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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,
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
λίγο πριν τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
το τέταρτο και τελευταίο για φέτος τεύχος του περιοδικού μας έρχεται στα
χέρια σας.
Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζουμε μια σύντομη και περιεκτική ανασκόπηση
για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του
στομάχου, από την Ογκολόγο κ. Μ. Θεοχάρη. Ο γαστρικός καρκίνος είναι
παραδοσιακά ένα νόσημα που απασχολεί άμεσα το Γαστρεντερολόγο,
ωστόσο η διαχείρισή του πλέον φαίνεται ότι απαιτεί μια ολοκληρωμένη,
πολυπαραγοντική αντιμετώπιση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα που
περιλαμβάνει και το Χειρουργό και τον Ογκολόγο. Οι θεραπευτικές
δυνατότητες που παρέχονται με αυτό τον τρόπο στους ασθενείς μας
επιτρέπουν να ελπίζουμε σε καλύτερη έκβαση, σε ένα νόσημα που
όταν διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο έχει μέχρι σήμερα άσχημη
πρόγνωση.
Η λήψη βιοψιών αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στην καθημερινότητα του
Γαστρεντερολόγου-Ενδοσκόπου και εξυπηρετεί την εξασφάλιση υλικού
που θα τεκμηριώσει τη διαγνωστική μας σκέψη από το μακροσκοπικό στο
ιστολογικό επίπεδο. Ο κ. Τουμπέλης στην ανασκόπησή του μας παρουσιάζει
αναλυτικά τα τελευταία δεδομένα για τα πρωτόκολλα λήψης και διαχείρισης
δειγμάτων από τα διάφορα τμήματα του πεπτικού σωλήνα στη διάρκεια μιας
ενδοσκόπησης, ανάλογα με την παθολογική οντότητα που μακροσκοπικά ή
κλινικά υποψιαζόμαστε.
Στο παρόν τεύχος επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε μια ενδιαφέρουσα
περίπτωση από το χώρο της Γαστρεντερολογίας, που αφορά τη διάγνωση και
διαχείριση μιας σπάνιας νοσολογικής οντότητας. Οι συγγραφείς περιγράφουν
την μακρά και επιπλεγμένη πορεία του περιστατικού από το αρχικό
σύμπτωμα μέχρι την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την καλή ανταπόκριση
στη θεραπεία. Μέσα από την ανάλυση αυτή, αναδεικνύεται η κεφαλαιώδης
σημασία της καλής επικοινωνίας κλινικού γιατρού και παθολογοανατόμου
για την τεκμηρίωση της διάγνωσης.
Φυσικά, παραθέτουμε και το καθιερωμένο κουίζ από το χώρο
της ηπατολογίας, που αφορά ασθενή με πρόσφατο χειρουργείο
χολοκυστεκτομής και μετεγχειρητικό ίκτερο. Ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμο
στην κινητοποίηση των γνώσεών σας και θα δοκιμάσει τη διαγνωστική σας
σκέψη.
Με τις καλύτερες ευχές μας για τις γιορτινές ημέρες που έρχονται και την
προσδοκία το νέο έτος να φέρει όλους μας υγεία, επαγγελματική και
προσωπική ευτυχία και παραγωγικότητα, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΣEΛIΔA 2

Η επίπτωση του καρκίνου
του στομάχου έχει αρχίσει
και μειώνεται από το
1930. Τα υψηλά ποσοστά
θνησιμότητας αντανακλούν
στο προχωρημένο στάδιο της
νόσου κατά τη διάγνωση από
το γαστρεντερολόγο.
Η διαχείριση της διάγνωσης
του καρκίνου του
στομάχου γίνεται από τον
γαστρεντερολόγο.

Διαχείριση του καρκίνου
του στομάχου

Γ

Μαρία Θεοχάρη
Α΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ια να τεθεί η σωστή διάγνωση αυτός θα αναζητήσει αρχικά πληροφορίες για το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς. Ενδεχομένως θα χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις αίματος, καθώς και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις που περιλαμβάνουν:
• Κλινική εξέταση
• Γαστροσκόπηση
• Βιοψία
Η σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου περιλαμβάνει:
• Αξονική τομογραφία (CT) θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας
• Ενδοσκοπικό υπέρηχο
Η πενταετής επιβίωση για τον χειρουργηθέντα
γαστρικό καρκίνο είναι 70-75%.
Τα ποσοστά μειώνονται κάτω από το 35% για
πιο εκτεταμένα στάδια.
Η πτωχή πενταετής επιβίωση και η μόνη προσπάθεια βελτίωσης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων είναι η συνειδητοποίηση ότι το χειρουργείο δεν αρκεί. Σημαντική είναι η συνεργασία γαστρεντερολόγου και χειρουργού και η ογκολογική εκτίμηση προεγχειρητικά.
Προσπάθειες για βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων έχουν επιτευχθεί με νεοεπικουρική (προεγχειρητική) και επικουρική (μετεγχειρητική) θεραπεία. Η θετική έκβαση αυτών των θεραπειών στην επιβίωση των ασθενών με γαστρικό
καρκίνο σηματοδοτούν μια τροποποιημένη διαχείριση του καρκίνου από τον γαστρεντερολόγο.
Η σωστή διαχείριση του ασθενούς, ο οποίος δεν
έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, είναι σημαντική.
Για τους περισσότερους ασθενείς με δυνητικά εγχειρήσιμο γαστρικό καρκίνο σταδίου Τ2Ν0 ή μεγαλύτερο, η πρόταση των περισσοτέρων κατευθυντηρίων γραμμών είναι η νεοεπικουρική χημει-

οθεραπεία (περοιγχειρητική αγωγή) παρά εξ αρχής χειρουργείο. Η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία
μπορεί να μειώσει το φορτίο της νόσου, προτού
γίνει προσπάθεια για χειρουργείο ιάσεως. Αυτή η
προσέγγιση είναι πολύ σημαντική για ασθενείς με
δυνητικά εγχειρήσιμο γαστρικό καρκίνο, καθώς και
για τοπικά ανεγχείρητο γαστρικό καρκίνο, όχι όμως μεταστατικό. Ένα μεγάλο όφελος της περιεγχειρητικής αγωγής είναι στους ασθενείς με υψηλό
ρίσκο απομακρυσμένων μεταστάσεων.

ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ;
Ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου μέγεθος όγκου
Τ3/Τ4, περιγαστρικούς λεμφαδένες, πλαστική λινίτιδα, οι οποίοι μπορεί να αποφύγουν ένα ανώφελο χειρουργείο, εφόσον μπορεί να εμφανισθεί
η μεταστατική νόσος κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής αγωγής. Υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώνουν το όφελος της επιβίωσης με αυτό το χειρισμό. Δεν θα αναφερθούμε σε όλες τις μελέτες,
αλλά στα τελευταία δεδομένα που μας οδηγούν
στη σωστή διαχείριση του γαστρικού καρκίνου.
Μια από τις πιο σημαντικές μελέτες οι οποίες άλλαξαν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του γαστρικού καρκίνου είναι η FLOT4-AIO (μελέτη φάσεως ΙΙΙ), που προέρχεται από τη Γερμανία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ;
• Σε ασθενείς σε καλή γενική κατάσταση.
• Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε βιοψία και υπάρχει ιστολογική τεκμηρίωση αδενοκαρκινώματος.
• Σε ασθενείς μεγέθους σταδίου Τ2 και μεγαλύτερου.
σελιδα 4

• Σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν υπόνοια μεταστατικής νόσου.
Η μελέτη αυτή ήταν σημαντική, διότι καθιέρωσε το ενδεδειγμένο σχήμα προεγχειρητικής χημειοθεραπείας FLOT, όπου πρόκειται για τριπλέτα
χημειοθεραπείας.

ΤΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΑΥΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ;
Επιβεβαίωσε το όφελος στη συνολική επιβίωση,
καθώς και το ανεκτό προφίλ ασφάλειας του χημειοθεραπευτικού σχήματος.
Συμπερασματικά, ο δρόμος αλλάζει και από τα
χέρια της διάγνωσης του καρκίνου του Στομάχου
θα πρέπει να πραγματοποιείται η διαχείρισή του
από εξειδικευμένη ομάδα ανωτέρου πεπτικού με
άμεση ογκολογική εκτίμηση και σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου σε συνεργασία με τον χειρουργό. Το ιδανικότερο θα ήταν απόφαση Ογκολογικού
Συμβουλίου για την μακρύτερη επιβίωση αυτών
των ασθενών.
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ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ;
ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ

Η λήψη βιοψιών αποτελεί βασική
μέθοδο για την διαφοροδιάγνωση
κακοήθων, φλεγμονωδών
και λοιμωδών παθήσεων του πεπτικού.
Ακόμα και αν η ενδοσκοπική εικόνα
είναι φυσιολογική οι βιοψίες
μπορεί να είναι χρήσιμες.
Αυτό δεν σημαίνει όμως
ότι θα πρέπει να λαμβάνονται
συστηματικά και χωρίς κλινικές
ή ενδοσκοπικές ενδείξεις.
Σαν γενική αρχή
λαμβάνουμε βιοψίες μόνο
όταν υπάρχει προοπτική
να επηρεάσουν
την αντιμετώπιση του ασθενή.

Α

κολουθούν ορισμένοι βασικοί κανόνες για την λήψη των βιοψιών.
Καταρχάς, τα δείγματα πρέπει να
τοποθετούνται αμέσως στα δοχεία
με το μονιμοποιητικό υγρό χωρίς βίαιες κινήσεις προκειμένου να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των ιστών και να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή τους.
Υλικά που χρησιμοποιούνται για λήψη ιστού
σε πιθανές κακοήθεις βλάβες πρέπει να μην
επαναχρησιμοποιούνται είτε στον ίδιο είτε σε
άλλο ασθενή γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο κακοήθους επιμόλυνσης.
Επίσης πολύ βασική είναι η σωστή επικοινωνία με τους παθολογοανατόμους ως προς
το τι υποπτευόμαστε, από πού είναι τα δείγματα και ποια είναι η ενδοσκοπική και κλινική εικόνα που έχουμε. Επιπροσθέτως, πρέπει
να υπάρχει συνεργασία ως προς το πώς θέλουν τα δείγματα ή πόσο μονιμοποιητικό υγρό χρειάζεται ανάλογα με το μέγεθος ή τον
αριθμό των δειγμάτων ιστού.
Όσον αφορά τα υλικά λήψης, το πιο σύνηθες
είναι η λαβίδα βιοψίας και προτιμούνται αυτές
με ακίδα διότι επιτρέπουν την λήψη βαθύτε-

ρων βιοψιών και την λήψη δεύτερου δείγματος με ένα πέρασμα από το κανάλι βιοψίας.
Από πού όμως και πότε λαμβάνουμε βιοψίες;
Α) ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ:
Σε περίπτωση συμπτωματολογίας ΓΟΠΝ συστήνεται η λήψη βιοψιών μόνο από ορατές
βλάβες. Σε οισοφάγο Barrett χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο του Seattle, δηλαδή στην
πρώτη προσέγγιση βιοψίες ανά τεταρτημόριο
κάθε 2εκ για την έκταση της βλάβης. Ο επανέλεγχος καθορίζεται από τα αρχικά ιστολογικά ευρήματα δηλαδή:
1. χ ωρίς δυσπλασία βιοψίες ανά τεταρτημόριο ανά 2εκ κάθε 3-5 χρόνια
2. σ
 ε χαμηλόβαθμη δυσπλασία βιοψίες ανά
τεταρτημόριο ανά 1-2εκ κάθε 6-12 μήνες
3. σ
 ε υψηλόβαθμη δυσπλασία βιοψίες ανά
τεταρτημόριο ανά 1εκ κάθε τρεις μήνες
Σε υποψία ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας συστήνονται 2-4 βιοψίες από τον εγγύς και 2-4
βιοψίες από τον άπω οισοφάγο αλλά και βιοψίες από το άντρο και το δωδεκαδάκτυλο
σε υποψία ηωσινοφιλικής γαστρεντερίτιδας.
Σχετικά με τα λοιμώδη αίτια τα συνηθέστεσελιδα 6

