοχές με HSIL βλάβες (βέλη) 
πλησίον της ορθοπρωκτικής συμβολής 

(κατά τη διάρκεια Πρωκτοσκόπησης Υψηλής 
Ευκρίνειας).
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νει να αντιμετωπίζεται ως η πρόδρομη βλάβη 
του πρωκτικού καρκίνου, καθώς αρκετά συχνά 
οι παρατηρούμενες χαμηλόβαθμες ενδοεπιθη-
λιακές αλλοιώσεις (LSIL-Low Grade Squamous 
Intraepithelial Lesion) δύνανται να εξελιχθούν με-
ταγενέστερα σε υψηλόβαθμες (HSIL-High Grade 
Squamous Intraepithelial Lesion) και έπειτα να ο-
δηγήσουν στην εμφάνιση καρκινώματος εκ πλα-
κωδών κυττάρων. Ωστόσο, ο ρυθμός και οι πα-
ράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανά-
πτυξη της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας, όπως 
και οι παράγοντες που συνδέονται με τον περιο-
ρισμό της, είναι ελάχιστα γνωστοί.

Πολλές δοκιμές ενστερνίζονται τη θεωρία ότι 
η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του πρωκτού εξε-
λίσσεται τελικά σε καρκίνωμα εκ πλακωδών κυτ-
τάρων, με μία εξ’ αυτών να προσδιορίζει τα πο-
σοστά εξέλιξης των HSIL βλαβών (AIN II/III) στο 
11% σε μια διάμεση περίοδο 42 μηνών [Watson 
AJ, Smith BB, Whitehead MR, Sykes PH, Frizelle 
FA. Malignant progression of anal intra-epithelial 
neoplasia. ANZ J Surg 2006; 76: 715-717]. 

Η μόλυνση με τον ιό HPV αναγνωρίζεται πλέον 
ως ο κύριος υπεύθυνος παράγοντας για όλους 
σχεδόν τους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας, 
το 95% των καρκίνων του πρωκτού, το 65% των 
καρκίνων του κόλπου, το 50% των καρκίνων του 
αιδοίου, το 35% των καρκίνων του πέους, κα-
θώς επίσης και ένα σημαντικό ποσοστό των καρ-
κίνων της κεφαλής και της περιοχής του τραχήλου 
(φάρυγγας, λάρυγγας, στόμα κλπ.) [Roberts JR, 
Siekas LL, Kaz AM. Anal intraepithelial neoplasia: 
A review of diagnosis and management. World J 
Gastrointest Oncol. 2017 ;9(2):50-61]. Υπάρχουν 
πάνω από 100 τύποι του ιού HPV που μολύνουν 
το ανθρώπινο είδος, με περίπου το 50% από αυ-
τούς να προσβάλλουν τις πρωκτογεννητικές πε-
ριοχές. Οι υπότυποι 16 και 18 του ιού και σε μι-
κρότερο βαθμό οι υπότυποι 6 και 11 αποτελούν 
τα κυριότερα ογκογόνα στελέχη που ανιχνεύο-
νται στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 
του πρωκτού.

Η πιθανότητα ανάπτυξης ενδοεπιθηλιακής νε-
οπλασίας πρωκτού είναι αυξημένη σε συγκεκρι-
μένες ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβα-
νομένων: (1) αυτών που παρουσιάζουν επίμονη 
μόλυνση από υψηλού κινδύνου στελέχη του ι-
ού HPV, (2) HIV-θετικών ατόμων, ιδιαίτερα εκεί-

νων με χαμηλό αριθμό Τ-βοηθητικών κυττάρων 
(CD4 κύτταρα), (3) των ομοφυλόφιλων και (4) α-
τόμων με ιστορικό καρκίνου των γεννητικών ορ-
γάνων που οφείλεται στον ιό HPV (ιδιαίτερα ο 
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας). 

Τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες 
πιθανόν θα επωφεληθούν από την εγγραφή τους 
σε επίσημα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης 
της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του πρωκτού.

Ο καρκίνος του πρωκτού ανιχνεύεται τις περισ-
σότερες φορές σε προχωρημένο στάδιο, όπου 
εντοπίζεται τοπική-περιφερειακή εξάπλωση, με 
ποσοστό εμπλοκής των λεμφαδένων 20%-40% 
και ποσοστό μεταστατικής νόσου έως 10% το ο-
ποίο και ανιχνεύεται συχνά κατά τη στιγμή της δι-
άγνωσης [SEER Cancer Statistics Factsheets: Anal 
Cancer. National Cancer Institute. Available from: 
URL: http//seer.cancer.gov/statfacts/html/]. Τα ορ-
θοπρωκτικά συμπτώματα παρατηρούνται συνή-
θως σε άτομα που επισκέπτονται τους γαστρε-
ντερολόγους, και για αυτό το λόγο η κατανόηση 
του αλγόριθμου της διάγνωσης της ενδοεπιθη-
λιακής νεοπλασίας του πρωκτού είναι εξίσου α-
παραίτητη και για αυτή την ειδικότητα.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕξΕΤΑΣΗ ΠΡΩΚΤΟΥ 
(anal cytology PaP Test)

Η κυτταρολογική εξέταση του πρωκτού αποτε-
λεί έως τώρα μία από τις βασικές διαγνωστικές ε-
πιλογές ανίχνευσης της ενδοεπιθηλιακής νεοπλα-
σίας. Η τεχνική της συγκεκριμένης μεθόδου συνί-
σταται στην εισαγωγή ενός εμποτισμένου σε νε-
ρό πολυεστερικού στυλεού μέσα στο ορθό έως 
ότου συναντήσει το τοίχωμα του και εν συνέχει-
α στην αφαίρεση του στυλεού με περιστροφικές 
κινήσεις, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα πλευρική πί-
εση που επιτρέπει τη λήψη κυτταρικού δείγματος 
από τη μεταβατική ζώνη και το πρωκτικό κανάλι. 
Έπειτα, το επίχρισμα υποβάλλεται σε επεξεργα-
σία με την τεχνική της κυτταρολογίας υγρής φά-
σης που προηγείται της χρώσης Παπανικολάου, 
όπως ακριβώς συμβαίνει με τα δείγματα που λαμ-
βάνονται από τον τράχηλο της μήτρας και κατό-
πιν αναλύεται από παθολογοανατόμο.

ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥψΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 
(High resolution anoscopy-Hra) 

Εάν η κυτταρολογική εξέταση του πρωκτού ανι-
χνεύσει μη φυσιολογικά κυτταρολογικά δεδομένα, 
τότε το επόμενο βήμα στη διαχείριση της ενδοε-
πιθηλιακής νεοπλασίας είναι η Πρωκτοσκόπηση 
Υψηλής Ευκρίνειας (HRA) με την οποία θα επιχει-
ρηθεί ο εντοπισμός των περιοχών όπου εμφανί-
ζεται η κυτταρική ατυπία. 

Η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας συνίστα-
ται στην εξέταση της συμβολής του πλακώδους 
με το κυλινδρικό επιθήλιο (SCJ), του πρωκτικού 
καναλιού και του περιπρωκτικού δέρματος υπό 
μεγέθυνση χρησιμοποιώντας ένα κολποσκόπι-
ο σε μια διαδικασία που εμφανίζει πολλές ομοι-
ότητες με την κολποσκόπηση του τραχήλου της 
μήτρας. Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής εξέτα-
σης, ένα πρωκτοσκόπιο τοποθετείται στον πρω-
κτό με τη χρήση λιπαντικού σκευάσματος (λιδο-
καΐνη) και στη συνέχεια ένας βαμβακοφόρος στυ-
λεός εμποτισμένος σε διάλυμα οξικού οξέος 3% 

ή 5% εισάγεται στο πρωκτικό κανάλι ενώ το πρω-
κτοσκόπιο αφαιρείται για μερικά λεπτά. 

