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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
με το παρόν τεύχος ξεκινάει το 2021 για το Info Gastroenterology
and Hepatology. Παραμένουμε στη δίνη της πανδημίας από τον νέο
κορωνοϊό, που επηρεάζει σύσσωμη την ιατρική κοινότητα. Στη δύσκολη
αυτή συγκυρία, ελπίζουμε να συμβάλλουμε στην ενημέρωσή σας και να
κινητοποιήσουμε και να διευρύνουμε τις γνώσεις σας.
Οι εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών
νοσημάτων του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν ένα θέμα που άπτεται του
ενδιαφέροντος κάθε γαστρεντερολόγου, που καλείται να προσφέρει το
καλύτερο στον ασθενή του. Η σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση των
ΙΦΝΕ αφορά στη χρήση μορίων που αναστέλλουν τη φλεγμονή, επιδρώντας
σε διάφορα βιολογικά μονοπάτια. Η ομάδα των κκ. Τουρκοχρήστου,
Τσούνη και Τριάντου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών μας
παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα, αναλυτική και περιεκτική ανασκόπηση
της βιολογίας πίσω από τους υπάρχοντες και αναπτυσσόμενους παράγοντες
που αναστέλλουν τις ιντεγκρίνες, μιας ομάδας μορίων που υπόσχονται
αξιόλογα αποτελέσματα στην επίτευξη και διατήρηση της ύφεσης των
νοσημάτων αυτών.
Η ελπίδα θεραπείας του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μέχρι πρόσφατα
αφορούσε αποκλειστικά την ομάδα ασθενών που διαγιγνώσκονταν
πρώιμα και ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση, χειρουργική θεραπεία ή
τοποπεριοχική αντιμετώπιση με επεμβατικές μεθόδους. Η φαρμακευτική
θεραπεία στην περίπτωση της προχωρημένης νόσου περιοριζόταν μόνο σ’
έναν παράγοντα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς. Αυτή η εικόνα
άλλαξε, με την προσθήκη στη θεραπευτική μας φαρέτρα επιπρόσθετων
φαρμακευτικών επιλογών πρώτης και δεύτερης γραμμής, που υπόσχονται
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τις θεραπευτικές επιλογές αυτές παρουσιάζουν
αναλυτικά στην ανασκόπησή τους οι κκ. Γούλας και Μανωλακόπουλος στο
άρθρο που δημοσιεύουμε εδώ.
Είναι κοινός τόπος στην γαστρεντερολογική κοινότητα ότι η θεραπευτική
ενδοσκόπηση παρουσιάζει αλματώδη πρόοδο, δίνοντας τη δυνατότητα
αντιμετώπισης παθήσεων, για τις οποίες ο ασθενής στο παρελθόν ήταν
υποχρεωμένος να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο κ. Μαυρογένης μας
παρουσιάζει μια σύντομη ανασκόπηση της μεθόδου της Ενδοσκοπικής
Υποβλεννογόνιας Διατομής και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει στον
ασθενή μας.
Το γαστρεντερολογικό κουίζ μας παρουσιάζει μια περίπτωση ασθενούς με
οισοφάγο Barrett και σας καλεί να συμμετέχετε στη θεραπευτική απόφαση
για την αντιμετώπισή του.
Με την ευχή η άνοιξη που έρχεται να σημάνει το τέλος της πανδημίας και να
μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος
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Η εμφάνιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι απόρροια ενός
συνδυασμού γενετικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και απορρύθμισης των ανοσολογικών
αποκρίσεων, τα οποία εντάσσονται σε έναν κύκλο ανατροφοδοτούμενης φλεγμονής του εντερικού
βλεννογόνου. Η προσκόλληση και εν συνεχεία η μετακίνηση των λευκοκυττάρων διαμέσου του
αγγειακού ενδοθηλίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη και διαιώνιση της φλεγμονώδους
εξεργασίας. Οι ιντεγκρίνες είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που συντελούν στην προσκόλληση
των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο και επιτρέπουν τη μετανάστευσή τους στο σημείο φλεγμονής,
όπου εξασκούν ποικίλες ανοσολογικές λειτουργίες. Η ανάπτυξη θεραπευτικών παραγόντων που
αναστέλλουν τη δράση των ιντεγκρινών αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική για τον περιορισμό της
φλεγμονώδους απόκρισης και για την επαγωγή κλινικής ύφεσης σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

Τ

α ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) έχουν ως κοινό τους γνώρισμα την χρόνια φλεγμονώδη εξεργασία του εντερικού βλεννογόνου, η οποία χαρακτηρίζεται από περιόδους υφέσεων και εξάρσεων. Η νόσος του Crohn (ΝC) και
η Ελκώδης Κολίτιδα (EK) συνιστούν τις δύο κύριες κλινικές οντότητες. H αιτιολογία τους θεωρείται πολυπαραγοντική με κύριες συνιστώσες τη γενετική προδιάθεση, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες
και την απορρύθμιση των ανοσοαποκρίσεων1. Μελέτες γονιδιωματικής ανάλυσης έχουν προσδιορίσει περισσότερους από 240 γενετικούς τόπους υψηλού κινδύνου για ΙΦΝΕ, από τους οποίους οι 30 εί-

ναι κοινοί μεταξύ της NC και της EK2, 3). Αυτοί οι γενετικοί τόποι κωδικοποιούν πρωτεΐνες με σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης του εντερικού βλεννογόνου, στη λειτουργία του επιθηλιακού φραγμού, στην φυσική ανοσία του βλεννογόνου, στην ανοσορρύθμιση, στη μετανάστευση των κυττάρων, στην επίκτητη ανοσία και
στην κυτταρική ομοιόσταση4-6.
