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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας για το 2020 έρχεται στα χέρια σας λίγο
πριν τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα και σε μια δύσκολη περίοδο, με τη χώρα
και τους λειτουργούς υγείας στη δίνη της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε αυτή
την ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, προσδοκούμε να σας προσφέρουμε την ίδια
ποιοτική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις από την Γαστρεντερολογία
και την Ηπατολογία.
Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι η συχνότερη κακοήθεια του ήπατος
και βασική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας για το γενικό πληθυσμό.
Για την εκτίμηση της πρόγνωσης του και την καλύτερη αντιμετώπισή του
έχουν προταθεί διάφορα συστήματα σταδιοποίησης, εκ των οποίων το
ευρύτερα χρησιμοποιούμενο είναι το BCLC. Είναι όμως πραγματικά το πιο
αντιπροσωπευτικό; Η κ. Κουτλή στο περιεκτικό άρθρο της παρουσιάζει
εκτενώς το εν λόγω σύστημα ταξινόμησης, τα θεραπευτικά διλήμματα που
προκύπτουν από τη χρήση του, τις αδυναμίες του, τις εναλλακτικές του και
τις προοπτικές που προκύπτουν για ενδεχόμενη αναθεώρηση του υπό το
πρίσμα νέων θεραπευτικών επιλογών.
Στο δεύτερο άρθρο του τεύχους αυτού, οι κκ. Φράγκου και Σινάκος
πραγματεύονται την επιτήρηση ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο
του ήπατος για την πρόληψη εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η μη
αλκοολική λιπώδης νόσος αποτελεί μια οντότητα που αφορά σημαντικό
ποσοστό του πληθυσμού, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, της οποίας η εξέλιξη
περιλαμβάνει την κίρρωση και το ΗΚΚ. Οι συγγραφείς ανασκοπούν σύντομα
και περιεκτικά το φάσμα της νόσου, τον παθογενετικό μηχανισμό της
καρκινογένεσης και τις δυνατότητες παρακολούθησης με απεικονιστικές και
εργαστηριακές μεθόδους για την έγκαιρη ανίχνευση της εμφάνισης ΗΚΚ.
Η νεφρική ανεπάρκεια στον μη αντιρροπούμενο κιρρωτικό ασθενή αποτελεί
ένα σύνθετο πρόβλημα που δυσχεραίνει την πρόγνωση του. Οι κκ. Βαλάτας,
Δημητρίου και Κουλεντάκη μας παρουσιάζουν μια εκτενή και διεξοδική
ανασκόπηση του συνδρόμου, που περιλαμβάνει την παθοφυσιολογία, τη
σταδιοποίηση και την αντιμετώπισή του, ενώ αναπτύσσουν ιδιαίτερα τον
ρόλο που φαίνεται ότι διαδραματίζει μια νέα παράμετρος, η αυξημένη
ενδοκοιλιακή πίεση.
Το γαστρεντερολογικό κουίζ μας έρχεται από το χώρο της ενδοσκόπησης των
χοληφόρων και παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, σπάνια περίπτωση
μετεγχειρητικής επιπλοκής σε έδαφος μιας ασυνήθιστης οντότητας, την
οποία σας καλούμε να ανακαλύψετε.
Με την ευχή να έχετε καλή Ανάσταση, να κερδίσετε λίγο πολύτιμο χρόνο
ανάπαυλας και πάνω απ’ όλα να μείνετε υγιείς, σας ευχόμαστε καλή
ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΣEΛIΔA 2

Ταξινόμηση Ηπατοκυτταρικού
Καρκινώματος κατά το σύστημα BCLC
Σύγχρονες απόψεις και προβληματισμοί
Ευαγγελία Κουτλή
Liver and Transplantation Unit, Royal Free Hospital, London

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) ευθύνεται για το 90% των πρωτοπαθών κακόηθων νεοπλασμάτων του ήπατος,
αποτελώντας παράλληλα την έκτη συχνότερη κακοήθεια και το δεύτερο σχετιζόμενο με κακοήθεια αίτιο θνητότητας
παγκοσμίως. Παρόλο που τα περισσότερα περιστατικά ασθενών προκύπτουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, τελευταία
αυξάνεται η επίπτωση του ΗΚΚ και στις ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως λόγω της υψηλής επίπτωσης χρόνιας ηπατίτιδας C, της
μετανάστευσης από περιοχές όπου η ηπατίτιδα Β και C συναντώνται συχνά, καθώς και εξαιτίας της αυξανόμενης επίπτωσης
της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. Η πρόγνωση των ασθενών με ΗΚΚ είναι σε γενικές γραμμές δυσμενής και
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο του όγκου τη στιγμή της διάγνωσης.

Π

αρόλο που η εμφάνιση του ΗΚΚ προκύπτει συχνότερα σε έδαφος χρόνιας ηπατικής νόσου, περίπου στο ένα πέμπτο
των ασθενών δεν προϋπάρχει κίρρωση.
Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται συνήθως για πιο
προχωρημένου σταδίου όγκους, καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν υποβάλλονται σε τακτική παρακολούθηση (με υπέρηχο άνω κοιλίας και έλεγχο AFP), ώστε να αναδειχθούν πρώιμες βλάβες.
Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχει βελτιωθεί η
πενταετής επιβίωση κυρίως μέσω της έγκαιρης ανίχνευσής του ΗΚΚ, αλλά και των καλύτερων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, έχουν
αναπτυχθεί πλήθος κλιμάκων σταδιοποίησης με
θεραπευτικά και προγνωστικά σχήματα ανάλογα
με το στάδιο του όγκου. Το ευρύτερα διαδεδομένο και περισσότερο χρησιμοποιούμενο εξ αυτών
είναι το Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) σύστημα σταδιοποίησης. Δημιουργήθηκε από ομά-

Το σύστημα σταδιοποίησης BCLC

δα ερευνητών έπειτα από μελέτη διάφορων κοορτών ασθενών και τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών το 1999 και λαμβάνει υπόψιν χαρακτηριστικά του όγκου, την ηπατική λειτουργία και την
κλινική κατάσταση του ασθενούς ώστε να τους κατηγοριοποιήσει.
Σύμφωνα με αυτό, ριζική θεραπεία με χειρουργική
εκτομή, μεταμόσχευση ή καυτηριασμό (ablation)
συστήνεται για ΗΚΚ σταδίου 0 και Α, παρηγορητική
θεραπεία με ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό του
όγκου (transarterial chemoembolization, TACE)
για ΗΚΚ σταδίου Β, συστηματική θεραπεία για
σταδίου C όγκους και υποστηρικτική θεραπεία ως
η μόνη εναλλακτική για τελικού σταδίου BCLC-D
όγκους. Χωρίς θεραπεία, η εκτιμώμενη επιβίωση
είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια για ΗΚΚ σταδίου
0 ή Α, μεγαλύτερη από 2,5 χρόνια για σταδίου Β,
μεγαλύτερη του ενός έτους για σταδίου C και περίπου 3 μήνες για σταδίου D ΗΚΚ. Στο παραπάσελιδα 4