ρα είναι ιογενείς λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) και ιό του απλού έρπητα (HSV).
Σαν αποτέλεσμα της λοίμωξης προκύπτουν
έλκη από τα οποία λαμβάνουμε βιοψίες από
τα χείλη και την βάση τους. Ο CMV ανευρίσκεται συνήθως στην βάση ενώ ο HSV στα
χείλη έλκους ή διάβρωσης.
Τα δείγματα πρέπει να σταλούν εκτός από
ιστολογική και για ανοσοϊστοχημεία και ίσως
και καλλιέργεια και PCR του ιού.
Σε εικόνα καντιτίασης συστήνεται λήψη βιοψιών σε συνδυασμό με κυτταρολογική από
δείγμα με βούρτσα κυτταρολογικής.
Β) ΣΤΟΜΑΧΟΣ
Σε υποψία ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδας
δύο είναι οι βασικές μέθοδοι προσέγγισης, το
τεστ ουρεάσης και οι βιοψίες. Για το τεστ ουρεάσης χρειάζονται 1-2 βιοψίες 5εκ από τον
πυλωρό στο έλασσον τόξο κοντά στην γωνία του στομάχου ή και στο μείζον τόξο έναντι της γωνίας.
Αν το τεστ είναι αρνητικό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με βιοψίες ιδίως σε καταστάσεις με
χαμηλή ευαισθησία όπως λήψη πραζόλης ή
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αντιβιοτικών και αιμορραγία.
Γενικά προτείνεται η διακοπή των PPIs τουλάχιστον μια εβδομάδα προ της γαστροσκόπησης. Για τις βιοψίες περιγράφονται δύο προσεγγίσεις.
Η πρώτη με τρεις βιοψίες από την γωνία σώματος – άντρου, από το μείζον τόξο προς το
άντρο και από το μείζον τόξο προς το σώμα.
Η δεύτερη είναι το ανανεωμένο πρωτόκολλο του Sydney με 5 βιοψίες από την γωνία του
στομάχου, από το άντρο 2-3εκ από τον πυλωρό προς το έλασσον, από το άντρο 2-3εκ
από τον πυλωρό προς το μείζον, από το σώμα
8εκ από την καρδία προς το έλασσον και από
το σώμα 8εκ από την καρδία προς το μείζον.
Το πρωτόκολλο του Sydney έχει το πλεονέκτημα σε ασθενείς με χρόνια γαστρίτιδα και
ατροφία στο άντρο όπου συνεπώς το πλήθος
των μικροβίων είναι ελαττωμένο.
Σε περίπτωση διαπιστωμένης ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδας συστήνεται πρωτόκολλο
για μεταπλαστική περιβαλλοντική ατροφική
γαστρίτιδα (EMAG). Όσον αφορά την EMAG
πάλι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις.
Η πρώτη με 7 τυχαίες βιοψίες από θόλο,
σώμα και άντρο και η δεύτερη 12 στοχευμένες βιοψίες και συγκεκριμένα 4 βιοψίες ανά
τεταρτημόριο 2-3εκ από τον πυλωρό, 2 από
την γωνία σώματος – άντρου, 4 από το σώμα (2 έλασσον τόξο και 2 μείζον) και 2 από
την καρδία.
Μια άλλη μορφή χρόνιας γαστρίτιδας είναι η
αυτοάνοση μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα
(AMAG) η οποία επηρεάζει κυρίως τον θόλο
και το σώμα και συνδυάζεται με κακοήθη αναιμία ενώ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
αδενοκαρκίνωμα και καρκινοειδείς όγκους.
Δεν υπάρχει σαφές πρωτόκολλο αλλά συστήνεται η λήψη βιοψιών από κάθε ορατή
βλάβη προς αποκλεισμό νεοπλασίας. Σε περίπτωση γαστρικών πολυπόδων οι μεμονωμένοι συστήνεται να αφαιρούνται ή να λαμβάνεται βιοψία.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα της βιοψίας χρήζουν αφαίρεσης πολύποδες θόλου άνω των
10χιλ, υπερπλαστικοί άνω των 5χιλ και όλοι
οι αδενωματώδεις ασχέτου μεγέθους. Εάν έχουμε πολλαπλούς πολύποδες αφαιρούνται
οι μεγαλύτεροι και λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των μικρότερων και στην
συνέχεια αντιμετωπίζουμε αναλόγως της ιστολογικής.
Καθώς οι υπερπλαστικοί και οι αδενωματώδεις σχετίζονται με ατροφική και ελικοβακτηριδιακή γαστρίτιδα συστήνεται πρωτόκολλο
βιοψιών για EMAG.
Σε πεπτικό έλκος λαμβάνουμε πολλαπλές
βιοψίες (τουλάχιστον 8) από τα χείλη και την
βάση του έλκους ιδίως στα γαστρικά έλκη
και σε υποψία κακοήθειας. Πρέπει να ακο-

λουθεί πάντα πρωτόκολλο για ελικοβακτηριδιακή γαστρίτιδα.
Γ) ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ:
Η υποψία κοιλιοκάκης είναι η βασική ένδειξη
για βιοψία στο δωδεκαδάκτυλο. Συστήνονται
4-6 βιοψίες από τον βολβό και το άπω δωδεκαδάκτυλο άσχετα με την μακροσκοπική εικόνα.
Δ) ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ:
Η βασική αιτία λήψης βιοψιών από φυσιολογικό βλεννογόνο στο παχύ έντερο είναι η
υποψία μικροσκοπικής κολίτιδας (είτε κολλαγονική είτε λεμφοκυτταρική).
Συστήνεται πλήρης κολονοσκόπηση με τουλάχιστον 2 βιοψίες από το ανιόν, τουλάχιστον
2 από το εγκάρσιο, τουλάχιστον 2 από το κατιόν και τουλάχιστον 2 από το σιγμοειδές.
Σε υποψία ΙΦΝΕ οι βιοψίες βοηθούν στο να
τεθεί η διάγνωση και να καθοριστεί η έκταση
της νόσου. Για την αρχική διάγνωση συστήνεται ειλεοκολονοσκόπηση με τουλάχιστον
2 βιοψίες από 5 ανατομικά τμήματα του εντέρου συμπεριλαμβανομένου τελικού ειλεού και ορθού από πάσχων και φυσιολογικό
βλεννογόνο σε ξεχωριστά δοχεία ανά τμήμα.
Σε περίπτωση ελκωτικών βλαβών συστήνεται
λήψη βιοψιών σε ξεχωριστά δοχεία. Βιοψίες
από χείλη ελκών και από αφθώδεις βλάβες
αυξάνουν την πιθανότητα εντοπισμού κοκκιωμάτων.
Αν υπάρχει υποψία συμμετοχής του ανώτερου πεπτικού συστήνεται γαστροσκόπηση
με τουλάχιστον 2 βιοψίες από τον οισοφάγο,
τον στόμαχο και το δωδεκαδάκτυλο. H παρακολούθηση για δυσπλασία αρχίζει στα 8-10
χρόνια μετά την διάγνωση πανκολίτιδας ή στα
12-15 μετά από αριστερή κολίτιδα.
Προτείνεται η χρωμοενδοσκόπηση με
methylene blue ή indigo carmine με στοχευμένες βιοψίες όλων των ορατών βλαβών
αλλά και φυσιολογικού βλεννογόνου προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση της φλεγμονής.
Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρωμοενδοσκόπησης συστήνεται HD κολονοσκόπηση με
τυχαίες βιοψίες σε συνδυασμό με βιοψίες ορατών βλαβών.
Σε περίπτωση πανκολίτιδας προτείνονται βιοψίες ανά τεταρτημόριο ανά 10εκ για όλο το
μήκος του παχέος ενώ σε περιορισμένη κολίτιδα δείγματα για το μήκος της μεγαλύτερης
έκτασης καταγεγραμμένης κολίτιδας.
Σε περίπτωση νέο-ορθού (pouch) με ειλεοπρωκτική αναστόμωση και συμπτώματα συμβατά με φλεγμονή (pouchitis) συστήνονται
πολλαπλές βιοψίες από το νέο-ορθό και την
προσιούσα έλικα του λεπτού.
Στους πολύποδες του παχέος εντέρου, βασική αρχή είναι η αφαίρεση όλης της βλάβης
και όχι η λήψη βιοψιών.
σελιδα 8