Παράλληλα, αναδεικνύεται η επίδραση των διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη των ΙΦΝΕ. Το κάπνισμα έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση και εκδήλωση εξάρσεων της
NC, αλλά στην ΕΚ φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο7, 8. Επιπλέον
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ποικίλοι παράγοντες όπως ο θηλασμός κατά τη βρεφική ηλικία, η φυσική δραστηριότητα, τα υψηλά επίπεδα φυλλικού οξέος και βιταμίνης
D δρουν προστατευτικά, ενώ η έκθεση σε αντιβιοτικά κατά την παιδική ηλικία, η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών, η υπερκατανάλωση υδατανθράκων και η διαβίωση σε αστικά κέντρα έχουν ενοχοποιηθεί8-10. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σημασία της επίδρασης των παραγόντων αυτών στη
σύνθεση του μικροβιώματος. Η διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα
σε παθογόνους και μη παθογόνους μικροοργανισμούς και η συνεπαγόμενη εντερική δυσβίωση οδηγούν σε απορρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων και πυροδοτούν τα σηματοδοτικά μονοπάτια της φλεγμονής11, 12. Τέλος, στον ανατροφοδοτούμενο κύκλο της
φλεγμονής στα ΙΦΝΕ συντελεί η απορρύθμιση των έμφυτων και επίκτητων ανοσοαποκρίσεων του εντερικού βλεννογόνου. Σε ασθενείς με ΙΦΝΕ έχει σημειωθεί αυξημένη ενεργοποίηση και δραστηριότητα των προφλεγμονωδών φαινοτύπων μακροφάγων και Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων (Th1, Th17)13, καθώς και απώλεια ελέγχου της φλεγμονώδους αντίδρασης λόγω μιας δυσλειτουργίας των
Τ ρυθμιστικών κυττάρων14, η δραστηριότητα των οποίων διερευνάται ως υποψήφιος θεραπευτικός στόχος15.
Τρέχουσα φαρμακευτική θεραπεία
Τα ΙΦΝΕ παρουσιάζονται με ένα φάσμα κλινικών συμπτωμάτων,
η σοβαρότητα των οποίων ποικίλει από ήπιες εκδηλώσεις μέχρι την
πολύ σοβαρή και απειλητική για την ζωή νόσο. Ο βασικοί στόχοι των
θεραπευτικών παραγόντων που έχουν αναπτυχθεί είναι η εξασφάλιση και διατήρηση της ύφεσης, η πρόληψη των δευτερογενών επιπτώσεων των ΙΦΝΕ καθώς και επιπλοκών (αποστήματα, συρίγγια),
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών και να περιοριστεί
η νοσηρότητα και η θνητότητα. Τα αμινοσαλυκιλικά και τα παράγωγά τους (mesalazine, sulphasalazine) αποτελούν την πρώτη γραμμή θεραπείας για ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νόσο16, ασκώντας
αντιφλεγμονώδη δράση μέσω της ενεργοποίησης μορίων που αναστέλλουν τη σύνθεση και δραστηριότητα προφλεγμονωδών κυτταροκινών και μορίων-μεσολαβητών της φλεγμονής17. Σε αντίθεση, τα

κορτικοστεροειδή χορηγούνται σε μέτρια έως σοβαρή εκδήλωση για
την επίτευξη ύφεσης των συμπτωμάτων18, 19. Ο μηχανισμός δράσης
τους περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της έκφρασης γονιδίων που
αναστέλλουν τη φλεγμονώδη δραστηριότητα κυττάρων του ανοσοποιητικού (όπως μακροφάγα, ηωσινόφιλα, λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα) καθώς και την καταστολή της έκφρασης γονιδίων σχετικών με
τη σύνθεση προφλεγμονωδών κυτταροκινών20.