Σε αυτή τη φάση, η χρήση του οξικού οξέος (τε-
χνική aceto-whitening) χρωματίζει τις δυσπλα-
στικές αλλοιώσεις με ένα έντονο λευκό χρώμα. 
Μετά την εφαρμογή του οξικού οξέος στις περι-
οχές μη φυσιολογικού μεταβατικού επιθηλίου, 
ο βλεννογόνος επιθεωρείται προσεκτικά για αλ-
λαγές που είναι χαρακτηριστικές της ενδοεπιθη-
λιακής νεοπλασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
επίπεδων ή ελαφρώς επηρμένων βλαβών με ε-
κτεταμένη πάχυνση του βλεννογόνου, του μω-
σαϊκισμού, της χονδροειδούς διάστιξης και των 
ανώμαλων αιμοφόρων αγγείων με διεύρυνση.

Επειδή η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία και ο πρώ-
ιμος καρκίνος του πρωκτού θεωρούνται σχετικά 
σπάνιες παθήσεις και απαιτούν υψηλό επίπεδο 
εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης ώστε να δι-
αγνωστούν και να θεραπευτούν έγκαιρα και α-
ποτελεσματικά, συνιστάται στα άτομα που έχουν 
θετική κυτταρολογική εξέταση του πρωκτού να 
παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κέντρα για να 
υποβληθούν σε πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρί-
νειας καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη θε-
ραπεία που κρίνεται αναγκαία.

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η τοπική θεραπεία συνίσταται στην άμεση ε-

φαρμογή  φαρμακευτικών σκευασμάτων είτε σε 
μια συγκεκριμένη βλάβη είτε σε όλο το πρωκτι-
κό κανάλι. Τα φάρμακα, τα οποία μπορούν να ε-
φαρμοστούν σε μερικές περιπτώσεις από τον ίδιο 
τον ασθενή, περιλαμβάνουν το τριχλωροοξικό ο-
ξύ (TCA), την 5-φθοριοουρακίλη (5-fU), ή την ι-
μικιμόδη που δρα ως τροποποιητής της ανοσο-
ποιητικής ανταπόκρισης. 

Η τοπική θεραπεία φαίνεται να είναι γενικά καλά 
ανεκτή με ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρόλο 
που ένα σημαντικό μέρος των ασθενών δεν θα α-
νταποκριθεί και οι βλάβες θα επανεμφανιστούν. 

Για τους λόγους αυτούς, η τοπική θεραπεία ί-
σως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται συ-
μπληρωματικά της τοπικής εκτομής/αφαίρεσης 
των βλαβών.

ΤΟΠΙΚΗ ΑφΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ βΛΑβΩΝ
Η τοπική εκτομή ή καταστροφή των δυσπλαστι-

κών βλαβών αποτελεί μία στοχευμένη θεραπευ-
τική προσέγγιση που περιλαμβάνει συνήθως τη 
θερμοκαυτηρίαση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
(RfA) ή τον ηλεκτροκαυτηριασμό, που εφαρμό-
ζεται στις πρωκτικές βλάβες κατά τη διάρκεια της 
πρωκτοσκόπησης υψηλής ευκρίνειας. 

Ο ηλεκτροκαυτηριασμός ως μέθοδος έχει μελε-
τηθεί εκτενέστερα και με μεγαλύτερη επάρκεια α-
πό τις ραδιοσυχνότητες. Σε έρευνα που διεξήχθη 
το 2002 ανευρέθηκε μια σχετικά ευνοϊκή ανταπό-
κριση στον ηλεκτροκαυτηριασμό όσον αφορά τη 
θεραπεία των υψηλόβαθμων δυσπλαστικών αλ-
λοιώσεων, αφού 0% (n= 0/8) των HIV-αρνητικών 
ασθενών παρουσίασαν υποτροπή της νόσου, αν 
και στο 79% (n= 23/29) των HIV-θετικών ασθε-
νών επανεμφανίστηκαν δυσπλαστικές αλλοιώσεις 
κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου παρακο-
λούθησης [Chang GJ, Berry JM, Jay N, Palefsky 

Εικόνα 2: Παρουσία διηθητικού καρκινώματος εκ 
πλακωδών κυττάρων (βέλη) σε επαναλαμβανόμενες 

βιοψίες, που ελήφθησαν από την ίδια περιοχή.

VE17053_24X33.5_HR.pdf   1   20/03/2017   10:51 π.µ.



ΣΕΛΙΔΑ 14

JM, Welton ML. Surgical treatment of high-grade 
anal squamous intraepithelial lesions: a prospective 
study. Dis Colon Rectum 2002; 45: 453-458]. 

Τόσο ο ηλεκτροκαυτηριασμός όσο και η θερα-
πεία με χρήση ραδιοσυχνοτήτων συνδέονται με 
ελάχιστη νοσηρότητα, ειδικά όταν επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερος αριθμός θεραπευτικών συνεδριών, 
ενώ ταυτόχρονα και οι δύο μέθοδοι φαίνεται να 
είναι καλά ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό 
[Long KC, Menon R, Bastawrous A, Billingham R. 
Screening, Surveillance, and Treatment of Anal 
Intraepithelial Neoplasia. Clin Colon Rectal Surg 
2016; 29: 57-64].

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΚΤΟΥ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ποσοστά ε-
πανεμφάνισης της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας 
του πρωκτού είναι ιδιαίτερα υψηλά, ειδικά όταν η 
διάγνωση περιλαμβάνει υψηλόβαθμες δυσπλα-
στικές αλλοιώσεις, επομένως απαιτείται διαρκής 
παρακολούθηση μετά τη θεραπεία. 

Ωστόσο, τα προγράμματα κλινικής παρακολού-
θησης των ασθενών ποικίλλουν κυρίως λόγω της 
αβεβαιότητας που προκύπτει από τη δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού χρονικού διαστήματος πα-
ρακολούθησης ή της δυσκολίας στην επιλογή της 
κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου (π.χ. προτί-
μηση στην κυτταρολογική εξέταση ή διεξαγωγή 
μιας συνηθισμένης πρωκτοσκόπησης υψηλής ευ-
κρίνειας ή και συνδυασμός αυτών των δύο κ.λπ.). 

Για να διερευνηθεί η πιθανή αξία της κλινικής 
παρακολούθησης των ασθενών, εξετάστηκαν α-
ναδρομικά σε πρόσφατη έρευνα 424 ασθενείς με 
αποδεδειγμένη (μέσω βιοψίας) ενδοεπιθηλιακή 
νεοπλασία πρωκτού οι οποίοι είχαν υποβληθεί 
σε τοπική θεραπεία ή αφαίρεση/εκτομή δυσπλα-
στικών βλαβών, και έπειτα είχαν ενταχθεί σε πρό-
γραμμα κλινικής παρακολούθησης [Crawshaw 
BP, Russ AJ, Stein SL, Reynolds HL, Marderstein 
EL, Delaney CP, Champagne BJ. High-resolution 
anoscopy or expectant management for anal 
intraepithelial neoplasia for the prevention of 
anal cancer: is there really a difference? Dis Colon 
Rectum 2015; 58: 53-59]. 

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ετήσια κυτ-
ταρολογική εξέταση πρωκτού και δακτυλική ορ-
θική εξέταση (DRE-Digital Rectal Examination), 
ενώ επίσης 220 από αυτούς υποβλήθηκαν δια-
δοχικά σε πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας (οι 
υπόλοιποι 204 υποβλήθηκαν σε πρωκτοσκόπη-
ση υψηλής ευκρίνειας μόνο εάν η κυτταρολογι-
κή εξέταση πρωκτού και η δακτυλική ορθική ε-
ξέταση ήταν θετικές). 

Συνολικά, το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του 
πρωκτού στην πενταετία ήταν 6% για την αναμε-
νόμενη ομάδα ελέγχου και 4.5% για την ομάδα 
που επίσης υποβλήθηκε διαδοχικά σε πρωκτο-
σκόπηση υψηλής ευκρίνειας, αριθμοί που δεν α-
πέχουν αρκετά μεταξύ τους (p= 0.37). 