Μάλιστα, προτείνεται να αποφεύγονται οι
βιοψίες από βλάβες που έχουν την προοπτική να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά καθώς μπορεί να προκληθεί υποβλεννογόνια ίνωση που
μπορεί να καθηλώσει και να δυσχεράνει την
πολυποδεκτομή.
Επίσης οι αρνητικές βιοψίες από ένα σημείο
ενός πολύποδα δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο δυσπλασίας σε κάποιο
άλλο σημείο.
Ε) ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Για τις χωροκατακτητικές εξεργασίες (ΧΚΕ)
είτε στομάχου, είτε παχέος που έχουν μορφολογικά μεγάλες πιθανότητες να είναι κακοήθεις συστήνονται τουλάχιστον 4-7 βιοψίες στοχευμένα, ιδίως οι πρώτες, προς ιστό που δεν φαίνεται μακροσκοπικά να είναι νεκρωτικός.
Οι πρώτες βιοψίες λαμβάνονται από χείλη ελκών και νεκρωμάτων και πρέπει να είναι στοχευμένες καθώς οι βλάβες αυτές συνήθως αιμορραγούν οπότε στις επόμενες βιοψίες το οπτικό πεδίο δεν είναι καθαρό και
δυσκολεύει η στόχευση.
Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι λαβίδες που χρησιμοποιούνται για τέτοιες βλάβες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται
είτε στον ίδιο ασθενή σε άλλο σημείο, είτε
σε άλλο ασθενή.
Σε περίπτωση που η ΧΚΕ εμποδίζει την δίοδο του οργάνου και τις στοχευμένες βιοψίες,
προτείνεται ο συνδυασμός βιοψιών με λαβίδα και η κυτταρολογική με βούρτσα.
Αναφορικά με τις υποβλεννογόνιες βλάβες,
όπως πχ τα GIST, οι βιοψίες με λαβίδα δεν
έχουν θέση αλλά συστήνεται FNA με ενδοσκοπικό υπέρηχο.
Για άλλες βλάβες που υποπτευόμαστε πιο
επιφανειακή κατανομή, για παράδειγμα πλαστική λινίτιδα, προτείνονται βιοψίες tunnel ή
bite on bite δηλαδή δύο βιοψίες με λαβίδα
από το ίδιο σημείο προκειμένου να ληφθεί
δείγμα από τον υποβλεννογόνιο ή εκτομή
με τεχνική EMR με βρόχο πολυποδεκτομής.
Βιβλιογραφία:
•A
 SGE guidelines, Endoscopic mucosal tissue
sampling
•A
 SGE guidelines, Update on endoscopic
tissue sampling devices
• P ortuguese Journal of Gastroenterology
Biopsies in Gastrointestinal Endoscopy
• J ournal Korean Med Sci, Optimal Number
of Endoscopic Biopsies in Diagnosis of
Advanced Gastric and Colorectal Cancer
•Y
 amada's Textbook Of Gastroenterology
6th edition
• S leisenger and Fordtran's Gastrointestinal
and Liver Disease 10th edition
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Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
Πάρης Παντσάς, Αναστασία Κουρίκου
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ασθενής 90 ετών προσήλθε στο Ε.Ι. λόγω διαρροιών από εξαμήνου. Αναφέρει 5-7 υδαρείς κενώσεις ημερησίως
χωρίς άλλες προσμίξεις. Από το ατομικό ιστορικό, αρτηριακή υπέρταση από εικοσαετίας, ΣΔ τύπου 2 από δεκαετίας,
σκωληκοειδεκτομή σε παιδική ηλικία. Λαμβάνει συνδυασμό ιρβεσαρτάνης/υδροχλωθειαζίδης και μετφορμίνη. Δεν
καταναλώνει αλκοόλ, ενώ καπνίζει 20-30 τσιγάρα ημερησίως για περισσότερα από 50 έτη. Από το οικογενειακό ιστορικό,
ο πατέρας της απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών από Ca πνεύμονα, ενώ η μητέρα της σε ηλικία 84 ετών από καρδιοπάθεια. Έχει
έναν ζώντα αδελφό με Ca παχέος εντέρου.

Α

πό την αντικειμενική εξέταση, ΑΠ=110/75
mm Hg, 86 bpm, Sp02: 97%, θ: 36,5 oC,
ΣΒ: 57 kgr. Όψη και θρέψη κ.φ., χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα από την κατά συστήματα εξέταση.
Ο γενόμενος εργαστηριακός έλεγχος παρουσιάζεται παρακάτω:
WBC: 12.890 κκχ, Πολυ/Λεμφο/Mονο: 56/33/7,
Hb: 12,9 gr/dl, Hct: 39,8%, MCV: 90,1, PLT:
318000 κκχ, TKE: 22 (1η ώρα), Σάκχαρο: 95 mg/
dl, Ουρία: 26mg/dl, Κρεατινίνη: 0,6 mg/dl, Ολ.
Χολ.: 0,66mg/dl, SGOT: 13 U/L, SGPT: 11 U/L,
γ-GT: 71 U/L, ALP: 12 U/L, LDH: 251 U/L, CPK:
27 U/L, Aμυλάση: 54 U/L, Ολικά λευκώματα:
5,9 gr/dl, Λευκωματίνη: 3,7 gr/dl, K: 3,6 mmol/l,
Na: 141 mmol/l, Ca: 8,5 mg/dl, CRP: 16,9 mg/l,
Troponin I: 4,7 pg/ml.
Μικροσκοπική κοπράνων: ελάχιστα πυοσφαίρια, Καλλιέργεια: φυσιολογική χλωρίδα, Ag και
τοξίνη Cl. dif: (-).
Α/α θώρακος και κοιλίας χωρίς ειδικά ευρήματα και υπερηχογράφημα κοιλίας χωρίς παθολογικό εύρημα από τα συμπαγή όργανα.
Η ασθενής εισήχθη στην κλινική για περαιτέρω
διερεύνηση.
Ο εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος ακολουθεί:
TSH: 1,19 μIU/ml, FT3: 1,88 pg/ml, FT4: 1,3 ng/
ml, IgG: 354, HBsAg (-), anti-HCV (-), HIV (-), ΑΝΑ
(-), ΑSMA (-), AMA (-), anti-DNA (-), αντιγλοιαδινικά αντισώματα (-), αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (-), χρωμογρανίνη: 230 ng/ml.
Πραγματοποιήθηκε αξονική κοιλίας, όπου δεν
απεικονίστηκε ειδική παθολογία από τον πεπτικό
σωλήνα και τα συμπαγή όργανα της κοιλιάς, καθώς και ενδοσκοπικός έλεγχος.
Η ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού μέχρι τη 2η
μοίρα του 12/λου ανέδειξε διαγραφή αγγειακού
δικτύου στο άντρο, ενώ δόθηκε η εντύπωση μείωσης του ύψους των πτυχών στο δωδεκαδάκτυλο.
Η κολονοσκόπηση μέχρι 10 εκ. εντός του τελικού
ειλεού ανέδειξε αραιές πετέχειες στο αρ. και δε.
κόλον. Ελήφθησαν βιοψίες και η ασθενής εξήλθε εν αναμονή αποτελεσμάτων με συμπτωματική
αγωγή με λοπεραμίδη και ριφαξιμίνη.
Σε 15 ημέρες, η ασθενής επανέρχεται σε σταθερή κλινική κατάσταση, με τα αποτελέσματα των
βιοψιών, που παρατίθενται εδώ:
Στόμαχος: Αλλοιώσεις χρόνιας γαστρίτιδος, Hp (-).
12/λο: Aλλοιώσεις μη ειδικής διαβρωτικής 12/λιτιδας με διατήρηση της αρχιτεκτονικής και φυσιο-