Άλλες θεραπευτικές επιλογές σε μέτρια έως σοβαρή νόσο είναι οι
ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες όπως οι θειοπουρίνες (azathioprine,
6-mercaptopurine) και η μεθοτρεξάτη, καθώς και βιολογικοί παράγοντες (μονοκλωνικά αντισώματα). Τα μεταβολικά παράγωγα των θειοπουρινών παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του
ανοσοποιητικού μέσω της αναστολής των ενζύμων που επιτελούν
την αντιγραφή του DNA21. Η μεθοτρεξάτη μπορεί επίσης να συμβάλλει στην αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω της αναστολής της σύνθεσης των βάσεων των νουκλεϊνικών οξέων (πουρίνες, πυριμιδίνες), ενώ παράλληλα, ενεργοποιεί μοριακά σηματοδοτικά μονοπάτια αναστολής προφλεγμονωδών ανοσοαποκρίσεων22.
Τέλος, η ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων αποτέλεσε μια επανάσταση στην θεραπεία των ΙΦΝΕ. Οι βιολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν τη δραστηριότητα
της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης TNF-a (infliximab, adalimumab,
certolizumab), τα μονοκλωνικά αντισώματα (ustekinumab) που προσδένουν τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες IL-12 και IL-23, τα μονοκλωνικά αντισώματα (vedolizumab) που δεσμεύουν τις ιντεγκρίνες παρεμποδίζοντας τη μετακίνηση των ανοσοκυττάρων διαμέσου
του ενδοθηλίου στο σημείο της φλεγμονής, καθώς και τα μόρια αναστολείς των κινασών JAK (tofacitinib) που δρουν αναστέλλοντας τη
σηματοδότηση προφλεγμονωδών κυτταροκινών και τη δραστηριότητα προφλεγμονωδών φαινοτύπων Τ βοηθητικών κυττάρων18, 19, 23-26.
Ιντεγκρίνες: δομή και λειτουργία
Πολλές βιολογικές λειτουργίες, ανάμεσα στις οποίες η ανοσολογική απόκριση του ξενιστή, η αιμόσταση, η επούλωση τραυμάτων, η
αγγειογένεση και η ανάπτυξη των οργάνων ρυθμίζονται μέσω της
αλληλεπίδρασης μεταξύ κυττάρου-κυττάρου καθώς και του κυττάρου
με την εξωκυττάρια ύλη. Στη διαμεσολάβηση αυτής της αλληλεπίδρασης κεντρικός είναι ο ρόλος των ιντεγκρινών, μιας οικογένειας διαμεμβρανικών πρωτεϊνικών υποδοχέων που εκφράζονται σε όλους
τους τύπους κυττάρων. Οι ιντεγκρίνες αποτελούν ετεροδιμερή σύμπλοκα που προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο διαμεμβρανικών
γλυκοπρωτεϊνών τύπου Ι, της α και β υπομονάδας. Υπάρχουν 24 τουλάχιστον μοναδικοί συνδυασμοί α υπομονάδων (18 τύποι) και β υπομονάδων (8 τύποι), οι οποίοι αναγνωρίζουν και προσδένουν μια
μεγάλη ποικιλία συστατικών της εξωκυττάριας ύλης αλλά και υποδοχέων στην επιφάνεια διαφόρων τύπων κυττάρων27, 28).
Οι υπομονάδες α και β των ιντεγκρινών αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο τμήμα, το οποίο δομείται από μικρότερες επικράτειες.
Συγκεκριμένα η α υπομονάδα φέρει στο εξωκυττάριο τμήμα τις επικράτειες α-I, β-propeller, thigh και δύο calf επικράτειες (calf-1, calf-2),
που σχηματίζουν ένα μεγάλο, σφαιρικό σημείο πρόσδεσης, το οποίο ακολουθείται από ένα λεπτό τμήμα. To εξωκυττάριο τμήμα της β
υπομονάδας της ιντεγκρίνης διαιρείται στις επικράτειες β-I, hybrid,
PSI (plexin-semaphorin-integrin), τέσσερις επαναλαμβανόμενες δομές επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) πλούσιες σε κυστεΐνη
και μια β-tail επικράτεια. Το εξωκυττάριο τμήμα των α και β υπομονάδων ακολουθείται από ένα διαμεβρανικό, μονής έλικας πρωτεϊνικό τμήμα και ένα μικρό ενδοκυττάριο τμήμα, το οποίο προσδένει διάφορες κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, για να συνδεθεί μέσω αυτών με τις πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού. Σε ανενεργή κατάσταση
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προβιοτικά
οι ιντεγκρίνες αποκτούν μια κλειστή διαμόρφωση του εξωκυττάριου
τμήματος, το οποίο αναδιπλώνεται και κλίνει προς τη μεμβράνη και
οι κυτταροπλασματικές περιοχές των υπομονάδων α και β προσεγγίζουν η μία την άλλη σχηματίζοντας επίσης μια κλειστή δομή, η οποία σταθεροποιεί την ανενεργή μορφή του υποδοχέα29.