Ωστόσο, είναι μάλλον επιπόλαιο να διατυπω-
θούν συμπεράσματα με βάση τη διαφορετική 
προσέγγιση των προγραμμάτων παρακολούθη-
σης των ασθενών, καθώς παρατηρήθηκε ότι η ε-
ξέλιξη σε καρκίνο του πρωκτού ήταν συνολικά 

και για τις δύο ομάδες πολύ μικρή. 
Μόνο δύο ασθενείς στην αναμενόμενη ομάδα 

διαχείρισης και ένας στην ομάδα που περιλάμβα-
νε την πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας ανέ-
πτυξαν καρκίνο του πρωκτού ενώ και οι τρεις α-
πό αυτούς δεν συμμορφώθηκαν με το συνιστώ-
μενο σχέδιο παρακολούθησης. 

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν ότι για 
τους ασθενείς με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης, 
η ενεργητική παρακολούθηση της ενδοεπιθηλι-
ακής νεοπλασίας του πρωκτού είναι αποτελε-
σματική ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα επι-
λεγεί και άρα η συμμόρφωση με το συνιστώμε-
νο πρόγραμμα είναι ο σημαντικότερος παράγο-
ντας για τη μείωση της εξέλιξης ή της επανεμφά-
νισης της πάθησης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗψΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

Το τετραδύναμο εμβόλιο (4-valent HPV) εγκρί-
θηκε αρχικά για την πρόληψη του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, αλλά έκτοτε έχει αποδει-
χθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μείω-
ση των ποσοστών της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασί-
ας του πρωκτού. Μια πρόσφατη μελέτη κατέδει-
ξε μείωση των χαμηλόβαθμων (LSIL) και υψηλό-
βαθμων (HSIL) βλαβών έως και 75% σε πληθυ-
σμό 602 ομοφυλόφιλων ατόμων που δεν είχαν 
λοίμωξη από τον ιό HIV, ενώ τα ποσοστά της επί-
μονης μόλυνσης από τον ιό HPV μειώθηκαν του-
λάχιστον κατά 95%. [Roberts JR, Siekas LL, Kaz 
AM. Anal intraepithelial neoplasia: A review of 
diagnosis and management. World J Gastrointest 
Oncol. 2017 ;9(2):50-61.]. 

Επιπλέον, ο εμβολιασμός φαίνεται να είναι ά-
κρως αποτελεσματικός στην πρόληψη των υπο-
τροπιαζουσών υψηλόβαθμων δυσπλαστικών αλ-
λοιώσεων όταν πραγματοποιείται μετά τη διάγνω-
ση και τη θεραπεία των αλλοιώσεων σε μη ορο-
θετικούς ομοφυλόφιλους ασθενείς. 

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε ένα εννιαδύναμο εμ-
βόλιο (9-valent HPV) για τον ιό HPV, συμβάλλο-
ντας στην προστασία έναντι των τύπων 31, 33, 
45, 52 και 58 όπως και έναντι των προηγούμε-
νων τεσσάρων τύπων που περιλαμβάνονταν στο 
τετραδύναμο εμβόλιο (6, 11, 16, 18). 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο 
εμβολιασμός κατά του ιού προλαμβάνει την εξέλι-
ξη της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του πρωκτού 
σε καρκίνο, και για αυτό το λόγο οι κλινικοί για-
τροί θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι σχετι-
κά με τον εμβολιασμό για τον ιό HPV και παράλ-
ληλα να επισημαίνουν στους ασθενείς τους τα ο-
φέλη του εμβολιασμού, ιδιαίτερα σε αυτούς με 
ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του πρωκτού ή όσους 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ενδοε-
πιθηλιακής νεοπλασίας/καρκίνου του πρωκτού.

Δεδομένου ότι είναι ισχυρά εδραιωμένες οι ο-
μοιότητες ανάμεσα στις σχετιζόμενες με τον HPV 
παθήσεις του τραχήλου της μήτρας και του πρω-
κτού, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
των ΗΠΑ (CDC) προτείνει τον εμβολιασμό σε παι-
διά που ανήκουν και στα δύο φύλα σε ηλικία 11 
ή 12 ετών, στους άνδρες και τις γυναίκες που δι-

ατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ενδοεπιθη-
λιακής νεοπλασίας πρωκτού ή τραχηλικής ενδο-
επιθηλιακής νεοπλασίας (CIN), ή και σε οποιο-
δήποτε άτομο που δεν έχει προηγουμένως εμ-
βολιαστεί μέχρι την ηλικία των 26 ετών [Petrosky 
E, Bocchini JA, Hariri S, Chesson H, Curtis CR, 
Saraiya M, Unger ER, Markowitz LE. Use of 9-valent 
human papillomavirus (HPV) vaccine: updated HPV 
vaccination recommendations of the advisory 
committee on immunization practices. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64: 300-304].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του πρωκτού απο-

τελεί ουσιαστικά ένα πρόδρομο στάδιο του καρ-
κινώματος εκ πλακωδών κυττάρων του πρωκτού. 
Αν και είναι αποδεκτό ότι η ενδοεπιθηλιακή νεο-
πλασία θα συντελέσει στην εμφάνιση καρκίνου 
σε ένα μέρος των ασθενών, το πραγματικό πο-
σοστό του κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής πα-
ραμένει αδιευκρίνιστο. 

Ταυτόχρονα, η έγκαιρη διάγνωση και η οριστι-
κή αντιμετώπιση της πρωκτικής ενδοεπιθηλια-
κής νεοπλασίας είναι μία απαιτητική και δύσκο-
λη διαδικασία. 

Για αυτό το λόγο, είναι απολύτως αναγκαία η 
παραπομπή των ασθενών σε εξειδικευμένα ια-
τρικά κέντρα που φέρουν πιστοποιημένη ικανό-
τητα διεξαγωγής της κυτταρολογικής και παθο-
λογοανατομικής εξέτασης του πρωκτού, λεπτο-
μερούς εκτέλεσης της πρωκτοσκόπησης υψηλής 
ευκρίνειας (HRA) και αποτελεσματικής θεραπεί-
ας των ενδοεπιθηλιακών βλαβών του πρωκτού. 

Τα βέλτιστα θεραπευτικά πλάνα όπως και τα δι-
αστήματα δεν έχουν προσδιοριστεί επαρκώς έ-
ως και σήμερα. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη θεραπευτική μέθο-
δο, τα ποσοστά υποτροπής της υψηλόβαθμης εν-
δοεπιθηλιακής νεοπλασίας του πρωκτού παρα-
μένουν υψηλά και αυτός είναι ο λόγος για τον ο-
ποίο συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση των 
ασθενών με ιστορικό τέτοιων βλαβών. 

Παράλληλα, χάρις στη διαθεσιμότητα αποτε-
λεσματικών εμβολίων για τον ιό HPV, είναι ση-
μαντικό για τους κλινικούς γιατρούς να λαμβά-
νουν σοβαρά υπόψιν τους τη συγκεκριμένη επι-
λογή ως μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά τις ομάδες υψηλού κινδύνου που ενδέχεται να 
ωφεληθούν περισσότερο από τον εμβολιασμό.

eΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Η εν επιγνώσει συναίνεση (ενημερωμένη συγκα-

τάθεση) αποκτήθηκε από τον ασθενή που περι-
λαμβάνεται στη μελέτη.

βΙβΛΙΟΓΡΑφΙΑ 
1.  fazendin EA, Crean AJ, fazendin JM, et al. 

Condyloma Acuminatum, Anal Intraepithelial 
Neoplasia, and Anal Cancer in the Setting of 
HIV: Do We Really Understand the Risk? Dis 
Colon Rectum. 2017; 60: 1078-1082.