νω σχήμα φαίνονται τα προαναφερθέντα στάδια
καθώς και τα ανάλογα ποσοστά επιβίωσης των
ασθενών σε κάθε κατηγορία.
Στην κατηγορία της συστηματικής θεραπείας ανήκουν το sorafenib και το lenvatinib (αναστολείς τυροσινικής κινάσης) ως πρώτης γραμμής θεραπείες
και τα regorafenib (αναστολέας τυροσινικής κινάσης), cabozatinib (αναστολέας MET, VEGFR2, AXL
και RET) και ramucirumab (μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την ενεργοποίηση του συνδέτη
του VEGFR2) ως δεύτερης γραμμής. Σε περίπτωση
μη ανοχής κάποιου αναστολέα τυροσινικής κινάσης ή προόδου νόσου υπό αυτούς, και σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ESMO (European
Society for Medical Oncology), πλέον εξετάζεται
και η χρήση ανοσοθεραπείας με nivolumab (PD-1
αναστολέας) ή pembrolizumab (anti-PD1 αντίσωμα). Αρκετά υποσχόμενα μοιάζουν μάλιστα και
τα πρώιμα αποτελέσματα κλινικών μελετών που

συνδυάζουν αντι-αγγειογενετικούς παράγοντες με
φάρμακα που ανήκουν στα anti-PD1 αντισώματα. Οι εν λόγω συνδυασμοί φαίνεται, επί του παρόντος, να εμφανίζουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα ως προς την αντιμετώπιση του καρκινικού
φορτίου διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητικό
προφίλ ασφάλειας. Μένει να δούμε αν ο συνδυασμός των τελευταίων με χειρουργική ή τοποπεριοχική θεραπεία, δηλαδή σε περιπτώσεις πρώιμου ή ενδιάμεσου σταδίου ΗΚΚ, θα οδηγήσει σε
βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης των ανάλογων ασθενών.
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της κλινικής, βιολογικής και αιτιολογικής ετερογένειας των
διαφορετικών πληθυσμών δε μπορεί να υπάρξει
ιδανικό σύστημα ταξινόμησης. Έστω και αν για τη
διάγνωση και σταδιοποίηση του ΗΚΚ δεν απαιτείται πάντα η διενέργεια βιοψίας, υπάρχουν στοιχεία
ιστορικού που διαφοροποιούν κάθε περίπτωση. Η
χρόνια HCV λοίμωξη και η μη αλκοολική λιπώδης
νόσος του ήπατος είναι για παράδειγμα τα κύρια
αίτια ΗΚΚ σε δυτικούς πληθυσμούς, ενώ η ηπατίτιδα Β ευθύνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό για την
εμφάνιση ΗΚΚ σε ασθενείς από Ασία και Αφρική.
Επομένως, ο ασιατικός πληθυσμός θα μπορούσε
να επωφεληθεί ίσως περισσότερο με την εφαρμογή ενός άλλου συστήματος που πρωτομελετήθηκε σε ασιατικό πληθυσμό, του Hong Kong Liver
Cancer (HKLC, το οποίο και προτείνει πιο επιθετική αντιμετώπιση συγκριτικά με το BCLC).
Πιο συγκεκριμένα, όμως, μελετώντας το BCLC
σύστημα, υπάρχουν κάποια διφορούμενα σημεία που δημιουργούν προβληματισμό στην κλινική πρακτική και αξίζει να τονίσουμε.
Καταρχάς, στο στάδιο BCLC-A περιλαμβάνονται

ασθενείς με μονήρες ΗΚΚ ή μέχρι τρία ΗΚΚ με
διάμετρο των όζων μικρότερη των τριών εκατοστών. Στην κατηγορία αυτή συστήνεται θεραπευτική προσέγγιση με εκτομή του όγκου μόνο σε μονήρες ΗΚΚ και επί απουσίας πυλαίας υπέρτασης
και ικτέρου. Το γεγονός αυτό, όμως, αφήνει έναν
ικανό αριθμό ασθενών με ΗΚΚ πρώιμου σταδίου χωρίς τη δυνατότητα χειρουργικής αφαίρεσης
του όγκου. Ως αποτέλεσμα, συζητείται στη βιβλιογραφία η περαιτέρω διαίρεση-υποσταδιοποίηση
του BCLC-A ώστε να περιλαμβάνει υποκατηγορίες ασθενών με χαρακτηριστικά προγνωστικής αξίας (όπως το επίπεδο της AFP) που θα τους κατατάσσουν περαιτέρω σε υποψήφιους ή όχι για
χειρουργική παρέμβαση.
Δευτερευόντως, σημειώνεται ότι με βάση το BCLC
σύστημα, για όλα τα ΗΚΚ σταδίου BCLC-B προτείνεται η αντιμετώπιση με TACE. Σε περίπτωση
ανταπόκρισης στον χημειοεμβολισμό όμως, δεν
περιγράφεται η δυνατότητα αλλαγής της διαχείρισης του ασθενούς από παρηγορητικό σε θεραπευτικό σχήμα. Επίσης, δεν προτείνεται η κλιμάκωση
σε συστηματική θεραπεία σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο TACE ή επί ύπαρξης πολυεστιακού
ΗΚΚ χωρίς μεταστάσεις. Φαίνεται, επομένως, ότι ο
χημειοεμβολισμός δεν καλύπτει απόλυτα όλα τα
σενάρια ασθενών με σταδίου BCLC-Β ΗΚΚ. Αξίζει
να σημειώσουμε στο σημείο αυτό τη μελέτη των
Jun Young Kim et al. στην Κορέα, που ανέδειξε
ότι η συνολική επιβίωση των ασθενών με ΗΚΚ
BCLC-B ήταν καλύτερη έπειτα από εκτομή του όγκου (σύμφωνα με το σύστημα HKLC) παρά μετά
από TACE (σύμφωνα με το BCLC).
Στα μειονεκτήματα του BCLC συγκαταλέγεται
και η χρήση υποκειμενικών παραμέτρων για την
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κατηγοριοποίηση των ασθενών, όπως για παράδειγμα η γενική κλινική κατάσταση (performance
status), που κρίνεται πάντα από τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό.
Επιπλέον, έχουν εκφραστεί προβληματισμοί ότι η
κλίμακα BCLC δεν αναγνωρίζει το ρόλο του TACE
ή του ραδιοεμβολισμού με σωματίδια Ύττριου
99 (Transarterial radioembolization, TARE) για
ασθενείς με performance status 1, δηλαδή με
περιορισμένη ικανότητα σε επίπονες σωματικές
δραστηριότητες. Ακόμη, δε μελετάται η πιθανότητα συνδυαστικής θεραπείας (θερμοκαυτηριασμού και εμβολισμού) για μονήρεις μεγάλους όγκους. Πρόσφατες μελέτες εισήγαγαν την ιδέα πιθανού οφέλους από συνδυασμό τοποπεριοχικών
(locoregional) θεραπειών σε ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν σε TACE.
Τέλος, δυσκολίες φαίνεται να προκύπτουν και
ως προς τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων για
ασθενείς με ΗΚΚ σταδίου BCLC-D. Το BCLC σύστημα προτείνει υποστηρικτική θεραπεία, τη στιγμή που το Hong Kong Liver Cancer (HKLC) σύστημα θεωρεί πως θα μπορούσε να εκτιμηθεί και
η δυνατότητα μεταμόσχευσης ανάλογα με το μέγεθος του όγκου.
Συμπερασματικά, αν και απλό και εύχρηστο, το
BCLC σύστημα σταδιοποίησης φαίνεται να φέρει
κάποιους περιορισμούς ή ελλειψεις ως προς την
πρόταση θεραπευτικής αντιμετώπισης, και ιδιαίτερα στα ΗΚΚ σταδίου BCLC-A και B. Ωστόσο, περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από
ήδη τρέχουσες κλινικές μελέτες με θεραπευτικούς
συνδυασμούς που αναμένεται να αλλάξουν τη θέση της συστηματικής θεραπείας βελτιώνοντας την
επιβίωση των ασθενών. IG

Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος
σε ασθενείς με Μη Αλκοολική
Λιπώδη Νόσο του Ήπατος:
Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος παρακολούθησης;
Νικόλαος Φράγκου, Εμμανουήλ Σινάκος
Δ’ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ως Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος (ΜΑΛΝΗ) (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) ορίζεται η εναπόθεση
λίπους στο ηπατικό παρέγχυμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, όπως υπολογίζεται με ιστολογική εξέταση ή ειδική
ακολουθία μαγνητικού συντονισμού (H-MRS), αν και σε κλινικό επίπεδο η διάγνωσή της στηρίζεται συχνά στην ανάδειξη
στεάτωσης σε υπερηχογραφικό έλεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ αποτελεί ο αποκλεισμός της
χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ (>30 g/ημέρα για τους άνδρες και >20 g/ημέρα για τις γυναίκες), καθώς και άλλων παραγόντων
που προκαλούν δευτερογενώς στεάτωση, όπως «στεατογόνα» φάρμακα (βαλπροϊκό, κορτικοστεροειδή, κ.α.) ή κληρονομικές
παθήσεις (λιποδυστροφία, νόσος Wilson, κ.α.).

Ο

όρος ΜΑΛΝΗ περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από την απλή στεάτωση έως την εξελικτική μορφή της ΜΑΛΝΗ, τη στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) (Non-Alcoholic
SteatoHepatitis, NASH), η οποία με την σειρά της μπορεί να καταλήξει στην
κίρρωση ή/και στην εμφάνιση Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου (ΗΚΚ) (Σχήμα 1). Η
εμφάνιση της ΜΑΛΝΗ φαίνεται να σχετίζεται με παράγοντες όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και η παχυσαρκία, με αποτέλεσμα να θεωρείται η ηπατική
εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου. Ο επιπολασμός της ΜΑΛΝΗ στις
περισσότερες χώρες υπολογίζεται σε 20% περίπου και της ΜΑΣΗ σε 3-5%,
με μελέτες προσομοίωσης να υποστηρίζουν ότι τα μεγέθη αυτά θα συνεχίζουν να αυξάνουν για, τουλάχιστον, δέκα ακόμα έτη.
Σύμφωνα με πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, ο Ηπατοκυτταρικός
Καρκίνος (ΗΚΚ) κατατάσσεται παγκοσμίως στην έβδομη θέση ανάμεσα
στους καρκίνους συμπαγών οργάνων ως προς την επίπτωση και στην τέταρτη ως προς τους θανάτους σχετιζόμενους με καρκίνο. Θεωρείται ο δεύτερος πιο θανατηφόρος τύπος καρκίνου, πίσω μόνο από τον καρκίνο του παγκρέατος, με πενταετή επιβίωση μόλις 18%. Ο ΗΚΚ είναι ο κυριότερος ιστολογικός τύπος των πρωτοπαθών ηπατικών κακοηθειών, αποτελώντας το
70-85% αυτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεών του αναπτύσσεται σε έδαφος χρόνιας ηπατικής νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίρρωση του ήπατος, ανεξαρτήτως αιτίας, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ, με την ετήσια επίπτωση για τους κιρρωτικούς ασθενείς να κυμαί-

Σχήμα 1:
Φυσική ιστορία της ΜΑΛΝΗ.

νεται μεταξύ 2 και 4%. Άλλοι παράγοντες που φαίνονται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ΗΚΚ είναι το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, η έκθεση στον παράγοντα αφλατοξίνη Β1 και το αίτιο της ηπατικής νόσου. Αυτή
τη στιγμή τα κυριότερα αίτια εμφάνισης ΗΚΚ παγκοσμίως είναι η λοίμωξη
από τον ιό της Ηπατίτιδας Β, ο οποίος έχει άμεση ογκογόνο δράση ανεξάρτητα από το επίπεδο της ηπατικής βλάβης, και η κίρρωση λόγω λοίμωξης
από τον ιό της ηπατίτιδας C. Ωστόσο, ο εμβολιασμός κατά του ιού της ηπατίτιδας Β σε συνδυασμό με την ελεύθερη πρόσβαση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C με την ευρεία χρήση των άμεσα δρώντων αντιικών παραγόντων (Directly Acting Antivirals, DAAs), αλλά και η καλπάζουσα αύξηση
του επιπολασμού της ΜΑΛΝΗ, εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρουν αλλαγές
στην επιδημιολογία του ΗΚΚ, τουλάχιστον στις χώρες του Δυτικού Κόσμου.
Το ποσοστό των περιπτώσεων ΗΚΚ σε υπόβαθρο ΜΑΛΝΗ φαίνεται να
διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Έτσι, σε Ευρωπαϊκές χώρες με
παραδοσιακά υψηλά ποσοστά ΗΚΚ σχετιζόμενου με HCV λοίμωξη, όπως η
Ισπανία και η Ιταλία, η σχετική συμμετοχή της ΜΑΛΝΗ στην εμφάνιση ΗΚΚ
δεν είναι τόσο σημαντική όσο για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου
τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία ραγδαία αύξηση στην επίπτωση
του ΗΚΚ, πιθανώς σχετιζόμενου με ΜΑΛΝΗ, ενώ την ίδια στιγμή ο επιπολασμός των ιογενών ηπατιτίδων διατηρείται χαμηλός. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο
της φυσικής ιστορίας της ΜΑΛΝΗ είναι η εμφάνιση ΗΚΚ πριν το στάδιο της
κίρρωσης, κυρίως στο στάδιο όπου παρατηρείται έντονη ίνωση. Μάλιστα, σε
μία πολυκεντρική μελέτη κοόρτης που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, παρατηρήθηκε ότι το 46,2 % των περιπτώσεων ΗΚΚ σχετιζόμενων με ΜΑΛΝΗ
εμφανίστηκε σε μη κιρρωτικούς ασθενείς, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε ασθενείς με ηπατίτιδα C ήταν 2,8%. Ασφαλώς, οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ σχετιζόμενη κίρρωση εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ. Σε
μία μελέτη που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, η ετήσια επίπτωση ΗΚΚ σε κιρρωτικούς ασθενείς με ΜΑΛΝΗ υπολογίστηκε σε 2,6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για κιρρωτικούς ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C ήταν 4%. Ανεξάρτητοι
παράγοντες, που προάγουν την ογκογένεση είναι η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, το
κάπνισμα και ορισμένοι γενετικοί παράγοντες, όπως οι πολυμορφισμοί του
γονιδίου PNPLA3, οι οποίοι φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
ΗΚΚ περίπου στο τριπλάσιο.
Ο πλήρης παθογενετικός μηχανισμός του ΗΚΚ σχετιζόμενου με ΜΑΛΝΗ
δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πλήρως (Σχήμα 2). Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο
ότι η εναπόθεση λίπους στα ηπατοκύτταρα προκαλεί αλλαγές στις μεταβολικές διεργασίες τους, με αποτέλεσμα την συσσώρευση δυνητικά τοξικών
μεταβολιτών που ευνοούν την καρκινογένεση. Ένα από αυτά τα μεταβολικά παράγωγα είναι οι Ελεύθερες Ρίζες Οξυγόνου (ΕΡΟ), οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη συγκέντρωση σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ λόγω της παρα-
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Σχήμα 2:
Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πρόκλησης ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ.