Οι ιντεγκρίνες δρουν ως υποδοχείς κυτταρικής προσκόλλησης, εφόσον μεταφερθούν στη μεμβράνη του κυτταροπλάσματος και ενεργοποιηθούν από την πρόσδεση των κατάλληλων μορίων. Η ενεργοποίηση των ιντεγκρινών θεωρείται ότι αρχίζει από ενδοκυττάρια σήματα του κυτταροπλάσματος, που παράγονται ύστερα από την πρόσδεση των ιντεγκρινών σε υποδοχείς χημειοκινών των λευκοκυττάρων
καθώς και TCR ή BCR υποδοχείς των Τ και Β λεμφοκυττάρων αντίστοιχα30, 31. Η ενδοκυττάρια πρωτεΐνη-προσαρμογέας του κυτταροσκελετού, ταλίνη, προσδένεται στο κυτταροπλασματικό τμήμα της β
υπομονάδας της ιντεγκρίνης και προκαλεί το διαχωρισμό των κυτταροπλασματικών τμημάτων των α και β υπομονάδων, επάγοντας έτσι
αλλαγή στη στερεοδιαμόρφωση του εξωκυττάριου τμήματος του υποδοχέα, η οποία ενισχύει τη συγγένεια του υποδοχέα με τους αντίστοιχους προσδέτες32. Επιπλέον, στην ενεργοποίηση των ιντεγκρινών συνεπικουρεί και η σηματοδοτική πρωτεΐνη του κυτταροσκελετού
kindlin μετά από πρόσδεση της στις περιοχές β-tail των ιντεγκρινών.
Στο σημείο αυτό η kindlin στρατολογεί την παξιλίνη, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία νέων δομών εστιακής προσκόλλησης, καθώς και
πρωτεϊνικά σύμπλοκα του κυτταροσκελετού (ακτίνη Arp2/3) απαραίτητα για τη δημιουργία μεμβρανικών προσεκβολών33, 34.
Οι ιντεγκρίνες μπορούν να συνδεθούν με συστατικά της εξωκυττάριας ύλης όπως η λαμινίνη, το κολλαγόνο, η φιμπρονεκτίνη, καθώς και
να αλληλεπιδράσουν με υποδοχείς της επιφάνειας λευκοκυττάρων
και ενδοθηλιακών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου των μελών της
οικογένειας πρωτεϊνών ADAM (a disintegrin and metalloprotease),
των υποδοχέων τύπου ανοσοσφαιρινών ICAM (intercellular adhesion
molecule) και VCAM (vascular cell adhesion molecule). Επίσης, βακτηριακοί πολυσακχαρίτες και ιοί μπορούν να προσδεσθούν στις ιντεγκρίνες35. Η αλληλεπίδραση των ιντεγκρινών με την εξωκυττάρια ύλη επάγει τη στρατολόγηση στο κυτταρόπλασμα ειδικών σηματοδοτικών πρωτεϊνών και πολύπλοκων μορίων-προσαρμογέων, τα
οποία επάγουν την ενεργοποίηση σηματοδοτικών οδών (FAK, SRC,
AKT, ERK) και ενζύμων όπως οι GTPάσες36.
Σημαντικές βιολογικές λειτουργίες όπως ο κυτταρικός θάνατος,
η δομή και η δυναμική του κυτταροσκελετού, η κυτταρική πολικότητα, η ενδοκυττάρια μεταφορά μορίων, η μετανάστευση των κυττάρων και η δομική ακεραιότητα του ιστού ρυθμίζονται από αυτές τις
σηματοδοτικές οδούς37. Η ορθή λειτουργία των ιντεγκρινών απαιτεί
μια δυναμική ισορροπία της ενεργής και ανενεργής διαμόρφωσής
τους. Η αναστολή της ενεργοποίησης των ιντεγκρινών επιτελείται από κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες όπως οι filamin, CIB1 (Calcium
and integrin-binding protein 1) και ICAP-1 (integrin cytoplasmic
domain-associated protein-1), οι οποίες ανταγωνίζονται την ταλίνη
στις θέσεις πρόσδεσης τους στο κυτταροπλασματικό τμήμα των β υπομονάδων των ιντεγκρινών παρεμποδίζοντας, έτσι, την ενδοκυττάρια μετάδοση σήματος και την κυτταρική μετανάστευση38.