2.  Gimenez f, Costa-e-Silva IT, Daumas A, Araujo 
Jd, Medeiros SG, ferreira L. The value of HRA in 
the diagnosis of anal cancer precursor lesions 
in HIV-positive patients. Arq Gastroenterol. 
2011; 48: 136-145. ig
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Ο
ι ασθενείς με ΙΦΝΕ μπορούν πλέον στην 
πλειονότητά τους να διάγουν ζωή με φυ-
σιολογικούς ρυθμούς και συνήθειες, ό-
πως τη διεξαγωγή διεθνών ταξιδιών στα 

πλαίσια είτε της εργασίας τους είτε για αναψυχή. Mε 
βάση το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (CDC), το 1-2% των Αμερικανών ταξι-
διωτών σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ανοσοκατε-
σταλμένοι. Οι ασθενείς αυτοί διεξάγουν παρεμφερή 
δρομολόγια με αυτά του κοινού πληθυσμού.

Τα διεθνή ταξίδια αποτελούν ιδιαίτερες υγειονομικές 
προκλήσεις ιδιαίτερα προς τις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες, γι’ αυτό σημαντικό ρόλο για αυτούς τους ασθε-
νείς έχει ο γαστρεντερολόγος και η προ-ταξιδιωτική 
συμβουλευτική του δράση, καθώς οι ταξιδιώτες είναι 
εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους ανάλογα με τον 
προορισμό και την ενδημικότητα. Η προ-ταξιδιωτική 
συμβουλευτική επίσκεψη πρέπει να γίνεται τουλάχι-
στον 2 μήνες με 6 βδομάδες προ του ταξιδιού για να 
υπάρχει επαρκής χρόνος εμβολιασμών. Με βάση τις 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ECCo, 
σε μια έρευνα 305 γαστρεντερολόγων με εξειδίκευ-
ση στα ΙΦΝΕ από 23 χώρες, μόνον το 52% παρείχε 
προ-ταξιδιωτική συμβουλευτική στους ασθενείς τους1.

Η αξιολόγηση πριν το ταξίδι πρέπει να βασίζεται 
στην ενδελεχή κλινική εξέταση, κυρίως ως προς την 
ενεργότητα ή ύφεση της νόσου και την συνεχιζόμε-
νη ή μη ανοσοκατασταλτική αγωγή, στο ατομικό α-
ναμνηστικό (κυρίως στον επανέλεγχο των εμβολια-
σμών ρουτίνας αλλά και το επίπεδο ανο-
σιακής απάντησης στους εμβολιασμούς), 
καθώς και το αναλυτικό δρομολόγιο του 
ταξιδιού. Αν και απουσιάζουν ισχυρά δε-
δομένα στη βιβλιογραφία, είναι γενικότε-
ρα αποδεκτό από την γαστρεντερολογική 
κοινότητα πως οι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν 
μεγαλύτερα ποσοστά νοσηρότητας από α-
σθένειες σχετιζόμενες με το ταξίδι συγκρι-
τικά με τον γενικό πληθυσμό. Σημαντική 
θέση για την ασφαλή οργάνωση ενός τα-
ξιδιού στους ασθενείς με φλεγμονώδεις ε-
ντεροπάθειες έχει ο εντοπισμός των δομών 
που θα παράσχουν εξειδικευμένη περίθαλ-
ψη ή νοσηλεία σε ενδεχόμενη ανάγκη, κα-
θώς και ένα εναλλακτικό σχέδιο επαναπα-
τρισμού στην περίπτωση που η κλινική κα-
τάσταση το απαιτήσει. Η πρόσβαση σε υ-
πηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού σε χώρες με ελλιπή υγειονομική υ-
ποδομή μπορεί να αποτελέσει δυσεπίλυ-

το πρόβλημα στον σωστό σχεδιασμό του, ενώ πρέ-
πει να εκτιμηθεί και το κόστος μιας ενδεχόμενης πε-
ρίθαλψης ή νοσηλείας. Σύμφωνα με μια αναδρομική 
μελέτη με ταιριασμένους μάρτυρες στους 222 ασθε-
νείς-ταξιδιώτες με ΙΦΝΕ και 224 μάρτυρες-ταξιδιώτες 
οι οποίοι διενήργησαν συνολικά 1099 ταξίδια, ο ταξι-
διώτης με ΙΦΝΕ νόσησε στο 15,1% (79/523) των τα-
ξιδιών, ποσοστό υψηλότερο συγκριτικά με τους ταξι-
διώτες-μάρτυρες οι οποίοι νοσήσαν στο 10,9% των 
ταξιδιών (63/576)2. Γι’ αυτό προτείνεται οι ανοσοκα-
τεσταλμένοι ασθενείς να έχουν προμηθευτεί από την 
χώρα προέλευσης τους ποσότητες φαρμάκων ικανές 
να καλύψουν ενδεχόμενη καθυστέρηση στον επανα-
πατρισμό τους και να έχουν εξασφαλίσει επαρκή κά-
λυψη με κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση. 

Σύμφωνα με το CDC, οι ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμ-
βάνουν ισχυρή ανοσοκαταστολή χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής στη διαχείριση των εμβολιασμών. Σαν ι-
σχυρά ανοσοκατεσταλμένοι θεωρούνται οι ασθενείς 
που λαμβάνουν: 
•  υψηλές δόσεις κορτικοειδών: Για δόσεις ≥20 mg 

πρεδνιζολόνης/ημέρα (ή το αντίστοιχο ανάλογο) 
όταν χορηγούνται για διάστημα ≥ των 2 εβδομά-
δων εγείρονται υποψίες για την ασφάλεια των εμ-
βολίων που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ι-
ούς, ενώ η ανοσιακή απάντηση στα εμβόλια μπο-
ρεί να είναι μειωμένη. Η σύσταση είναι να διενερ-
γηθεί ο εμβολιασμός 1 μήνα μετά τη διακοπή της 
υψηλής δόσης κορτικοειδών.

•  Αζαθειοπρίνη, 6-Μερκαπτοπουρίνη και Μεθοτρεξάτη
•  Αντι-TNF Θεραπεία με adalimumab, certolizumab 

pegol, golimumab σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυ-
ασμό με άλλα ανοσοτροποιητικά φάρμακα τα ο-
ποία μπορούν να περιορίσουν την ανοσιακή απά-
ντηση στον εμβολιασμό έναντι της ηπατίτιδας Α και 
Β, του πνευμονιοκόκκου και της γρίπης, τα οποία 
όμως ως αδρανοποιημένα είναι ασφαλή.

Σημαντικοί συνιστώμενοι εμβολιασμοί 
ταξιδιωτών με ΙφΝΕ

Εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Α που αποτελεί το 
συχνότερα προλαμβανόμενο με εμβολιασμό ταξιδιω-
τικό νόσημα σε αναπτυσσόμενη χώρα. Συνιστάται έ-
λεγχος της αντισωματικής απάντησης σε ανοσοκα-
τεσταλμένα άτομα. Σε ταξιδιώτες τελευταίας στιγμής 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο η πρώτη δόση του εμ-
βολίου ή ενδομυϊκώς ανοσοσφαιρίνη. Εμβολιασμός 
έναντι ηπατίτιδας Β συνιστάται, αν ο επιπολασμός 
στον προορισμό είναι > 2%. Αναλόγως προορι-
σμού θα συστήσουμε το αδρανοποιημένο εμβό-
λιο (παρεντερικό) έναντι Salmonella typhi και έναντι 
της Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας (Japanese encephalitis) 
Vero cell (Ixiaro).5

Θρομβοεμβολικά φαινόμενα
Δεν υπάρχει ειδική οδηγία για προφυλακτική θε-

ραπεία έναντι των θρομβοεμβολικών επεισοδίων ει-
δικά για τα μεγάλα ταξίδια, η σύσταση είναι για ενυ-

δάτωση, άσκηση στα κάτω άκρα και κάλ-
τσες ελεγχόμενης συμπίεσης κατά τη δι-
άρκεια της πτήσης.