γωγής τους από τα μακροφάγα, και οι οποίες προκαλούν οξειδωτικές βλάβες στο DNA των ηπατοκυττάρων. Ταυτόχρονα, παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση λιπαρών οξέων, η οποία ενεργοποιεί την πρωτεΐνη mTOR καταστέλλοντας την έναρξη της αυτοφαγίας και μειώνοντας τον αριθμό των CD4+
T-λεμφοκυττάρων στην περιοχή, με τελικό αποτέλεσμα τη «διαφυγή» των
προκαρκινικών κυττάρων από τον έλεγχο του οργανισμού. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση ενεργοποιημένων κυττάρων Kuppfer, τα οποία
με την προ-φλεγμονώδη δράση τους φαίνονται να παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τόσο στην εξέλιξη της ΜΑΣΗ, όσο και στην ανάπτυξη του ΗΚΚ.
Τέλος, μεταλλάξεις στο ογκογονίδιο RBP5 έχουν συνδεθεί με εξαιρετικά επιθετική νόσο και πτωχή πρόγνωση.
Οι οδηγίες επιτήρησης, που προτείνει η Αμερικανική Εταιρεία Μελέτης των
Νοσημάτων του Ήπατος για την παρακολούθηση των ασθενών με κίρρωση λόγω ΜΑΛΝΗ, είναι ίδιες σε σχέση με την παρακολούθηση ασθενών με κίρρωση οποιασδήποτε άλλης αιτιολογίας: απεικόνιση του ήπατος
με υπερηχογράφημα με ή χωρίς ποσοτικό προσδιορισμό της άλφα-εμβρυϊκής
σφαιρίνης (aFP) κάθε 6 μήνες. Εξαιρούνται οι ασθενείς με Child-Pugh score
≥10 (τάξη C) που δε βρίσκονται σε λίστα μεταμόσχευσης, για τους οποίους
δεν προτείνεται συστηματική παρακολούθηση για την εμφάνιση ΗΚΚ. Αξίζει
να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου το υπερηχογράφημα είναι τεχνικά
δύσκολο και επομένως λιγότερο αξιόπιστο, όπως στην περίπτωση των ασθενών με ΜΑΛΝΗ κίρρωση που είναι συχνά παχύσαρκοι, ειδικοί στη ΜΑΛΝΗ
αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του υπερηχογραφήματος
με αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και
υποψία ΗΚΚ στο υπερηχογράφημα συστήνεται η θεμελίωση της διάγνωσης
με τη διενέργεια τριφασικής αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας.
Κίρρωση

Έντονη ίνωση

Ήπια-μέτρια ίνωση

Υπερηχογράφημα ή
CT/MRI +/- aFP κάθε
6 μήνες

Υπερηχογράφημα ή
CT/MRI +/- aFP κάθε
6 μήνες*

Κανένα πρόγραμμα
επιτήρησης για ΗΚΚ

Πίνακας 1: Πρόγραμμα επιτήρησης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε ασθενείς με
ΜΑΛΝΗ.*Η σύσταση βασίζεται σε γνώμη ειδικών και όχι σε κατευθυντήριες οδηγίες.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια τάση αύξησης της επίπτωσης του ΗΚΚ
σε μη κιρρωτικούς ασθενείς με ΜΑΛΝΗ, δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για την επιτήρηση αυτών των ασθενών για την
εμφάνιση ΗΚΚ. Τον Ιανουάριο του 2020, η Αμερικανική Γαστρεντερολογική
Εταιρεία δημοσίευσε μία ανασκόπηση, στην οποία δίνονται οδηγίες από εξειδικευμένους στη νόσο ιατρούς για την παρακολούθηση των ασθενών με
ΜΑΛΝΗ ως προς την πιθανότητα εμφάνισης ΗΚΚ. Σύμφωνα με την ανασκόπηση αυτή, οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ και έντονη ίνωση, όπως αυτή προκύπτει
είτε από ιστολογική εξέταση του ηπατικού παρεγχύματος, είτε από δύο μη επεμβατικές μεθόδους εκτίμησής της (π.χ. NAFLD Fibrosis Score και ελαστογραφία), θα ωφελούνταν αν υποβάλλονταν σε πρόγραμμα επιτήρησης ανάλογο
με αυτό των ασθενών με κίρρωση. Επίσης, συστήνεται η ενθάρρυνση της απώλειας βάρους με αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής ή ακόμα και