Ο ρόλος των ιντεγκρινών στη φλεγμονή
και στις ανοσοαποκρίσεις
Η αυξημένη αιματική ροή και διαπερατότητα των αγγείων στην
περιοχή της φλεγμονής οδηγεί στην προσκόλληση και μετακίνηση
των λευκοκυττάρων διαμέσου του αγγειακού ενδοθηλίου, που αρχίζει με την αλληλεπίδραση των διαμεμβρανικών γλυκοπρωτεϊνών
σελεκτινών, οι οποίες εκφράζονται τόσο στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων όσο και στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα
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λευκοκύτταρα εκφράζουν L-σελεκτίνη και υποδοχείς (PSGL-1) που
αναγνωρίζουν τις σελεκτίνες (P-σελεκτίνη, Ε-σελεκτίνη) των ενδοθηλιακών κυττάρων, η έκφραση των οποίων αυξάνεται υπό την επίδραση ισταμίνης και άλλων μορίων-μεσολαβητών της φλεγμονής. Η
συνεχής αλληλεπίδραση χαμηλής συγγένειας μεταξύ των L, P και E
σελεκτινών εξασφαλίζει μια αργή «κύλιση» (rolling) των λευκοκυττάρων κατά μήκος του αγγειακού ενδοθηλίου39. Τα λευκοκύτταρα, καθώς έρχονται σε επαφή με τα κύτταρα του ενδοθηλίου, ενεργοποιούνται από χημειοκίνες και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, οι οποίες απελευθερώνονται κατά μήκος του ενδοθηλίου είτε από τα ίδια
τα ενδοθηλιακά κύτταρα είτε από άλλα προφλεγμονώδη κύτταρα. Η
ισχυρή πρόσδεση των χημειοκινών στους υποδοχείς τους στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων συμβάλλει στην επιβράδυνση της μετακίνησής τους και εκκινεί ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια, τα
οποία επάγουν την ενεργοποίηση των ιντεγκρινών τροποποιώντας
την στερεοδιαμόρφωση τους και αυξάνουν την ισχύ της πρόσδεσης.
Ένα υποσύνολο ιντεγκρινών εκφράζεται στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων και περιλαμβάνει τις αLβ2 (lymphocyte function-associated
antigen 1 [LFA-1];CD11a/CD18)), αMβ2 (macrophage-1 antigen
[Mac-1] designated complement receptor 3 [CR3]; CD11b/CD18),
αXβ2 (CD11c/CD18; CR4) και αDβ2 (CD11d/CD18), α4β1 (very
late antigen (VLA)-4; CD49d/CD29) και α4β7 (LPAM-1), οι οποίες
είναι σημαντικές για τη στρατολόγηση των λευκοκυττάρων ρυθμίζοντας τη μετακίνησή τους στους λεμφοειδείς ιστούς και στα σημεία
της φλεγμονής. Η LFA-1 εκφράζεται σε ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα, ενώ η Mac-1 εκφράζεται κυρίως σε ουδετε-

ρόφιλα και μονοκύτταρα. Η VLA-4 εκφράζεται σε μονοκύτταρα και Τ
λεμφοκύτταρα, η αΧβ2 εντοπίζεται σε μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα (DCs) και η αDβ2 εκφράζεται σε μονοκύτταρα/μακροφάγα40-44.
Οι ενεργοποιημένες ιντεγκρίνες αποκτούν αυξημένη συγγένεια για
ειδικά μόρια προσκόλλησης (ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1) στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, η έκφραση των οποίων επάγεται από προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IFNγ, IL-1β και TNFα) που
απελευθερώνονται από ενεργοποιημένα μακροφάγα, λεμφοκύτταρα καθώς και ενδοθηλιακά κύτταρα. Το μόριο VCAM-1 προσδένεται
στην ιντεγκρίνη α4β1 (VLA-4) στην επιφάνεια των μονοκυττάρων
και Τ λεμφοκυττάρων, ενώ οι β2 ιντεγκρίνες (CD11c/CD18, CD11d/
CD18) στην επιφάνεια μονοκυττάρων, μακροφάγων και δενδριτικών
κυττάρων αναγνωρίζουν και προσδένουν τα μόρια προσκόλλησης
ICAM-1 και ICAM-2 στα ενδοθηλιακά κύτταρα45-47. Η πρόσδεση των
μορίων προσκόλλησης στις ιντεγκρίνες είναι αρκετά ισχυρή, ώστε
να οδηγήσει στην ακινητοποίηση των λευκοκυττάρων στο αγγειακό
ενδοθήλιο και να ξεκινήσει η διαπίδυσή τους (μεταφορά μέσω του
ενδοθηλίου) και η μετανάστευσή τους στο διάμεσο ιστό, στο σημείο της φλεγμονής υπό την επίδραση χημειοτακτικών παραγόντων48.