Διάρροια ταξιδιωτών
Η διάρροια των ταξιδιωτών συνιστά την 

κύρια αιτία νοσηρότητας σε ταξίδι σε ανα-
πτυσσόμενη χώρα (10-60% των ταξιδιω-
τών). Οι γαστρεντερικές λοιμώξεις που αυ-
τοπεριορίζονται σε ανοσοεπαρκείς μπορεί 
να προκαλέσουν σοβαρή κλινική εικόνα 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η α-
ποφυγή της έκθεσης είναι το σημαντικό-
τερο μέτρο πρόληψης στην προφύλαξη 
από τροφιμογενείς ή υδατογενείς λοιμώ-
ξεις, δεδομένης της έλλειψης εμβολίου έ-
ναντι των περισσοτέρων παθογόνων που 
τις προκαλούν (αποκλειστική χρήση εμφι-
αλωμένου νερού και αποφυγή φρέσκων 
φρούτων και σαλατών). 

Πρέπει να τονίζεται η αποφυγή κατανά-

Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ), που  περιλαμβάνουν τη νόσο του Crohn (NC) και την ελκώδη 
κολίτιδα (ΕΚ), είναι χρόνια νοσήματα με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, την ποιότητα ζωής και γενικότερα τον τρόπο 

ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτά. Η εισαγωγή τις τελευταίες δεκαετίες νέων δραστικών ουσιών στη φαρέτρα των 
θεραπειών και οι διάφοροι τρόποι χορήγησης τους έχουν φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση των ασθενών, επιτρέποντας 

την επίτευξη σημαντικών ποσοστών κλινικής ύφεσης με συνοδό βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η ταξιδιωτικΗ ιατρικΗ 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

ΠΑΡΙΣ ΠΑΝΤΣΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ
β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Περιοχές με κίνδυνο μετάδοσης ελονοσίας, ΠΟΥ 2010 
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λωσης απαστερίωτου γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων για την πρόληψη λοίμωξης απο Brucella, 
Salmonella, Coxiella. H υγιεινή των χεριών και η α-
ποφυγή δυνητικά μολυσμένων τροφίμων είναι ση-
μαντικά για την πρόληψη των γαστρεντερικών λοιμώ-
ξεων, π.χ. από νοροϊούς, οι οποίοι είναι συχνό αίτιο 
γαστρεντερίτιδας σε κρουαζιερόπλοια, γι’ αυτό και 
πρέπει να υπάρχει σύσταση για ενδελεχές πλύσιμο 
χεριών με νερό και σαπούνι ή καθαρισμός με χρή-
ση αλκοολούχων διαλυμάτων. Τέλος, πρέπει να α-
ποφεύγεται η κολύμβηση σε ποτάμια, λίμνες ή άλ-
λα δυνητικά μολυσμένα νερά για την πρόληψη λοί-
μωξης από Giardia, Cryptosporidium, Leptospira. 

Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ δεν συστήνεται προφυλακτι-
κή αγωγή για την διάρροια των ταξιδιωτών, ωστόσο 
επί εμφάνισης συμπτωμάτων και σε περίπτωση που 
αυτά δεν υφεθούν σε 24-48 ώρες θα πρέπει άμεσα 
να αναζητήσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή 
να διαθέτουν αντιβιοτικά για άμεση έναρξη αγωγής.

Από τα λιγοστά διαθέσιμα δεδομένα της βιβλιο-
γραφίας, σε μια αναδρομική μελέτη 78 ασθενών με 
ΙΦΝΕ, το 20,5% των ασθενών εμφάνισε διάρροια κα-
τά το ταξίδι με διάρκεια της συμπτωματολογίας τις 3 
ημέρες και αυτόματη ύφεση στην πλειονότητα τους. 
Σε 5 από αυτούς καταγράφηκε υποτροπή της νόσου3.

φυματίωση(Τβ)
Με βάση τα δεδομένα που αντλούνται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHo), η νοτιοανα-
τολική Ασία (Ινδία, Ινδονησία, Κίνα) είναι περιοχές 
ύψιστης ενδημικότητας για τη φυματίωση. Ο συνδυ-
ασμός ανοσοκατασταλτικής και αντι-TNf θεραπεί-
ας αυξάνει το κίνδυνο αναζωπύρωσης της νόσου σε 
σχέση με τον πληθυσμό σε μονοθεραπεία. Οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες συστήνουν έλεγχο για τη φυματί-
ωση πριν την έναρξη της αντι-ΤΝf θεραπείας, παρ’ 
όλ’ αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για 
τους ασθενείς που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε εν-
δημικές περιοχές. Με βάση την έρευνα της ECCo, 
μόνο το 22% και 30% των θεραπόντων επανέλεγξε 
με ακτινογραφία θώρακος και μεθόδους ανίχνευσης 
παραγωγής ιντερφερόνης (IGRAs) αντίστοιχα τους α-

σθενείς τους που ταξίδευσαν σε χώρας υψηλής εν-
δημικότητας για ΤΒ1.

Ελονοσία
Η ελονοσία συγκαταλέγεται στις λοιμώξεις με τον υ-

ψηλότερο επιπολασμό παγκοσμίως. Περίπου το 40% 
του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε ενδημικές πε-
ριοχές, ενώ το 90% των κρουσμάτων ελονοσίας κα-
ταγράφονται στην υποσαχάρια Αφρική. Η ελονοσία 
στον δυτικό κόσμο είναι μια από τις σημαντικότερες 
αιτίες νοσηρότητας και θανάτου σε ταξιδιώτες προς 
ενδημικές περιοχές. Η νόσος προκαλείται από πρω-
τόζωα του γένους Plasmodium. Συχνότερη αιτία θα-
νάτου από ελονοσία αποτελεί το P. falciparum, το ο-
ποίο συναντάται στην υποσαχάρια Αφρική, την Αϊτή 
και τη Νέα Γουινέα, ενώ λιγότερο συχνά το P. vivax στο 
Μεξικό, την κεντρική και νότιο Αμερική καθώς και την 
ινδική χερσόνησο, την ανατολική Ασία και την Ωκεανία. 

Ηπιότερη νόσο προκαλούν το P. ovale και P. malariae 
με γεωγραφική κατανομή σε όλες τις ενδημικές περι-
οχές. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Η πρόληψη της ελονο-
σίας στους ταξιδιώτες γίνεται με την προφυλακτική 
χορήγηση ανθελονοσιακών φαρμάκων και σωστή ε-
φαρμογή μέτρων αποφυγής δηγμάτων κουνουπιών. 

Επειδή τα δεδομένα που αφορούν τη μετάδοση της 
ελονοσίας μπορεί να μεταβάλλονται σε συνάρτηση 
με περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες, όπως 
η αντοχή του P. falciparum, είναι απαραίτητη η συ-
νεχής αναζήτηση επίκαιρης επιδημιολογικής πληρο-
φορίας από έγκριτες πηγές4, 5, 6. 

Το 85% των ερωτηθέντων γαστρεντερολόγων συμ-
φωνούν στη χημειοπροφύλαξη με ανθελονοσιακά ό-
πως χλωροκίνη ή δοξυκυκλίνη κατά τη διάρκεια τα-
ξιδιού σε ενδημικές περιοχές. Σήμερα χρησιμοποιού-
νται πολύ επιπλέον η ατοβακόνη-προγουανίλη και 
η μεφλοκίνη. Θα πρέπει να εξετάζονται πάντα οι τυ-
χόν αλληλεπιδράσεις της προτεινόμενης προφύλα-
ξης με την λαμβανόμενη από τον ασθενή χρόνια α-
νοσοκατασταλτική ή άλλη αγωγή.

Κίτρινος πυρετός
Ο κίτρινος πυρετός είναι μια ασθένεια που μεταδί-

δεται μέσω νυγμού μολυσμένου κουνουπιού, ενώ 

οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα όπως κεφα-
λαλγία, μυαλγίες, φρίκια, αυχεναλγία και αιμορραγι-
κό πυρετό. Η σύσταση για τους ανοσοεπαρκείς είναι 
ο εμβολιασμός τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ανα-
χώρηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους 
ασθενείς με ΙΦΝΕ υπό αντι-TNf, αναστολείς ιντερλευ-
κίνης 6, αντι-ιντεγκρινικό παράγoντα, καθώς το εμβό-
λιο προέρχεται από ζώντα εξασθενημένο ιό (στέλε-
χος Rockefeller 17 D) και υπάρχει ισχυρή αντένδει-
ξη εμβολιασμού λόγω σοβαρής ανοσοκαταστολής5.