με χειρουργικές μεθόδους, όπως οι βαριατρικές επεμβάσεις. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο οι ασθενείς αυτοί να απέχουν από έξεις, όπως η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και το κάπνισμα, με σκοπό τη μείωση της βλαπτικής τους επίδρασης στο ήπαρ και κατ’ επέκταση του κινδύνου καρκινογένεσης. Τέλος, αναφέρεται πως οι ασθενείς αυτοί θα έχουν σημαντικό όφελος από τη ρύθμιση των παραγόντων που αποτελούν το μεταβολικό σύνδρομο, όπως τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης στο αίμα, είτε με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, είτε με φαρμακευτική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μετφορμίνη, δεδομένου ότι η χρήση της έχει συσχετισθεί με ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ΗΚΚ σε επιδημιολογικές μελέτες σε ασθενείς
με ΜΑΛΝΗ και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Ο καθιερωμένος τρόπος παρακολούθησης των ασθενών με ΜΑΛΝΗ κίρρωση συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση του ΗΚΚ και στην παράταση του
προσδόκιμου ζωής των ασθενών (Πίνακας 1). Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα μελετών που επιβεβαιώνει ότι χαρακτηρίζεται και από μία ικανοποιητική
σχέση κόστους και αποτελέσματος. Η εφαρμογή ενός αντίστοιχου τρόπου
παρακολούθησης για τους ασθενείς με έντονη ίνωση λόγω ΜΑΛΝΗ παραμένει σήμερα μια πρόκληση. Η ικανότητα διαστρωμάτωσης του κινδύνου
εμφάνισης ΗΚΚ στους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ, όπως γίνεται σήμερα στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, θα βοηθούσε σημαντικά στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος επιτήρησης. Ιδανικά αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση απλών κλινικών παραμέτρων, αλλά ενδεχομένως
να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και η ανεύρεση ευαίσθητων και οικονομικών βιοδεικτών.
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Νεφρική ανεπάρκεια στην
κίρρωση με ασκίτη και ο ρόλος
της ενδοκοιλιακής υπέρτασης
Γεώργιος Δημητρίου, Βασίλειος Βαλάτας, Μαίρη Κουλεντάκη
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου

Η νεφρική ανεπάρκεια (ΝΑ) είναι μια συχνή και πολλές φορές δύσκολη στην αντιμετώπισή της επιπλοκή στους ασθενείς με
κίρρωση του ήπατος. Tο φάσμα της ΝΑ στους κιρρωτικούς ασθενείς περιλαμβάνει το ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ), την ΝΑ
λόγω υπογκαιμίας, την ενδογενή βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος καθώς και την φαρμακευτική ΝΑ. Στην κλινική πράξη,
τα επίπεδα της κρεατινίνης ορού και οι μεταβολές τους αποτελούν την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη και αποδεχτή μέθοδο
αξιολόγησης της νεφρικής λειτουργίας σε αυτή την ομάδα ασθενών1,2.

Η

αναφερόμενη συχνότητα εμφάνισης της οξείας ΝΑ και του ΗΝΣ είναι
50% και 10% αντίστοιχα στους νοσηλευόμενους ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη (3). Στους κιρρωτικούς με ρήξη αντιρρόπησης και ασκίτη, η πιθανότητα εμφάνισης ΗΝΣ κυμαίνεται μεταξύ 8-20% κάθε έτος και
αυξάνεται στο 40% στα 5 έτη.
Υπολογίζεται ότι 35-40% των ασθενών με τελικού σταδίου ηπατική νόσο
και ασκίτη θα αναπτύξουν ΗΝΣ4. Η ΝΑ μπορεί να προκύψει αυτόματα ή να
προκληθεί από δευτερογενή αίτια όπως οι βακτηριακές λοιμώξεις, η υπογκαι-

μία (στα πλαίσια απώλειας υγρών από το γαστρεντερικό ή/και τους νεφρούς,
αιμορραγίας πεπτικού), η χρήση νεφροτοξικών φαρμάκων (πχ ΜΣΑΦ) και η
παρεγχυματική νεφρική νόσος στα πλαίσια της υποκείμενης ηπατικής νόσου
(πχ σπειραματονεφρίτιδα σχετιζόμενη με HBV ή HCV νόσο)5-11.
Η εμφάνιση οξείας ΝΑ και η βαρύτητα της αποτελούν ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα επιβίωσης στους κιρρωτικούς ασθενείς καθώς
και στους ασθενείς μετά από μεταμόσχευση ήπατος 12-20.
Το ΗΝΣ διακρινόταν μέχρι πρόσφατα σε ΗΝΣ τύπου 1 και τύπου 2. Οι νέ-
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ες οδηγίες το διακρίνουν σε ΗΝΣ οξείας νεφρικής βλάβης (Acute Kidney
Injury Hepatorenal Syndrome/ AKI-HRS) και ΗΝΣ χρόνιας νεφρικής νόσου
(Chronic Kidney Disease Hepatorenal Syndrome/ CKD-HRS)21. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την εμφάνιση ΗΝΣ είναι η παρουσία κίρρωσης και ασκίτη.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες απόψεις, η εμφάνιση ΗΝΣ σχετίζεται με μια πρωταρχική διαταραχή σπλαχνικής αγγειοδιαστολής στα πλαίσια πυλαίας υπέρτασης που οδηγεί σε μείωση των περιφερικών αντιστάσεων και κατ’ επέκταση σε μείωση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου αίματος22-25.
Η σπλαχνική αγγειοδιαστολή αποδίδεται στην αυξημένη παραγωγή αγγειοδιασταλτικών παραγόντων όπως νιτρικού οξέος, μονοξειδίου του άνθρακα
και ενδογενών κανναβιδοειδών στη σπλαχνική κυκλοφορία1, 22-25.
Στα αρχικά στάδια της κίρρωσης, η αύξηση της καρδιακής παροχής ως απάντηση στην μείωση των περιφερικών αντιστάσεων δρα αντιρροπιστικά διατηρώντας την αρτηριακή πίεση και τον δραστικό ενδαγγειακό όγκο εντός
φυσιολογικών ορίων1,22.
Καθώς η κίρρωση εξελίσσεται, ο αντιρροπιστικός αυτός μηχανισμός δεν είναι αρκετός, με αποτέλεσμα τη μείωση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου
και της αρτηριακής πίεσης και την ενεργοποίηση αγγειοσυσταλτικών μηχανισμών όπως του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης, του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και την παραγωγή αντιδιουρητικής ορμόνης.
Οι μηχανισμοί αυτοί βοηθούν στην προσπάθεια διατήρησης του δραστικού ενδαγγειακού όγκου, αλλά ταυτόχρονα οδηγούν σε αυξημένη κατακράτηση νατρίου και ύδατος από τους νεφρούς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ασκίτη. Επιπλέον, οδηγούν σε ενδονεφρική αγγειοσύσπαση, με αποτέλεσμα τη μείωση αιμάτωσης του νεφρικού παρεγχύματος και την εμφάνιση
ΝΑ1,22. Σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του ΗΝΣ φαίνεται να διαδραματίζει και η εμφάνιση κιρρωτικής μυοκαρδιοπάθειας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κλάσματος εξώθησης26, αλλά και η εμμένουσα συστηματική φλεγμονή στα πλαίσια κυρίως μετανάστευσης εντερικών βακτηρίων
στους μεσεντέριους λεμφαδένες.