λογικό αριθμό ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων.
Τελικός Ειλεός: Χρονίζουσα ειλεΐτιδα με διαβρώσεις, ικανή ατροφία λαχνών, παρουσία χρόνιου
φλεγμονώδους διηθήματος.
Παχύ Έντερο: Χρονίζουσες αλλοιώσεις ισχαιμικής κολίτιδος, εκτεταμένες διαβρώσεις, διατήρηση αρχιτεκτονικής, μέτρια αύξηση χρόνιου φλεγμονώδους διηθήματος.
Διακόπτεται η ριφαξιμίνη και τροποποιείται η
λοπεραμίδη.
Ζητείται να πραγματοποιηθεί μαγνητική τομογραφία και σπινθηρογράφημα με οκτρεοτίδη λόγω της οριακής τιμής χρωμογρανίνης, τα οποία
και είναι αρνητικά.
Σε διάστημα δύο μηνών, η ασθενής έχει επιδεινωθεί κλινικά, οπότε επανέρχεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη, έχοντας πλέον απωλέσει 5 κιλά, με οιδήματα κάτω άκρων, και τον ακόλουθο εργαστηριακό έλεγχο:
WBC: 5.970 κκχ, Πολυ/Λεμφο/Mονο: 52/32/10,
Hb: 10,4 gr/dl, Hct: 39,5%, MCV: 88,0, PLT:
334000 κκχ, Σάκχαρο: 95 mg/dl, Ουρία: 26 mg/
dl, Κρεατινίνη: 0,7 mg/dl, SGOT: 13 U/L, SGPT:
12 U/L, LDH: 215 U/L, Λευκώματα: 3,5 gr/dl,
Λευκωματίνη: 2,1 gr/dl, K: 3,7 mmol/l, Na: 141
mmol/l, Ca: 7,1 mg/dl, CRP: 26,2 mg/L.
Η ασθενής εισάγεται εκ νέου στην κλινική για υποστήριξη και συνέχιση του ελέγχου. Μετά την επανεκτίμηση των δεδομένων, αποφασίζεται η ασθενής να επανενδοσκοπηθεί και αποστέλλονται
βιοψίες σε εξειδικευμένο παθολογοανατόμο, που
ευαισθητοποιείται για το ιστορικό της ασθενούς.

Το αποτέλεσμα ακολουθεί:
1. Τεμαχίδια βλεννογόνου μεταβολβικής μοίρας δωδεκαδακτύλου με διατήρηση της αρχιτεκτονικής των κρυπτών – λαχνών πλην περιοχικής ήπιας βραχύνσεως των λαχνών. Μέτρια
φλεγμονώδης διήθηση του χορίου, αποτελούμενη από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ηωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα.
Σχηματισμός ολίγων μικρών λεμφοκυτταρικών αθροίσεων. Ήπια αύξηση του αριθμού των ενδοεπιθηλιακών T(CD3+>CD8+) λεμφοκυττάρων.
Εκφυλιστικές αλλοιώσεις του επιθηλίου της επιφανείας. Απουσία εμφανών ειδικών μικροοργανισμών. Βλεννογόνος μεταβολβικής μοίρας δωδεκαδακτύλου με μέτριες μη ειδικές φλεγμονώδεις
αλλοιώσεις και με ελαφρώς αυξημένο αριθμό ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων.
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2. Τεμαχίδια γαστρικού βλεννογόνου πυλωρικού - μεταβατικού τύπου και τύπου σώματος με
ήπιες αλλοιώσεις χρόνιας ενεργού γαστρίτιδας και
με συνυπάρχουσες αλλοιώσεις αντιδραστικής γαστρίτιδας. Συμμετοχή αρκετών ηωσινοφίλων πολυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα του χορίου.
Πολυεστιακή έντονη μεταπλαστική αδενική ατροφία στον πυλωρικού – μεταβατικού τύπου βλεννογόνο με συνοδό εντερική μετάπλαση μικτού τύπου.
Σχηματισμός ξανθελάσματος στον βλεννογόνο
του σώματος και μικροκυστική διάταση αδενίων.
Αναγεννητική υπερπλασία των γαστρικών βοθρίων.
Απουσία ελικοβακτηρίων του πυλωρού στο εξετασθέν υλικό (ανοσοϊστοχημική χρώση).
Συνιστάται η συνεκτίμηση με τον λοιπό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο (μεταξύ άλλων συζητώνται τα ενδεχόμενα συσχετίσεως με λήψη φαρμάκων ή με διαδρομή συστηματικού νοσήματος, όπως αυτοανόσου νοσήματος, σακχαρώδους διαβήτη). Σκόπιμος θεωρείται και ο έλεγχος του λοιπού γαστρεντερικού σωλήνος κυρίως για τον αποκλεισμό μικροσκοπικής κολίτιδος ή και μείζονος σημασίας αλλοιώσεως.
3. Τεμαχίδια βλεννογόνου παχέος εντέρου χωρίς αξιοσημείωτη διαταραχή της αρχιτεκτονικής
των κρυπτών. Ήπια βλεννοπενία. Πυκνή διήθηση όλου του πάχους του χορίου αποτελούμενη από λεμφοκύτταρα, άφθονα πλασματοκύτταρα πυκνώς διατεταγμένα, αρκετά ηωσινόφιλα
και λιγότερα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα. Μικρός αριθμός ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων. Έντονη πάχυνση του
υποεπιθηλιακού κολλαγόνου με ανώμαλη παρυφή αυτού και με εγκλωβισμό εντός αυτού τριχοειδών αγγείων. Έντονες εκφυλιστικές αλλοιώσεις του επιθηλίου της επιφανείας με αποκόλληση αυτού σε ικανή έκταση και με σχηματισμό επιπολής διαβρώσεων.
Συμπέρασμα: Βλεννογόνος σιγμοειδούς και κατιόντος κόλου με αλλοιώσεις όπως οι παρατηρούμενες σε μικροσκοπική – κολλαγονώδη κολίτιδα.
Συνιστάται η συνεκτίμηση με τα ενδοσκοπικά και
τα λοιπά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.
Η περαιτέρω ανοσοϊστοχημική μελέτη του πυκνού πλασματοκυτταρικού πληθυσμού επιβεβαιώνει την πολυκλωνικότητα αυτών.
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Με βάση την παραπάνω ιστολογική εξέταση, ετέθη η διάγνωση της μικροσκοπικής κολίτιδας και
στην ασθενή χορηγήθηκε από το στόμα βουδεσονίδη σε δόση 9 mg ημερησίως. Η συμπτωματολογία υφέθηκε πλήρως, η κλινική εικόνα της ασθενούς βελτιώθηκε και ο εργαστηριακός έλεγχος
αποκαταστάθηκε.