Αν ο σοβαρά ανοσοκατεσταλμένος ασθενής επιθυ-
μεί να ταξιδεύσει στις ζώνες του κίτρινου πυρετού (χώ-
ρες υποσαχάριας Αφρικής και Λατινικής Αμερικής), 
ο γιατρός οφείλει να εξηγήσει τους κινδύνους και να 
προσπαθήσει να αποτρέψει τον ασθενή. Σε αναπό-
φευκτο ταξίδι θα πρέπει να εφοδιάσει τον ασθενή 
με ειδική επιστολή στα αγγλικά, όπου θα αναφαί-
ρεται η ανοσοκαταστολή και η αντένδειξη εμβολια-
σμού (yellow fever vaccine waiver), για να του επι-
τραπεί η είσοδος στην χώρα (υποχρεωτικός εμβολι-
ασμός από Π.Ο.Υ). 

βιβλιογραφία 
1. ECCo guidelines 
2.  SHoMRoN BEN–HoRIN,* YoRAM BUJANoVER,* 

SHULAMIT GoLDSTEIN,* MoSHE NADLER,* 
ALoN LANG,URI KoPYLoV,* LIoR KATZ,* ADI 
LAHAT,* ELI SCHWARTZ,and BENJAMIN AVIDAN*, 
Travel-Associated Health Risks for Patients With 
Inflammatory Bowel Disease

3.  Pierre Ellul, Valerie Anne fenech, Christine Azzopardi, 
Lara Callus, Nicholas Delicata, Jeffrey Muscat, Neville 
Azzopardi, Mario Vassallo, Diarrhoeal episodes in 
travelers suffering from IBD

4.  WHo: Malaria, in: International travel and Health, 
2010

5.  Αμερικανικό Κέντρο Λοιμωδών Νοσημάτων
https:/ /wwwnc.cdc.gov/travel  (accessed 
02/04/2019)
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/
adv i s ing- t rave le r s -wi th-spec i f i c -needs /
immunocompromised-travelers Table 802 (accessed 
02/04/2019)
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Αναγκαιότητα εμβολιασμού έναντι 
κίτρινου πυρετού στην Νότιο Αμερική

Αναγκαιότητα εμβολιασμού έναντι κίτρινου πυρετού 
στην Αφρική
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Επιδημιολογία
Η  Ν.Μ  είναι μια εξαιρετικά σπάνια νόσος με με-

ρικές μόνο εκατοντάδες αναφορές στη διεθνή βι-
βλιογραφία. Συνήθως προσβάλλει ενήλικες 30 
έως 60 χρόνων και είναι μία χρόνια προοδευτι-
κή νόσος. Ωστόσο έχουν αναφερθεί 50-60 περι-
πτώσεις υπερτροφικής γαστροπάθειας με απώλεια 
λευκώματος σε παιδιά, με οξεία έναρξη και αυτό-
ματη υποστροφή, οι οποίες φαίνεται να σχετίζο-
νταν με λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV).

Ιστορία της νόσου
Η  Ν.Μ περιγράφηκε  ως ανεξάρτητη οντότητα 

για πρώτη φορά το 1888 από τον Pierre Menetrier, 
έναν Γάλλο παθολογοανατόμο που παρατήρησε 
υπερτροφικές γαστρικές πτυχές σε ορισμένα ιστο-
λογικά δείγματα. Ο Μenetrier περιέγραψε αρχικά 
δύο τύπους της νόσου:

έναν που χαρακτηρίζεται από κυστική διάταση 
των πόρων και λοβώδη εμφάνιση (“polyadenomes 
polypeux”) και πιθανά αντιστοιχεί σε κυστικούς πο-
λύποδες θόλου ή σε σωληνώδη αδενώματα, και

έναν δεύτερο τύπο με περισσότερο διάχυτη εμ-
φάνιση και χωρίς κυστική διάταση των αδενίων 
(“polyadenomes en nappe”). Αυτός ο δεύτερος 
τύπος είχε πολύ σπάνια εμφάνιση, με δημοσίευση 
ελάχιστων σποραδικών περιπτώσεων, συμβάλλο-
ντας έτσι στη σύγχυση για το τι τελικά αντιπροσω-
πεύει η Ν.Μ. Τα τελευταία χρόνια μόνο άρχισαν 
να γίνονται κατανοητά τα γεγονότα που σε μορια-
κό επίπεδο προκαλούν την εμφάνιση της νόσου, 
μετά από την παρατήρηση του Robert Coffey και 
της ομάδας του ότι υπάρχει στους συγκεκριμέ-
νους ασθενείς ισχυρή έκφραση των παραγόντων 
TGfa (transforming growth factor-alpha) και EGfR 
(epidermal growth factor receptor) στα γαστρικά 
βλεννώδη κύτταρα. Αυτή η υπερέκφραση φαίνεται 
να είναι υπεύθυνη για την βοθριακή υπερπλασία 
και την υπερέκκριση γαστρικής βλέννης. Ωστόσο 
η αρχική αιτία της αυξημένης έκφρασης του TGfa 
σε ασθενείς με Ν.Μ δεν είναι ακόνη γνωστή.

Κλινική εικόνα-Διάγνωση
Η  Ν.Μ  εμφανίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε σε 

ενήλικες 30 έως 60 χρόνων, με κάποια υπεροχή 

των ανδρών έναντι των γυναικών. Σε υποψία Ν.Μ 
σε παιδιά πρέπει πρώτα να αποκλειστεί η λοίμωξη 
από CMV. Συνήθως η νόσος χαρακτηρίζεται από 
την κλασσική τριάδα: γαστρεντερικά συμπτώμα-
τα, περιφερικά οιδήματα και γιγάντιες γαστρικές 
πτυχές. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η επιγα-
στραλγία (65%), αδυναμία-κόπωση (60%), ανο-
ρεξία (45%), απώλεια βάρους (45%) και έμετος 
(37,5%). Η απώλεια λευκώματος (85%) εκδηλώ-
νεται με υποαλβουμιναιμία (<35g/L) και γενικευ-
μένα περιφερικά οιδήματα (37,5%). Σε πολλές 
περιπτώσεις σημειώνεται σαφής αύξηση του γα-
στρικού ΡΗ (υποχλωρυδρία). Ενώ ορισμένοι συγ-
γραφείς θεωρούν ως αιτία την σημαντική απώλεια 
μάζας των τοιχωματικών κυττάρων, άλλοι αναφέ-
ρουν ότι η παραγωγή οξέος είναι φυσιολογική ή 
ελαφρά μειωμένη σε ασθενείς με Ν.Μ. Επομένως 
η παρατηρούμενη χαμηλή γαστρική οξύτητα θα 
μπορούσε να οφείλεται στην έκκριση μεγάλων πο-
σοτήτων βλέννης ή σε αληθή μείωση έκκρισης ο-
ξέος, είτε λόγω απώλειας τοιχωματικών κυττάρων 
είτε λόγω αναστολής έκκρισης οξέος από τα τοι-
χωματικά κύτταρα μέσω ενεργοποίησης των πα-
ραγόντων TGfa-EGfR.

Από ακτινολογικές μεθόδους, τόσο το βαριού-
χο γεύμα όσο και η αξονική τομογραφία απεικο-
νίζουν διάχυτη πάχυνση του τοιχώματος του στο-
μάχου, εξαιρουμένης συνήθως της περιοχής του 
άντρου, εικόνα που επιβεβαιώνεται από το ενδο-
σκοπικό υπερηχογράφημα. Με τις παραπάνω με-
θόδους ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται σίγουρη δι-
άγνωση της νόσου και πρέπει να αποκλειστούν 
πρώτα άλλοι τύποι υπερτροφικής γαστροπάθει-
ας, ο γαστρικός καρκίνος, το σύνδρομο πολλα-
πλών γαστρικών πολυπόδων και το σύνδρομο 
Zollinger-Ellison.