Η τελευταία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων όπως IL-6 και TNF, που δρουν στα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων,
προκαλώντας αγγειοδιαστολή και μειώνοντας περαιτέρω τον δραστικό ενδαγγειακό όγκο27,28.
Πέραν τον γνωστών παθοφυσιολογικών μηχανισμών στην εμφάνιση οξείας ΝΑ στους κιρρωτικούς ασθενείς με ασκίτη, μια κλινική οντότητα φαίνεται
να κερδίζει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η ενδοκοιλιακή υπέρταση
(ΕΚΥ) έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην εμφάνιση της ΝΑ σε ασθενείς που
νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά και του ΗΝΣ σε
κιρρωτικούς ασθενείς με ασκίτη.
Η ενδοκοιλιακή πίεση (ΕΚΠ) ορίζεται ως η πίεση εντός της κοιλιακής κοιλότητας - σε ηρεμία, στην ύπτια θέση και τελοεκπνευστική φάση - που προκύπτει
από την αλληλεπίδραση μεταξύ του κοιλιακού τοιχώματος και των ενδοκοιλιακών σπλάχνων29. Αλλαγές στην ΕΚΠ παρατηρούνται ανάλογα με τη φάση της αναπνοής και την αντίσταση του κοιλιακού τοιχώματος. Φυσιολογική
ΕΚΠ ορίζεται ως η πίεση έως 5 mm Hg, αν και σε παχύσαρκους μπορεί να
φτάσει μέχρι και τα 15mmHg.
Ως ΕΚΥ ορίζεται η εμμένουσα αύξηση της ΕΚΠ ≥ 12 mm Hg και διαχωρίζεται σε 4 κατηγορίες: Grade I: 12-15 mm Hg, Grade II: 16-20 mm Hg,
Grade III: 21-25 mm Hg, Grade IV > 25 mm Hg. Ως σύνδρομο ενδοκοιλιακού διαμερίσματος (ΣΕΔ) ορίζεται η εμμένουσα αυξημένη ΕΚΠ ≥20 mm Hg
με συνοδό εμφάνιση ανεπάρκειας τουλάχιστον ενός οργάνου29. Η παρακολούθηση της ΕΚΠ έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στις ΜΕΘ ως μια απλή και ασφαλής μέθοδος παρακολούθησης για ανάπτυξη ΕΚΥ30.
Οι περισσότερες μελέτες μέτρησης της ΕΚΠ έχουν γίνει σε ασθενείς που
νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ και ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΕΚΥ αναφέρεται μεταξύ άλλων και η παρουσία ασκιτικής συλλογής31.
Όπως φαίνεται, η επίδραση της ΕΚΥ δεν περιορίζεται μόνο στα ενδοκοιλιακά όργανα, αλλά επηρεάζει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα σχεδόν όλα τα
συστήματα, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση και

αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης με αποτέλεσμα τη μείωση της καρδιακής παροχής και την συμπίεση του πνευμονικού παρεγχύματος με εμφάνιση πνευμονικής δυσλειτουργίας32. Η ροή αίματος στη νεφρική αρτηρία έχει
φανεί ότι μειώνεται ιδιαίτερα σε σχέση με την κοιλιακή και την άνω μεσεντέριο αρτηρίες στους ασθενείς με ΕΚΥ33.
Η πίεση στη νεφρική φλέβα και η νεφρική αγγειακή αντίσταση αυξάνονται
σημαντικά. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την διαφυγή (shunt) αίματος μακριά από το νεφρικό παρέγχυμα και τα λειτουργικά νεφρικά σπειράματα οδηγώντας έτσι σε έκπτωση της λειτουργίας τους και τελικά μείωση
της διούρησης34,35. Οι Chang et al. έδειξαν ότι η ΕΚΥ είναι ένας σημαντικός
μηχανισμός και ίσως ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου ΗΝΣ σε ποντίκια36. Η μείωση της διούρησης και η νεφρική δυσλειτουργία αποτελούν κάποια από τα πρώτα σημεία αύξησης της ΕΚΠ37,38.
Οι Surgue et al.39 επίσης έδειξαν ότι η ΕΚΥ είναι μία ανεξάρτητη αιτία για
νεφρική δυσλειτουργία μετεγχειρητικά, ενώ οι Dalfino et al.40 σε μια προοπτική μελέτη ασθενών που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ υπογράμμισαν ότι η
ΕΚΥ και η χαμηλή κοιλιακή πίεση αιμάτωσης (abdominal perfusion pressure,
ΚΠΑ) ήταν οι καλύτεροι δείκτες πρόβλεψης εμφάνισης οξείας ΝΑ. Σε μια ενδιαφέρουσα αλλά μικρή μη ελεγχόμενη μελέτη 12 ασθενών με κίρρωση ήπατος και οξεία ΝΑ, η μείωση της ΕΚΠ μετά από παρακέντηση της ασκιτικής
συλλογής και αναπλήρωση με ενδοφλέβια ανθρώπινη αλβουμίνη, βελτίωσε την κάθαρση κρεατινίνης πιθανότατα μέσω της αύξησης της νεφρικής αιματικής ροής, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τη μείωση του δείκτη νεφρικής αντίστασης στο υπερηχογράφημα με Doppler41.
Η μέτρηση της ΕΚΠ είναι μια φτηνή μέθοδος που παρέχει χρήσιμες κλινικές πληροφορίες και φαίνεται να αποτελεί έναν ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα στην εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας στους κιρρωτικούς ασθενείς με ασκίτη.
Μετράται σύμφωνα με τις οδηγίες της παγκόσμιας εταιρείας του συνδρόμου κοιλιακού διαμερίσματος (World society on abdominal compartment
syndrome - WSACS). Η μέτρηση γίνεται μέσω ενός ουροκαθετήρα στην τελοεκπνευστική φάση σε ύπτια θέση στο επίπεδο της μέσης μασχαλιαίας γραμμής (σημείο μηδέν). Τα ούρα αδειάζονται από την ουροδόχο κύστη και ακολούθως ο ουροκαθετήρας αποφράσσεται τεχνητά. Είκοσι-πέντε χιλιοστόλιτρα φυσιολογικού ορού εγχύονται στην ουροδόχο κύστη μέσω ειδικής θύρας που βρίσκεται πάνω στον ουροκαθετήρα. Η ΕΚΠ ακολούθως μετράται
με τη χρήση ενός μετασχηματιστή μέτρησης πίεσης (monitor) και εκφράζεται σε mm Hg.