Επιπλέον, οι ιντεγκρίνες εμπλέκονται στη λειτουργία των ανοσοκυττάρων και σε ποικίλες ανοσολογικές διαδικασίες. Ειδικότερα, η
αλληλεπίδραση της ιντεγκρίνης LFA-1 με το μόριο προσκόλλησης
ICAM-1 (αλλά και άλλων ιντεγκρινών με μόρια προσκόλλησης) συμβάλλει στη διαμόρφωση της περιοχής άμεσης επαφής των Τ λεμφοκυττάρων με τα δενδριτικά κύτταρα (ανοσολογική σύναψη), η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό
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των Τ λεμφοκυττάρων49, 50. Παράλληλα, η LFA-1 λειτουργεί ως ένα
συν-διεγερτικό σήμα ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων επάγοντας την παραγωγή της IL-2 κυτταροκίνης από αυτά 51-53 και προωθεί την ακόλουθη διαφοροποίησή τους στους ποικίλους υποπληθυσμούς54. Οι ιντεγκρίνες Mac-1 και αXβ2 λειτουργούν, επίσης, ως υποδοχείς της πρωτεΐνης iC3b του συμπληρώματος, διαμεσολαβώντας
στη φαγοκυττάρωση και εξουδετέρωση των σωματιδίων που έχουν
σημανθεί από συστατικά του συμπληρώματος55, ενώ η αποκοκκίωση
των ουδετεροφίλων εξαρτάται από τη λειτουργία της Mac-1 ιντεγκρίνης56. Εντούτοις, έχει αναφερθεί και η ανοσοκατασταλτική δράση της
ιντεγκρίνης Mac-1 μέσω αναστολής της σηματοδότησης των TLR υποδοχέων στα μακροφάγα57. Ακόμη, οι β2 ιντεγκρίνες και το μόριο
πρόσδεσής τους ICAM-1 μπορούν να καταστείλουν τη διαφοροποίηση των Th17 Τ βοηθητικών κυττάρων58, 59 καθώς και την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, η οποία διαμεσολαβείται από τα δενδριτικά κύτταρα60-62, περιορίζοντας τη μετακίνηση των δενδριτικών
κυττάρων από την περιφέρεια στους λεμφαδένες62, 63.
Τέλος, ο ρόλος των ιντεγκρινών στις ανοσοαποκρίσεις αναδεικνύεται στη συσχέτιση τους με τη δραστηριότητα και λειτουργία των Τ
λεμφοκυττάρων, τα οποία αποτελούν τα βασικά κύτταρα-ρυθμιστές
των ανοσοαποκρίσεων. Η αλληλεπίδραση των αLβ2, α4β1, α5β1 ιντεγκρινών με τα αντίστοιχα μόρια προσκόλλησης ICAM-1, VCAM-1
και τη φιμπρονεκτίνη στα στρωματικά κύτταρα του φλοιού και του μυελού του θύμου αδένα ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των θυμοκυττάρων και τη διαδικασία θετικής και αρνητικής επιλογής των Τ λεμφοκυττάρων. Οι β2 (αLβ2) και οι α4 (α4β1, α4β7) ιντεγκρίνες συμβάλ-

λουν στη μετακίνηση των Τ λεμφοκυττάρων στους ιστούς για να έρθουν σε επαφή με άλλα ανοσοκύτταρα να διεγείρουν και να ρυθμίσουν τις ανοσοαποκρίσεις64. Η ιντεγκρίνη αΕβ7 έχει βρεθεί να παίζει ρόλο στη διατήρηση του πληθυσμού δραστικών και μνημονικών
Τ κυττάρων, κυρίως των CD8+ μνημονικών Τ κυττάρων, στο ενδοεπιθηλιακό τμήμα του εντέρου, όπου αλληλεπιδρά με τον επιθηλιακό υποδοχέα Ε-καντερίνης65, 66. Επίσης, η λειτουργία αν ιντεγκρινών
έχει συσχετιστεί με τη ρύθμιση της κλωνικής επέκτασης των Β λεμφοκυττάρων των βλαστικών κέντρων των λεμφαδένων καθώς και
της παραγωγής, απόκρισης και αλλαγής ισοτύπου των αντισωμάτων σε ζωικά μοντέλα67.
Συνεπώς, οι ιντεγκρίνες, αναγνωριζόμενες ως κομβικά σημεία στη
φλεγμονώδη διαδικασία και την ανοσιακή απόκριση, έχουν αποτελέσει στόχο για ανάπτυξη μιας σειράς θεραπευτικών παραγόντων. Στο
πεδίο των ΙΦΝΕ ο ανταγωνισμός της δράσης των ιντεγκρινών μπορεί
να περιορίσει τη μετακίνηση των λευκοκυττάρων διαμέσου του ενδοθηλίου και να ανασταλεί η μεταφορά προφλεγμονωδών κυττάρων
στα σημεία βλάβης του εντερικού βλεννογόνου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελαττωθούν οι υπέρμετρες ανοσολογικές αντιδράσεις
και να διακοπεί ο ανατροφοδοτούμενος κύκλος φλεγμονής-βλάβης
στο εντερικό τοίχωμα.
Διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές με αντι-ιντεγκρίνες
Vedolizumab: είναι ένα μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα που στοχεύει
την α4β7 ιντεγκρίνη που εκφράζεται σε Τ, Β λεμφοκύτταρα και κύτταρα της έμφυτης ανοσίας. Συγκεκριμένα, παρεμποδίζει την πρόσδεση
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και αλληλεπίδραση της α4β7 ιντεγκρίνης με το μόριο προσκόλλησης
MAdCAM-1 που εκφράζεται στο αγγειακό ενδοθήλιο και στους λεμφαδένες της γαστρεντερικής οδού και περιορίζει τη μετακίνηση των
λευκοκυττάρων προσφέροντας εκλεκτική δράση στο έντερο. Παρότι
το μόριο MAdCAM-1 εκφράζεται σε μικρή ποσότητα στον αιμοτεγκεφαλικό φραγμό, έχει αποδειχθεί ότι το vedolizumab δεν επηρεάζει τις ανοσιακές λειτουργίες του ΚΝΣ. Η ενδοφλέβια χορήγηση του
vedolizumab αποδείχθηκε ασφαλής και αποτελεσματική σε ασθενείς
με μέτρια/σοβαρή ΕΚ και NC και έχει λάβει έγκριση από τον FDA και
τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων68-71. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες η χρήση του vedolizumab προτείνεται σε ασθενείς
με μέτρια έως σοβαρή NC που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά
στη συμβατική θεραπεία και/ή στην αντί-TNF αγωγή, ενώ συνίσταται
η συνέχιση της αγωγής με αντί-ιντεγκρίνη σε αυτούς τους ασθενείς
που πέτυχαν κλινική ύφεση μέσω της χορήγησης vedolizumab72. Σε
ασθενείς με ΕΚ το vedolizumab δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικός παράγοντας πρώτης γραμμής ή ως εναλλακτικός παράγοντας σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην αντί-TNF θεραπεία. Στα άτομα με ΕΚ που απάντησαν στη χορήγηση του vedolizumab
προτείνεται η συνέχιση της αγωγής με αντι-ιντεγκρίνη73. Η θεραπεία
με vedolizumab σε ασθενείς με ΙΦΝΕ συσχετίστηκε με αλλαγές στη
λειτουργία της φυσικής ανοσίας. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μείωση
της έκφρασης των γονιδίων σχετικών με τις χημειοκίνες, τους υποδοχείς χημειοκινών, τους TLR υποδοχείς, τις κυτταροκίνες και τους
υποδοχείς κυτταροκινών των κυττάρων της φυσικής ανοσίας74.
Natalizumab: αποτελεί ανασυνδυασμένο αντίσωμα IgG4 που
στοχεύει την α4 υπομονάδα των ιντεγκρινών α4β7 και α4β1 στην
επιφάνεια των λευκοκυττάρων, παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδραση αυτών με το αντίστοιχο μόριο προσκόλλησης (VCAM-1) στο ενδοθήλιο. Η ενδοφλέβια χορήγηση του Natalizumab εγκρίθηκε από
τον FDA για περιορισμένη χρήση στην Αμερική υπό αυστηρή επιτήρηση σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή NC που δεν έδειξαν ανταπόκριση στη θεραπεία με anti-TNFα. Το natalizumab είχε λάβει πρώτα έγκριση για τη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, καθώς εμποδίζει τη σύνδεση της α4β1 ιντεγκρίνης των λευκοκυττάρων με
τo μόριο VCAM-1 όχι μόνο στο ενδοθήλιο του εντέρου αλλά και στο
ενδοθηλιακά κύτταρα του ΚΝΣ. Ωστόσο, η επαγόμενη τροποποίηση
της ανοσιακής λειτουργίας του ΚΝΣ και η ελαττωμένη μετανάστευση Τ λεμφοκυττάρων έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση ενός νευρολογικού συνδρόμου [προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)] ως αποτέλεσμα της επανενεργοποίησης του ιού John
Cunningham (JCV). Συνεπώς, οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτόν τον
παράγοντα πρέπει να παρακολουθούνται στενά ως προς την παρουσία αυτού του ιού για την ομαλή εξέλιξη της θεραπείας75-77.