Η διαγνωστική μέθοδος εκλογής είναι ασφαλώς 
η γαστροσκόπηση, κατά την οποία παρατηρούνται 
γιγάντιες γαστρικές πτυχές κυρίως στο σώμα και 
στο θόλο του στομάχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, η δυσκολία 
να ληφθεί κατά την ενδοσκόπηση βιοπτικό δείγ-
μα από όλο το πάχος του βλεννογόνου. 

Το κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό είναι η έ-
ντονη επιμήκυνση και ελίκωση των βοθρίων, που 

συχνά συνδυάζεται με έντονη κυστική διάταση και 
φυσιολογικό ή ελαττωμένο αριθμό τοιχωματικών 
και κυρίαρχων κυττάρων. Σημαντική είναι επίσης η 
απουσία φλεγμονωδών κυττάρων, εντερικής με-
ταπλασίας ή δυσπλασίας. Στην απουσία φλεγμο-
νωδών κυττάρων βασίζεται η διαφορική διάγνω-
ση της Ν.Μ από την λεμφοκυτταρική ή αλλεργι-
κή υπερτροφική γαστρίτιδα και από την λοίμωξη 
από Η.Pylori. Η διάχυτη πάχυνση του γαστρικού 
τοιχώματος είναι το κύριο στοιχείο για την διαφο-
ρική διάγνωση της νόσου από την εντοπισμένη υ-
περτροφική γαστροπάθεια.

Συσχέτιση με άλλες παθήσεις
Περιπτώσεις Ν.Μ έχουν αναφερθεί σπάνια σε α-

σθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως Ελκώδη κο-
λίτιδα ή Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο. Επίσης 
στα πρώτα στάδια χρόνιας λεμφοκυτταρικής γα-
στρίτιδας. Σε αυτήν μάλιστα την περίπτωση φαίνεται 
να υπάρχει συσχέτιση με λοίμωξη από H. pylori, 
η αντιμετώπιση της οποίας οδηγεί σε υποστροφή 
της νόσου. Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις έχει α-
ναφερθεί συσχέτιση της Ν.Μ  με τον καρκίνο του 
στομάχου, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ση-
μαντικός σχετικός στατιστικός κίνδυνος, λόγω του 
μικρού αριθμού των περιστατικών.

Θεραπεία
Πολλοί ασθενείς με Ν.Μ θα χρειαστούν μόνο 

υποστηρικτική αντιμετώπιση, με δίαιτα υψηλή σε 
πρωτεΐνες ή ίσως και ενδοφλέβια χορήγηση αλ-
βουμίνης και αναλγητικά. Μέχρι πρόσφατα, η μό-
νη θεραπεία σε σοβαρή Ν.Μ με εμέτους και εκσε-
σημασμένη απώλεια λευκώματος ήταν η γαστρε-
κτομή. Μετά την παρατήρηση ωστόσο αυξημένης 
παραγωγής TGfa σε πολλές περιπτώσεις σοβα-
ρής Ν.Μ χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία σε κλινι-
κές δοκιμές το Cetuximab. Πρόκειται για ένα αντί-
σωμα που έχει μεγαλύτερη σύνδεση με το ανθρώ-
πινο EGfR από ό,τι το TGfa. Τα αποτελέσματα υ-
πήρξαν αρκετά ενθαρρυντικά, ώστε το Cetuximab 
να θεωρείται πλέον θεραπεία εκλογής σε σοβαρή 
Ν.Μ, περιορίζοντας την μερική ή ολική γαστρεκτο-
μή σε ανθεκτικές μόνο περιπτώσεις που δεν αντα-
ποκρίνονται στη θεραπεία.

Η Νόσος Μenetrier (Ν.Μ) ή Υπερτροφική Γαστροπάθεια είναι μία σπάνια ιδιοπαθής 
διαταραχή υπερπλασίας των βοθρίων του επιφανειακού βλεννώδους επιθηλίου 
του σώματος και του θόλου του στομάχου, που σχετίζεται με υπολευκωματιναιμία 
και οιδήματα. Η υπερέκκριση βλέννας που χαρακτηριστικά παρατηρείται στη νόσο, 
οδηγεί σε δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, βασικών ηλεκτρολυτών 
και βιταμινών στο λεπτό έντερο, προκαλώντας έτσι το κλινικό σύνδρομο μιας 
γαστροπάθειας που χαρακτηρίζεται από απώλεια λευκώματος.

Νόσος Menetrier 
ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΝΟΣΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ 
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
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Ερώτηση 1: Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση;
α) αδενοκαρκίνωμα στομάχου,
β) MALT λέμφωμα,
γ) Β non-Hodgkin λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα,
δ) καλόηθες έλκος στομάχου

Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εκτεταμένη διήθηση από Β non - Hodgkin 
λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα με μη ειδικούς χαρακτήρες με δεί-
κτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki 67 90% και αλλοιώσεις χρόνιας 
γαστρίτιδας  H.Pylori (+).

Ερώτηση 2: Ποιές επιπλέον εξετάσεις χρειάζονται 
για τη σταδιοποίηση του;
α) Αξονική τομογραφία θώρακος, κοιλίας και πυέλου,
β) Οστεομυελική βιοψία,
γ) LDH ορού,
δ) Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS), 
ε) όλες οι παραπάνω. 

Ο ασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία θώρακος (χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα), άνω και κάτω κοιλίας (πάχυνση τοιχώματος του στο-
μάχου, διόγκωση περιγαστρικών λεμφαδένων), βιοχημικό έλεγχο (ή-
πια αυξημένη LDH ορού)  και οστεομυελική βιοψία (απουσία διήθησης 
του μυελού). 

Ερώτηση 3: Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με:
α) εκρίζωση H. pylori
β)  Rituximab + CHOP (cyclophoshamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) 

+/- ακτινοθεραπεία
γ)  χειρουργική θεραπεία
δ) α+β
ε) α+γ

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία με R-CHoP, ενώ χορηγή-
θηκε με επιτυχία και θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου. 

Μετά από 4 κύκλους R-CHOP η ενδοσκοπική εικόνα είναι η κάτωθι:

Ασθενής 70 ετών υποβάλλεται σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού λόγω αναφερόμενης δυσπεψίας από μηνός, κακουχίας 
και δεκατικής πυρετικής κίνησης από εβδομάδος. Ανευρίσκεται ευμεγέθης ελκωτική βλάβη αμέσως κάτωθεν της 

γαστροοισοφαγικής συμβολής, που επεκτείνεται στην καρδιακή μοίρα του στομάχου έως και το σώμα του στομάχου. 
Δύο έτερες μικρότερες ελκωτικές περιοχές ανευρίσκονται στο σώμα του στομάχου. Απο το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς 

αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή με αμιλοδιπίνη.

Κλινική Περίπτωση-Πρόκληση 
ΤΡΙΚΟΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Γαστρεντερολογική Κλινική Ν.Ν.Α.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CooK MEDICAL
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Μια διαφορετική προσέγγιση 
στην αιμόσταση

Το Hemospray, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συμβατικές 
θεραπείες, είναι μια μη θερμική, ατραυματική μέθοδος  
που δεν απαιτεί άμεση επαφή αλλά ούτε και ακριβή στόχευση  
στην εστία της αιμορραγίας. Πιο συγκεκριμένα:

•  Μη θερμική: Δεν παρατηρείται αλλαγή στους ιστούς όπως 
με άλλες θερμικές μεθόδους

•  Ατραυματική: Δεν ασκείται δύναμη ούτε πίεση στην περιοχή 
θεραπείας, ως εκ τούτου η αιμοστατική σκόνη ελαττώνει  
τον κίνδυνο τραύματος στους ιστούς

•  Χωρίς επαφή: Το σύστημα ψεκασμού εξαλείφει την ανάγκη 
άμεσης μηχανικής πίεσης ή της δύναμης επαφής στην περιοχή  
της θεραπείας

•  Μη συγκεκριμένη στόχευση: η αιμοστατική σκόνη 
εφαρμόζεται στην πηγή της αιμορραγίας, έτσι δεν απαιτείται  
η ακριβής στόχευση των άλλων συμβατικών μεθόδων

Απλοποιώντας την αιμόσταση 
για εσάς και τους ασθενείς σας

Σύγκριση της ευκολίας στη 
χρήση πραγματοποιήθηκε σε 
79 θεραπείες για ασθενείς σε 
μια postmarket κλινική μελέτη 
όπου το Hemospray αποδείχτηκε 
εξίσου εύκολο ή και ευκολότερο 
στη χρήση σε σύγκριση με άλλες 
συμβατικές μεθόδους αιμόστασης.