Η διάγνωση του ΗΝΣ γίνεται εξ’ αποκλεισμού και τίθεται εφόσον έχουν αποκλειστεί τα λοιπά αίτια οξείας ΝΑ όπως η λειτουργική βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος, η καταπληξία και η πρόσφατη χρήση νεφροτοξικών φαρμάκων (ΜΣΑΦ, αμινογλυοσίδες, σκιαγραφικά μέσα). Επιπλέον, για την τεκμηρίωση του ΗΝΣ θα πρέπει η νεφρική βλάβη να μην βελτιώνεται μετά από
2 ημέρες διακοπής οποιασδήποτε διουρητικής αγωγής με ταυτόχρονη χορήγηση αλβουμίνης1, 42.
Ο νέος ορισμός του AKI-HRS καθορίζεται από το Kidney Disease Improving
Global Outcomes (KDIGO) όπου λαμβάνεται υπόψιν η βασική τιμή κρεατινίνης (baseline creatinine) και όχι ένα σταθερό cut-off όπως μέχρι πρόσφατα. Ως βασική τιμή θεωρείται οποιαδήποτε τιμή τους τελευταίους τρεις μήνες (σε περίπτωση πολλαπλών μετρήσεων λαμβάνεται υπόψιν η πιο πρόσφατη). Σε ασθενείς χωρίς μέτρηση εντός τριμήνου, βασική τιμή θεωρείται
αυτή της εισαγωγής στο νοσοκομείο.
Έτσι το AKI-HRS διακρίνεται σε 4 στάδια: Στάδιο 1Α: αύξηση κρεατινίνης ορού ≥ 0,3 mg/dl ενώ η τιμή της παραμένει κάτω από 1,5 mg/dl, Στάδιο 1B:
αύξηση κρεατινίνης ορού ≥ 0,3 mg/dl από την βασική και ενώ η τιμή αυτή
υπερβαίνει το 1,5 mg/dl, Στάδιο 2: αύξηση κρεατινίνης ορού κατά 2-3 φορές πάνω από τη βασική τιμή, Στάδιο 3: αύξηση κρεατινίνης ορού πάνω από
3 φορές από τη βασική τιμή ή κρεατινίνη ορού ≥ 4,0 mg/dl με οξεία αύξηση ≥ 0,3 mg/dl ή ανάγκη για αιμοκάθαρση21.
Εφόσον τεθεί η διάγνωση AKI-HRS, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και περιλαμβάνει τον αποκλεισμό/αντιμετώπιση οποιασδήποτε λοίμωξης και κυρίως αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας43, καθώς και τη διακοπή επίσης β-αναστολέων44.
Η χρήση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων με πρώτη επιλογή την τερλιπρεσσίνη (καθώς και νοραδρεναλίνη ή συνδυασμός οκτρεοτίδης/μιδοδρίνης) βασίζεται στη λογική της μείωσης της σπλαχνικής αγγειοδιαστολής, ενώ η ταυτόχρονη χορήγηση αλβουμίνης στοχεύει στην αύξηση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου45-49. Η αγωγή αυτή έχει στόχο τη μείωση των επιπέδων κρεατινίνης στην βασική τιμή ή τουλάχιστον ≤ 1,5 mg/dl και πρέπει να διακόπτεται εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση μετά από 14 ημέρες (50-54).
Ανταπόκριση στη θεραπεία παρατηρείται σε μόνο ~50% των ασθενών, ενώ
η πιθανότητα υποτροπής του AKI-HRS μετά τη διακοπή της τερλιπρεσσίνης
είναι <20%55. Η υποτροπή του CKD-HRS είναι πολύ συχνή, γι’ αυτό και δεν
συστήνεται η θεραπεία με αγγειοσυσπαστικούς παράγοντες56,57.
Η βέλτιστη θεραπεία για το AKI-HRS είναι η μεταμόσχευση ήπατος, χωρίς να σημαίνει ότι η νεφρική λειτουργία επανέρχεται πάντα στα φυσιολογικά58,59. Ο μηχανισμός πίσω από την πιθανή απουσία βελτίωσης της νεφρικής λειτουργίας πιστεύεται ότι είναι η παρατεταμένη ισχαιμία του νεφρικού
παρεγχύματος (σε περίπτωση AKI-HRS που δεν ανταποκρινόταν στη θεραπεία), με αποτέλεσμα τη μόνιμη σωληναριακή βλάβη.
Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνεται η ταυτόχρονη μεταμόσχευση ήπατος
και νεφρού εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια43,60.
Η πρόγνωση για τους ασθενείς με AKI-HRS χωρίς φαρμακευτική αγωγή ή
μεταμόσχευση ήπατος είναι κάκιστη (μέση επιβίωση 1 μήνας), ενώ για το
CKD-HRS είναι κάπως καλύτερη (μέση επιβίωση 6 μήνες)61.
Συμπερασματικά, η αιτιολογία της οξείας ΝΑ στην κίρρωση μπορεί να είναι
πολυπαραγοντική, ενώ το ΗΝΣ αποτελεί μια διάγνωση εξ’ αποκλεισμού. Η
παθοφυσιολογία πίσω από την εμφάνιση του είναι σύνθετη, ενώ η μέτρηση
της ΕΚΠ στους κιρρωτικούς με ασκίτη μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον ένα
επιπλέον προγνωστικό δείκτη εμφάνισης ΝΑ, καθώς φαίνεται να διαδραματίζει το δικό της ρόλο στην εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας.
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Γαστρεντερολογικό Quiz
Γεώργιος Κρανιδιώτης, Γεράσιμος Στεφανίδης
Γαστρεντερολογική Κλινική Ν.Ν.Α.

Ασθενής 74 ετών, γυναίκα, εισήχθη προγραμματισμένα στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας προς διενέργεια
λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής λόγω υποτροπιαζόντων επεισοδίων χολοκυστίτιδας. Μετεγχειρητικά η ασθενής
παρουσίασε χολόρροια, διάγνωση που τέθηκε μετά από βιοχημικό έλεγχο υγρού παροχέτευσης η οποία είχε τοποθετηθεί
διεγχειρητικά. Λόγω πιθανής μετεγχειρητικής διαφυγής διενεργήθηκε από την κλινική μας ERCP προς αξιολόγηση και
τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης.
Παρατίθεται η παρακάτω ακτινοσκοπική εικόνα. Τι απεικονίζει?

Απάντηση:

O βαθύς εκλεκτικός καθετηριασμός του χοληδόχου πόρου ανέδειξε μετά την έγχυση σκιαγραφικού μικροδιαφυγή από έκτοπο τριχοειδές χοληφόρο που
εξορμάται από το δεξιό ηπατικό πόρο.
Πρόκειται για μία παραλλαγή των χοληφόρων πόρων, που αφορά επικουρικούς ή έκτοπους ηπατικούς πόρους που προέρχονται από το ήπαρ και παροχετεύουν τη χολή στη χοληδόχο κύστη. Η αναγνώριση τους κατά τη διάρκεια της χολοκυστεκτομής είναι δύσκολη, αφενός μεν λόγω των μικρών διαστάσεων τους, αφετέρου δε λόγω των φλεγμονωδών αλλοιώσεων της περιοχής.
Στην περίπτωση μας πρόκειται για πόρο του Luschka, o οποίος χαρακτηρίζεται ως το ενδοηπατικό εκείνο χοληφόρο που διεισδύει μέχρι το εξωτερικό τοίχωμα της χοληδόχου κύστεως.
Τέθηκε πλαστική ενδοπρόσθεση επιτυχώς και η ασθενής παρουσίασε άμεση κλινικοεργαστηριακή βελτίωση.
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More control,
less stress

Evolutionary Design

Evolutionary Design Encased inside and out with silicone,
Evolution is designed to reduce ingrowth and decrease food
bolus impaction. Proximal and distal flanges, either covered
or uncovered, secure the stent position and lessen the risk
of migration. The proximal “lasso” loop gives the freedom
to reposition the partially covered stent immediately after
placement while the fully covered stent has visible, proximal
and distal, grasping loops for both repositioning and removal
up to 8 weeks after placement.