Σχόλιο
Η μικροσκοπική κολίτιδα είναι χρόνια φλεγμονώδης εντερική νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια υδαρή διάρροια με μακροσκοπικά φυσιολογικό βλεννογόνο παχέος εντέρου. Η διάγνωση της
βασίζεται σε ιστολογικά κριτήρια.
Διακρίνονται δύο φαινότυποι, η κολλαγονική και
η λεμφοκυτταρική, ενώ μπορεί να υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη.
Η επίπτωση της νόσου υπολογίζεται έως και
25/100.000/έτος με αύξουσα τάση. Η μέση ηλικία
εμφάνισης είναι 50-70 έτη, ενώ το αριστερό κόλον
συνήθως πάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό από το δεξί.
Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η χρήση ΜΣΑΦ,
PPI και ασπιρίνης, το κάπνισμα (εμφάνιση της νόσου έως και 10 έτη νωρίτερα), η κοιλιοκάκη (αυξημένος κίνδυνος έως 72 φορές), τα αυτοάνοσα νοσήματα (θυρεοειδίτιδα, ΣΔ) και το γυναικείο φύλο.
Κλινικά, χαρακτηρίζεται από χρόνια υδαρή διάρροια (συνήθως 4-9 κενώσεις/ημέρα), που μπορεί
να οδηγήσει σε αφυδάτωση ή/και ηλεκτρολυτικές

διαταραχές. Οι διάρροιες συνήθως προκαλούν νυχτερινή αφύπνιση και με το χρόνο απώλεια βάρους, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν αρθραλγίες.
Για τη διάγνωση, απουσιάζουν τα ειδικά κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα.
Ο απεικονιστικός έλεγχος είναι αρνητικός, στις
καλλιέργειες και παρασιτολογικές κοπράνων δεν
απομονώνεται παθογόνος παράγων και η καλπροτεκτίνη κοπράνων είναι φυσιολογική ή επηρεασμένη σε χαμηλά επίπεδα (48-80 μg/g). Η κολονοσκόπηση είναι συνήθως φυσιολογική ή παρατηρούνται μη ειδικές ήπιες αλλοιώσεις (οίδημα
βλεννογόνου/οζώδης διαμόρφωση).
Έτσι, απαιτείται ιστολογική τεκμηρίωση, όπου αναγνωρίζεται διαταραχή του επιθηλιακού φραγμού με αύξηση του αριθμού των πλασματοκυττάρων, CD8-CD3 λεμφοκυττάρων (>10-20/100επιθηλιακά κύτταρα) και μακροφάγων, διατήρηση της δομής των κρυπτών και αύξηση του πάχους της υποεπιθηλιακής στιβάδας κολλαγόνου
>10μm (φ.τ 4-5 μm).
Η νόσος δεν είναι ιάσιμη. Θεραπευτικός στόχος αποτελεί ο περιορισμός των κενώσεων σε <3 κενώσεις/ημέρα ή <1 υδαρή κένωση/ημέρα, με συνοδό
βελτίωση της ποιότητας ζωής (HRQOL) των ασθενών.
Απαραίτητη κρίνεται η διακοπή των φαρμάκων
που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση της
μικροσκοπικής κολίτιδας και η διακοπή του καπνίσματος.
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Όσον αφορά στην πρόγνωση της νόσου, αυτή είναι καλοήθης, και παρουσιάζει κλινική βελτίωση στο 75% μετά από θεραπεία επαγωγής με
βουδεσονίδη.
Υποτροπή παρουσιάζει το 40-81% έως και 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας, οπότε αυτή επαναχορηγείται επί μακρόν. Επί αποτυχίας της βουδεσονίδης, πρέπει να εξετάζονται άλλες επιλογές ανοσοκαταστολής με anti-TNF ή θειοπουρίνες.
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Ηπατολογικό
QUIZ
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ο ασθενής
Άνδρας 31 ετών παραπέμπεται στο εξωτερικό ηπατολογικό ιατρείο λόγω εμφάνισης ικτέρου τρεις
ημέρες μετά την διενέργεια λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.
Φέρει εργαστηριακό έλεγχο με SGOT: 100 IU/
ml, SGPT: 150 IU/ml, γGT: 150 mg/dl, ALP: 157
mg/dl, Ολική χολερυθρίνη: 8 g/l με άμεση χολερυθρίνη: 5,44 και INR: 1.
Προσκομίζει υπερηχογράφημα άνω κοιλίας προ
της χολοκυστεκτομής, όπου απεικονίζεται χοληδόχος κύστη πλήρης ηχογενούς υλικού με πάχυνση
του τοιχώματος αυτής.
Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρονται δύο επεισόδια επισκληρίτιδων στο παρελθόν. Κατά
την κλινική εξέταση ανευρίσκονται ικτερική χροιά
δέρματος και επιπεφυκότων, ομαλό και ανώδυνο ηπατικό χείλος.
Δεν πίνει, δεν καπνίζει και λαμβάνει από του στόματος Αμοξυκιλίνη/Κλαβουλανικό οξύ μετά την
χολοκυστεκτομή.

Τι θα συνιστούσατε στον ασθενή;
• Να εισαχθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να διερευνηθεί το αίτιο του ικτέρου και
παράλληλα να ενημερωθεί ο χειρουργός που
διενέργησε την χολοκυστεκτομή.
• Να υποβληθεί σε υπέρηχο άνω κοιλίας σε τακτική βάση και σε επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου ανά τρεις ημέρες μιάς και ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός.
• Διενέργεια αξονικής τομογραφίας άνω κοιλιάς
για την καλύτερη απεικόνιση των χοληφόρων.
Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή έχει αντικαταστήσει το ανοιχτό χειρουργείο στη θεραπεία της
συμπτωματικής χολολιθίασης ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.
Ωστόσο, σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών, περιλαμβάνοντας τραυματισμό του κοινού χοληδόχου πόρου, των αγγείων
και των παρεγχυματικών οργάνων1.
Σε περίπτωση εμφάνισης ίκτερου μετά από χολοκυστέκτομη, συνιστάται διενέργεια απλού υπερηχογραφήματος ήπατος με το ερώτημα αν υπάρχουν διατάσεις των χοληφόρων. Η αξονική τομογραφία δεν προσθέτει παραπάνω πληροφορίες
στη περίπτωση αυτή.
Ο ασθενής εισάγεται στο εφημερεύον νοσοκο-

μείο για διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Υποβάλλεται σε υπέρηχο άνω κοιλίας, όπου αναδεικνύεται διάταση των ενδοηπατικών και εξωηπατικών χοληφόρων.