Η αιμόσταση επετεύχθη σε 
λιγότερο από 10 λεπτά σε πάνω 
από το 77% των περιπτώσεων 
με τη χρήση του Hemospray. 
Το Hemospray θεωρείται ότι 
εξοικονομεί χρόνο στο 59%  
των περιπτώσεων.



Μια διαφορετική μέθοδος

Τι είναι το Hemospray;
Το Hemospray είναι ένα μία κοκκιώδης μεταβολικά 
αδρανής ορυκτή και μη τοξική σκόνη που δεν 
απορροφάται από το σώμα, σχεδιασμένη για 
ενδοσκοπική αιμόσταση και δεν περιέχει πρωτεΐνες 
ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, φυτικά 
συστατικά, ούτε γνωστά αλλεργιογόνα.

Α&L MeDiCaL SUPPLieS S.a
Παρμενίδου 6, 116 36 Αθήνα
Τηλ: +30 210 75 13 156, fax: +30 210 70 15 727
email: info@a-lmedicalsupplies.com
www.a-lmedicalsupplies.com

Πώς λειτουργεί;
Όταν το Hemospray έρχεται σε επαφή με ενεργή περιοχή 
αιμορραγίας, η αιμοστατική σκόνη απορροφά νερό και εν 
συνεχεία δρα συνεκτικά και συγκολλητικά δημιουργώντας 
ένα μηχανικό φράγμα πάνω από την εστία της αιμορραγίας 
επιτυγχάνοντας έτσι άμεση επίσχεση σε οξείες διάχυτες 
αιμορραγίες του ανώτερου πεπτικού.
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LEONARDO®
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Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Αιµορροϊδοπλαστική
LHP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
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σύνθετα προβλήµατα                                  

Πέντε χρόνια εμπειρίας με το 
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση 
του συριγγίου ορθού:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENDoTECH

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδο-

σκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να α-
ναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της 
οπτικής ίνας (fiLaC® fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιε-
δρικών συριγγίων.

ΜΕΘΟΔΟΙ:
Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθε-

σμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγ-
γίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους, 
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσι-
μο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. Προσδιορίστηκαν οι πα-
ράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή ε-
πιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Η μελέτη ανέλυσε 117 ασθενείς σε χρονικό διάστημα παρακολού-

θησης 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 ποσο-
στό 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.

Από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με 
την τεχνική fiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“Re-
fiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. Συνυπολογίζοντας και το ποσοστό 
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συ-
ριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό 
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). Το ποσο-
στό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3% 
των συριγγίων Crohn.

Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρα-
τηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή 
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλι-
κία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των 
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρη-
μνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγ-
ματος του συριγγίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη 

χρήση της θεραπείας fiLaC®. Αν η fiLaC® αποτύχει, η δευτερογε-
νής επιτυχία με επανάληψη της fiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν 
υψηλή. Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση fiLaC®, μπορεί να απο-
τελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θερα-
πεία των περιπρωκτικών συριγγίων.

Tech Coloproctol 2017

a. WiLHeLM, a. Fiebig, M. kraWCzak
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Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής

Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Ιαματική 
Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες

KYKΛOΦOΡEI
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Ο Μ Α Δ Ι Κ Η  Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γκας τετARTημόριο 6-9 Δεκεμβρίου 2018 

Το τετARTημόριο 6-9 Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Divani Caravel παρουσίασε στο πλαίσιο του 38ου Πανελλήνιου Γαστρεντερολογικού Συνεδρίου 
την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο Γκας, η οποία επιχειρεί την δημιουργία ενός διαλόγου μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων εικαστικών 
έργων καλλιτεχνών και φοιτητών της ΑΣΚΤ. Με χαρακτηριστικό την μεταξύ των έργων ποικιλομορφία καλούμαστε να εντοπίσουμε κοινούς τόπους 

μεταξύ της ευαίσθητης καλλιτεχνικής ματιάς του εικαστικού και της σύγχρονης επιστήμης υγείας.
Οργάνωση Παραγωγή Έκθεσης: ΑΜΚΕ τετARTημόριο

Επιμέλεια Έκθεσης: f. o. B. art container
Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Βαλερά Κωνσταντίνα, Γαλάτος Θωμάς, Γκαλερίδη Μαρία-Αγγελική, Δασκαλόσογλου Στεφανία, Κακανιάρης Αντώνης, Καλύβα Γωγώ,
 Καρλή Καραγιαννίδη Κωνσταντίνα, Κρανιώτη Μαρία Ελένη, Κούκου Βασιλική, Λαμπρινός Νίκος, Μαρίνης Νίκος, Μιχαλιτσιάνου Μαρκέλλα, 

Μέλανι Ντόις, Μπήτρος Χρήστος, Ρίστα Κωνσταντίνα, Σαγγιώτη Βασιλική,  Σκλαβόλιας Νίκος, Σκύθος Γιώργος

Μαρία Ελένη Κρανιώτη

Αντώνης Κακανιάρης

Μέλανι Ντόιτς
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Προσεχή Συνέδρια

eaSL THe inTernaTiOnaL 
LiVer COngreSS 2019
April 10-14, 2019
Vienna, Austria, www.easl.eu

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

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
 ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
9-11 Μαΐου 2019
Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα
www.hsg.gr

DigeSTiVe DiSeaSe Week
May 18-21, 2019
San Diego, USA
www.ddw.org

11η ΗΠΑΤΟ-
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
7-9 Ιουνίου 2019
Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα
www.inepig2019.gr

6th gaSTrO UPDaTe 
eUrOPe
June 14-15, 2019

Budapest, Hungary
gastro-update-europe.eu

eSMO 21st WOrLD 
COngreSS On 
gaSTrOinTeSTinaL 
CanCer
July 3-6, 2019
Barcelona, Spain
www.worldgicancer.com 

WOrLD COngreSS OF 
gaSTrOenTerOLOgY 2019
September 21-24, 2019
Istanbul, Turkey, wcog2019.org

39o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
10-13 Οκτωβρίου 2019
Αλεξανδρούπολη
www.hsgcongress2019.gr

27th UniTeD 
eUrOPean 
gaSTrOenTerOLOgY 
Week
october 19-23, 2019
Barcelona, Spain
www.ueg.eu/week

aaSLD – THe LiVer 
MeeTing
November 8-12, 2019
Boston
www.aasld.com

2nd WOrLD 
COngreSS 
OF enDOSCOPY
March 7-10, 2020
Rio de Janeiro, Brazil 
www.endo2020.org

Congress Secretariat: ERA Ltd
CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL 
INCENTIVES • TOURISM 
17, Asklipiou Str., 10680 Athens-Greece 
Tel.: +30210 3634944, Fax: +30210 3631690 
E-mail: info@era.gr, Web site: www.era.gr

The European  
Society for  
Diseases of  
the Esophagus

Congress
Abstract  

Submission  
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20-22.11 
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2019

Author  
Notification

Early 
registration 
On or Before

Pre- 
registration  

deadline 

10.6 
2019

30.6 
2019

10.10  
2019

www.esde2019.gr

ESDE
ATHENS, GREECE

Megaron Athens International 
Conference Centre

20-22  
November 2019

save
Dates

THE
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 

Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα 
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Bιβλιογραφία: SmPC Doralin.*

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.
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Αν. Δαμβέργη 7, 10445 Αθήνα, Τ.: 210-83.16.111-13, F.: 210-83.17.343, info@menarini.gr
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