Evolutionary Control

Evolutionary Control Each squeeze of the trigger, gives you
precise control over stent deployment and recapturability. A
simple switch of the Directional button allows you to move
between release and recapture with ease. There is even a
“point of no return” reference mark to alert you when stent
capture is no longer possible.

Evolution Esophageal
CONTROLLED - RELEASE STENT

Benign
Indication

Evolutionary Cover

Evolutionary Cover To give you the widest range of treatment
options, Evolution Esophageal stents come partially or fully
covered. There is even a fully covered stent specifically
indicated for benign strictures. And they all deploy smoothly
and confidently thanks to the stressreducing, controlledrelease delivery system.
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And Security

Streamline all your stone
management procedures

Instinct

Endoscopic Hemoclip
Wide Opening Span 16mm
Strength & Security
360o Rotation
MR conditional

• 4 inflation diameters in 1 device to meet your
specific clinical needs
• Ease of injection with contrast exiting the distal tip
for above injection balloons
• Radiopaque bands enhance fluoroscopic
visualization of the extraction balloon
• Reference marks on syringe indicate each inflation
diameter

4, 6, 10 Shooter

SAEED MULTI BAND LIGATOR

Band with confidence
After leading the market for more than a decade,
the reliable Saeed Multi-Band Ligator is now
available with Universal-fit barrels that streamline
your order information and simplify inventory control.
And, by using bands that demonstrate lower slippage
rates when compared to other bands on the market1,
the Saeed 4, 6, 10 Shooter can potentially reduce the
risk of rebleeding.
We’ve taken reliability and streamlined it.

Hercules

Dilate with strength
and accuracy

3-stage wire guided balloon

To effectively manage strictures in the esophagus, pylorus,
duodenum and colon, you need a strong balloon that can
be accurately staged.
When you choose the Cook Hercules, you get both.
Thanks to the exclusive P.E.T. Flex™ technology, this
balloon balances exceptional strength and staging
accuracy.
And now, for clinician preference, the Hercules includes a
preloaded wire guide.

Α&L MEDICAL SUPPLIES S.A
Παρμενίδου 6, 116 36 Αθήνα
Τηλ: +30 210 75 13 156, Fax: +30 210 70 15 727
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5th ATHENS INTERNATIONAL
SYMPOSIUM AISDD
July 3-4, 2020
Megaron Athens International Conference
Centre, Athens, www.aisdd.com

12η ΗΠΑΤΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
18-20 Σεπτεμβρίου 2020
Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
www.inepig2020.gr

16th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON DIGESTIVE
AND GASTROENTEROLOGY
HEALTH CONDITIONS
July 20-21, 2020
Barcelona, Spain
www.eurogastro.healthconferences.org

22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
October 21-22, 2020, Frankfurt, Germany
www.gastroenterology.insightconferences.com

THE INTERNATIONAL LIVER CONGRESS
August 25-28, 2020
London, United Kingdom, www.ilc-congress.eu

25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
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eemep.gr/index.php/component/k2/item/10325o-elliniko-synedrio-eemelop-2020

INTERNATIONAL LIVER CANCER
ASSOCIATION – 14th ANNUAL CONFERENCE
10-13 September 2020
Madrid, Spain
www.ilca2020.org

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
DIGESTIVE AND METABOLIC DISEASES
November 23-24, 2020, London, UK
digestivediseases.conferenceseries.com

18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό
Συνέδριο
11-13 Σεπτεμβρίου 2020
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
www.hepatology2020.frei.gr

40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο αποτελεί , ως γνωστόν, την
κορυφαία επιστημονική εκδήλωση για τα νοσήματα του ήπατος
και των χοληφόρων. Αποτελεί την μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση
όλων των ιατρών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ηπατικά νοσήματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής
Εκπαίδευσης της ΕΕΜΗ κατάρτισε τριήμερο επιστημονικό
πρόγραμμα που αποσκοπεί στην κάλυψη του φάσματος της
ηπατολογίας ικανοποιώντας τις σύγχρονες προκλήσεις στα
νοσήματα του ήπατος. Η Ηπατολογία σήμερα βρίσκεται σε περίοδο
σημαντικών ερευνητικών αλλαγών που απαιτούν πλέον την
διεπιστημονική προσέγγιση πολλών ασθενειών του ήπατος και
των χοληφόρων. Αντιστεκόμενοι στους δύσκολους καιρούς
προσπαθούμε να εναρμονιστούμε στις σύγχρονες προκλήσεις
προσφέροντας ό,τι νεότερο θεματολογικά και στρεφόμενοι σε
άλλες υποειδικότητες, τη συνεργασία με τις οποίες επιβάλλουν
τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα. Η ηπατολογική κοινότητα
καλείται να επαναπροσδιορίσει το πεδίο δράσης στο άμεσο μέλλον
και ευελπιστούμε το Συνέδριο να τροφοδοτήσει γόνιμες συζητήσεις
και μετά την λήξη του. Σας καλούμε να παρακολουθήσετε και να
συμμετάσχετε στις εργασίες του ερχόμενου συνεδρίου που θα
λάβει χώρα στην Αθήνα 11-13/09/2020.
Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος & Οργανωτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπήλιος Μανωλακόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Ελευσινιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Γατσέλης

ΤΑΜΙΑΣ

Μαρία-Μέλανι Ντόιτς

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Γερμανίδης

Θεματικές Ενότητες
1. ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
2. ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ - ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ - ΗΚΚ
3. NASH-NAFLD-ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
4. ΔΙΑΦΟΡΑ
Βράβευση Εργασιών:
Κατά διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν 3 Ελεύθερες Ανακοίνωσεις (oral) και 3 Ηλεκτρονικά Αναρτημένες
(e-Poster) με χρηματικό έπαθλο.
Επιπλέον, θα δοθούν 10 τιμητικές διακρίσεις και δωρεάν εγγραφή στο Συνέδριο σε νέους ερευνητές, ηλικίας
έως 35 ετών.
Οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της online Φόρμας Υποβολής
Περιλήψεων της ιστοσελίδας. *Περιλήψεις που θα σταλούν μέσω email ή φαξ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