Ποιά πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή σας;
Συστήνετε:
• Ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP)
• Ηπατοχολικό σπινθηρογράφημα
• Αξονική Τομογραφία (CT)
• Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
Όσον αφορά την CT κοιλίας, ούτε τώρα αναμένεται να μας δώσει παραπάνω πληροφορίες. Θα
ήταν ενδεχομένως χρήσιμη στην αναγνώριση μετεγχειρητικών ενδοκοιλιακών συλλογών, χωρίς
να δύναται να διαφοροποιήσει μεταξύ χολής και
άλλων υγρών.
Για παράδειγμα, μετεγχειρητικό ύγρωμα, αιμάτωμα και διαρροή χολής θα μπορούσαν να διαγνωστούν με την βοήθεια CT2.
Το ηπατοχολικό σπινθηρογράφημα χρησιμεύει
στην αναγνώριση της συνέχειας του χολικού δέντρου και την ανεύρεση τυχόν διαρροών χολής,
με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, έχοντας όμως ως μειονέκτημα την έκθεση του ασθενούς σε
σημαντική ακτινοβολία3,4.
Η MRCP χαρτογραφεί αναίμακτα και μη επεμβατικά τα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφόρα, οπότε παρέχει ένα καλό ανατομικό «χάρτη»
για τον σχεδιασμό χειρουργικής αντιμετώπισης τυχόν επιπλοκής από αυτά, ενώ ταυτόχρονα δεν εκθέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία5.
Καλό είναι, λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, να γίνει MRCP προ της απόφασης διενέργειας ERCP.
Ο ασθενής υπεβλήθη σε MRCP όπου αναδείχθηκε διάταση των ένδο- και εξωηπατικών χοληφόρων
και ίζημα στο τελικό τμήμα του κοινού χοληδόχου
πόρου. Ακολούθως υπεβλήθη σε Ενδοσκοπική
Χολαγγειοπαγρεατογραφία (ERCP) για καθαρισμό του πόρου, ενώ διακόπηκε η Αμοξικιλίνη/
Κλαβουλανικό οξύ και ετέθη σε ενδοφλέβια αγωγή με σιπροφλοξασίνη.
Κατά την ERCP διενεργήθηκε σφιγκτηροτομή,
καθαρισμός του πόρου με μπαλόνι και πλήρης
παροχέτευση αυτού. Αφαιρέθηκαν πολλαπλοί
χολόλιθοι.
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Τις επόμενες δύο ημέρες, ο ασθενής παρέμεινε ικτερικός ενώ στον εργαστηριακό έλεγχο σημειώθηκε συνεχής αύξηση των τρανσαμινασών.
Συγκεκριμένα, την 1η ημέρα: SGOT: 190, SGPT:
396, γGT: 209, ALP: 143, Ολική χολερυθρίνη:
6,78 με άμεση χολερυθρίνη: 4,72, αμυλάση: 45
και INR: 1 και τη 2η ημέρα SGOT: 200, SGPT: 440,
γGT: 184, ALP: 169, Ολική χολερυθρίνη: 10,22 με
άμεση χολερυθρίνη: 6,39, αμυλάση: 48 και INR: 1.
Ο ασθενής δεν εμφανίζει πυρετό, σημεία ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και παραμένει ασυμπτωματικός.

Ποιά θα πρέπει να είναι η περαιτέρω
αντιμετώπιση του ασθενούς;
• Διακοπή της χορηγούμενης αντιβιοτικής αγωγής
και παρακολούθηση της διακύμανσης των ηπατικών ενζύμων.
• Συνέχιση της χορηγούμενης αντιβιοτικής αγωγής
και εργαστηριακή διερεύνηση της αύξησης των
τρανσαμινασών και της εμμένουσας χόλοστασης.
• Συνέχιση της χορηγούμενης αντιβιοτικής αγωγής και εργαστηριακή διερεύνηση της αύξησης
των τρανσαμινασών και της εμμένουσας χολόστασης, καθώς και διενέργεια νέου υπερήχου άνω κοιλίας για τον έλεγχο της βατότητας του χοληφόρου δέντρου.
Ο ασθενής υποβλήθηκε ξανά σε υπέρηχο άνω
κοιλίας, όπου αναδεικνύεται ήπιας μορφής πάχυνση του τοιχώματος του κοινού χοληδόχου πόρου.
Οι ορολογικές εξετάσεις για τους ιούς των ηπατιτίδων A, B, C και E, τον κυτταρομεγαλοϊό και τον
Epstein-Barr είναι όλες αρνητικές.
Ο ανοσολογικός έλεγχος με ASMA, AMA, ANA,
Anti-LKM, ANCA αντισώματα είναι αρνητικός. Ο
χαλκός ορού, η σερουλοπλασμίνη, α1-αντιθρυψίνη
και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανοσοσφαιρινών ήταν εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ σημειώθηκε αύξηση της φερριτίνης του ορού σε
471 (<400).
Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ASGE
του 2015, η χορήγηση των αντιβιοτικών απαιτείται σε ασθενείς με χολαγγειΐτιδα.
Καταστάσεις που καθιστούν την επιτυχημένη
παροχέτευση του πόρου λιγότερο πιθανή είναι
η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα και η
κακοήθης απόφραξη των χοληφόρων της πύλης.
Εάν η παροχέτευση του πόρου είναι ανεπιτυχής,

τα αντιβιοτικά πρέπει να χορηγούνται για τρεις έως πέντε ημέρες.
Προφυλακτική αντιβιοτική χορήγηση δίνεται στους
ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης (ουδετεροπενικοί ασθενείς, ασθενείς με προχωρημένου βαθμού αιματολγική κακοήθεια ή με
μη αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος με ασκιτική συλλογή)6. Αποφασίστηκε η συνέχιση της αντιβιοτικής αγωγής για την περίπτωση ύπαρξης μικρολιθίασης στο δίκτυο των χοληφόρων.
Την 4η ημέρα νοσηλείας, ο ασθενής παραμένει
απύρετος, ασυμπτωματικός χωρίς σημεία ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, διατηρώντας κλινικά τον ίκτερο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο SGOT: 370,
SGPT: 897, γGT: 95, ALP: 143, Ολική χολερυθρίνη: 12,75 με άμεση χολερυθρίνη: 7,95, αμυλάση: 97 και INR: 1,5.

Ποιός είναι ο επόμενος θεραπευτικός
χειρισμός;
• Διακοπή της αντιβιοτικής αγωγής λόγω πιθανής φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας και εντατική συνέχιση της κλινικοεργαστηριακής παρακολούθησης
• Επανάληψη ελέγχου για πιθανή οξεία ιογενή ηπατίτιδα (επανάληψη ορολογικών δεικτών, μοριακός έλεγχος)
• Επικοινωνία με μεταμοσχευτικό κέντρο λόγω επιδείνωσης της εργαστηριακής εικόνας (παράταση INR) του ασθενούς
Η σιπροφλοξασίνη σχετίζεται με χαμηλή συχνότητα (1-3%) εμφάνισης αύξησης των ηπατικών ενζύμων κατά την διάρκεια της θεραπείας, ηπατοκυτταρικού ή χολοστατικού προτύπου.
Σπανιότερα συνδέεται με σοβαρές και θανατηφόρες περιπτώσεις οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.
Η εμφάνιση της επιπλοκής είναι συνήθης μεταξύ
της 2ης ημέρας και 2ης εβδομάδας χορήγησης. Η
πλήρης αποκατάσταση επέρχεται μετά την διακοπή του φαρμάκου γρήγορα (2-4 εβδομάδες) και
εξαρτάται από το βαθμό και την σοβαρότητα της
χολόστασης7.
Στην περίπτωση του ασθενούς μας, η χορήγηση
σιπροφλοξασίνης ακολούθησε την αρχική αγωγή
με Αμοξικιλίνη/Κλαβουλανικό οξύ σε μια χρονική
περίοδο που είχε ήδη αρχίσει η εξέλιξη της διαταραχής των ηπατικών ενζύμων.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένδειξη για επικοινωνία με μεταμοσχευτικό κέντρο. Αυτή γίνεται εάν
ο ασθενής πληροί τα κριτήρια της οξείας ηπατικής
ανεπάρκειας, τα οποιά περιλαμβάνουν INR>1,5 και
εμφάνιση ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.
Ο ασθενής δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια
και αποφασίζεται να διακοπεί η αντιβιοτική αγωγή.
Την 10η ημέρα, ο επαναληπτικός έλεγχος του ασθενούς δείχνει SGOT: 197, SGPT: 595, γGT: 34,
ALP: 122, Ολική χολερυθρίνη: 4,02 με άμεση χολερυθρίνη: 2,07 και INR: 1 και ο ασθενής εξέρχεται. Ο ασθενής στις 4 εβδομάδες εμφάνισε πλήρη
κλινική και βιοχημική ανταπόκριση.
Η εμμένουσα χολόσταση είναι σπάνια επιπλοκή

της ERCP, της οποίας το αίτιο παραμένει αδιευκρίνιστο. Ορισμένοι υποθέτουν ότι μπορεί να προκληθεί ως αντίδραση στο υλικό του σκιαγραφικού ή την αντιβιοτική αγωγή.
Τα σκιαγραφικά υλικά μπορεί να δράσουν τοξικά στα ηπατοκύτταρα με διαταραχή της διαπερατότητας των κυτταρικών μεμβρανών ή διαταραχή
των καναλιών μεταφοράς με επαγωγή της ενδοηπατικής χολόστασης.
Αναφέρεται ότι υψηλής και χαμηλής σημαντικότητας σκιαγραφικά μπορούν να δράσουν λαμβάνοντας τη μορφή κρυστάλλων οδηγώντας σε ψευδομικρολιθίαση.7,8
Στην περίπτωση που περιγράφεται εδώ, αρχικά
σαφώς υπήρχε αποφρακτικός ίκτερος λόγω χοληδοχολιθίασης, ωστόσο στη δεύτερη φάση η επιδείνωση των ηπατικών ενζύμων ήταν αποτέλεσμα φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας.
Το πιθανότερο σενάριο για την ηπατοτοξικότητα
ενοχοποιεί την Αμοξικιλινη/Κλαβουλανικό οξύ.
Η ηπατοτοξικότητα μετά από λήψη Αμοξυκιλίνης/
Κλαβουλανικού οξέος περιγράφηκε πρώτη φορά το 1988.
Η ηπατική αντίδραση είναι συνήθως χολοστατικού τύπου, αλλά ηπατοκυτταρική ή μικτή βλάβη
έχει περιγραφεί επίσης. Η έναρξη των συμπτωμάτων συνήθως αρχίζει από το τέλος της θεραπείας
ως 7 εβδομάδες μετά.
Η πρόγνωση είναι γενικά καλή, με πλήρη επαναφορά των βιοχημικών τιμών στα φυσιολογικά
συνήθως μέσα σε 4-16 εβδομάδες.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους άντρες (2:14:1), σε αυξημένη ηλικία και σε μακροχρόνια θεραπεία.
Συχνά η ηπατική βλάβη συνοδεύεται από δερματικό εξάνθημα και ηωσινοφιλία.
Περισσότερα από 900 φάρμακα ή βότανα ενοχοποιούνται για ηπατοτοξικές αντιδράσεις. Η ηπατοτοξικότητα από φάρμακα υπολογίζεται στο 4-10%
όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.
Το 1% των εισαγωγών στο νοσοκομείο οφείλεται σε ηπατοτοξικότητα από φάρμακα, το 10-33%
των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας οφείλεται σε
φάρμακα.
Οι τύποι της ηπατικής βλάβης περιλαμβάνουν
την ηπατοκυτταρική βλάβη (ALT/ανώτερο όριο
του φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο όριο φυσιολογικού >5), τη χολοστατική βλάβη (ALT/ανώτερο όριο του φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο
όριο φυσιολογικού <2) και τη μικτή μορφή (ALT/
ανώτερο όριο του φυσιολογικού προς ALP/ανώτερο όριο φυσιολογικού 2-5).
Παράγοντες κινδύνου για φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα αποτελούν η ηλικία άνω των 60 ετών,
το φύλο, γενετικοί παράγοντες, η φυλή, η λήψη αλκοόλ και η προϋπάρχουσα ηπατική νόσος.
Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα μπορεί να είναι
ενδογενής (προβλέψιμη, δοσοεξαρτώμενη, υψηλή
επίπτωση, βραχύς χρόνος από τη λήψη του φαρμάκου) ή ιδιοσυγκρασιακή (μη προβλέψιμη, χαμηλή επίπτωση, μεγαλύτερος χρόνος μεταξύ έκθεσης και εμφάνισης ηπατικής βλάβης).
Η διάγνωση της ενδογενούς ηπατοτοξικότητας
είναι σχετικά εύκολη, διότι σχεδόν πάντα υπάρχει
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το ιστορικό της υπερδοσολογίας του φαρμάκου.
Για την ιδιοσυγκρασιακή, η διάγνωση είναι πιο δύσκολη και βασίζεται στο χρόνο έναρξης της ηπατοτοξικότητας σε σχέση με τη λήψη του φαρμάκου,
που κυμαίνεται από 4-5 μέρες ως 2-3 μήνες, στο
χρόνο από τη διακοπή του φαρμάκου μέχρι την
ομαλοποίηση των βιοχημικών τιμών, όπου συνήθως απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα (1-6 μήνες), στον αποκλεισμό άλλων αιτιών, μη σχετιζομένων με φάρμακα, και στην δοκιμασία επανέκθεσης, που γενικά δεν συνιστάται αλλά αποτελεί
πολύ σημαντικό κριτήριο της διάγνωσης.
Το πιθανώς ηπατοτοξικό φάρμακο πρέπει να διακόπτεται άμεσα και η ηπατική λειτουργία να παρακολουθείται στενά.
Τα μόνα αντίδοτα σε περιπτώσεις ηπατοτοξικότητας είναι η Ν-ακετυλοκυστεΐνη για την υπερδοσολογία από παρακεταμόλη και η ενδοφλέβια καρνιτίνη για την μιτοχονδριακής αιτιολογίας ηπατοτοξικότητα του βαλπροϊκού.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η διακοπή του
φαρμάκου και η υποστηρικτική θεραπεία είναι η
μοναδική θεραπεία.
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