Θεραπευτικές επιλογές με αντι-ιντεγκρίνες υπό μελέτη
Abrilumab: είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα IgG2 έναντι της
α4β7 ιντεγκρίνης, το οποίο στοχεύει την αλληλεπίδρασή της με το
MAdCAM-1 μόριο προσκόλλησης. Έτσι, περιορίζει την προσκόλληση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα και ελαττώνει τη
μετανάστευσή τους στον υπενδοθηλιακό χώρο. Η υποδόρια χορήγηση του abrilumab αξιολογείται για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ΕΚ (NCT01694485) και
NC (NCT01696396) σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ78, 79.
Etrolizumab: αποτελεί IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει την β7 υπομονάδα των ιντεγκρινών α4β7 και αΕβ7, παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδραση της α4β7 με το μόριο προσκόλλησης
MAdCAM-1 στο ενδοθήλιο και την αλληλεπίδραση της αΕβ7 με την
Ε-καντερίνη των επιθηλιακών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο αναστέλλεται η στρατολόγηση λεμφοκυττάρων στο έντερο, μειώνεται η

συγκέντρωσή τους στον εντερικό βλεννογόνο, με αποτέλεσμα να μετριάζονται οι υπέρμετρες ανοσολογικές αντιδράσεις στην περιοχή. Η
υποδόρια χορήγηση του etrolizumab αξιολογείται για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ως προς την ύφεση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ΕΚ και ΝC σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ80.
AJM300: ανήκει στην κατηγορία των μικρών μορίων και έχει αναπτυχθεί ώστε να στοχεύει την α4 υπομονάδα των ιντεγκρινών παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδρασή τους με τα αντίστοιχα μόρια προσκόλλησης στο αγγειακό ενδοθήλιο και κατά συνέπεια τη μετακίνησή
τους δια μέσω αυτού στο σημείο της φλεγμονής. Το AJM300 χορηγείται από το στόμα και έχει ήδη διερευνηθεί ως προς την ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα του σε κλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ σε ασθενείς με μέτρια ΕΚ, οι οποίοι δεν έδειξαν ανταπόκριση στη θεραπεία
με μεσαλαζίνη και κορτικοστεροειδή81, ενώ μια μελέτη φάσης ΙΙΙ για
την κλινική αξιολόγηση του AJM300 σε ασθενείς με ενεργό ΕΚ είναι σε εξέλιξη (NCT03531892).
PTG-100: είναι ένα πεπτίδιο που στοχεύει ειδικά την α4β7 ιντεγκρίνη που εκφράζεται στα Τ λεμφοκύτταρα και παρεμποδίζει την
αλληλεπίδρασή τους με τα αντίστοιχα μόρια προσκόλλησης στο ενδοθήλιο περιορίζοντας τη μετανάστευσή τους82. Η χορήγηση του
PTG-100 δια της στοματικής οδού αξιολογείται για την ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ΕΚ σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ (NCT02895100).
Συμπεράσματα
Οι ιντεγκρίνες αποτελούν τα μόρια-κλειδιά της μετανάστευσης των
κυττάρων που πρωταγωνιστούν στις διαδικασίες φλεγμονής στην περιοχή της βλάβης στα ΙΦΝΕ, ενώ παράλληλα συντελούν στην επαγωγή ανοσολογικών αποκρίσεων. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα
αναδεικνύουν την αξία της θεραπείας με ανταγωνιστές της δράσης
των ιντεγκρινών σε αυτό το πλαίσιο. Η ανάπτυξη αναστολέων των ιντεγκρινών με εκλεκτική δράση στο έντερο αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση για τον περιορισμό της φλεγμονώδους διαδικασίας
στα ΙΦΝΕ και αποκατάσταση της ομοιόστασης των ανοσοαποκρίσεων
μέσω του ελέγχου της κυκλοφορίας των λευκοκυττάρων στο σημείο
της φλεγμονής. Μια σειρά από κλινικές μελέτες φαρμακευτικών παραγόντων, που τροποποιούν τη λειτουργία των ιντεγκρινών στο έντερο, αναμένεται να εμπλουτίσει τη θεραπευτική μας φαρέτρα με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΙΦΝΕ.
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Οδηγίες ΕΟΔΥ για τον
κορωνοϊό SARS-COV-2
Οδηγίες για επαγγελματίες υγείας
και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
• Θεραπευτικός αλγόριθμος ασθενούς με Covid-19, λοίμωξη στο νοσοκομείο
•Α
 ντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 εκτός νοσοκομείου
•Α
 ντιιϊκά φάρμακα και θεραπεία ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
•Ο
 δηγίες για ιδιώτες ιατρούς
•Δ
 ελτίο καταγραφής συμπτωμάτων προσωπικού με πιθανή έκθεση στο νέο κορωνοϊό ανά ημέρα παρακολούθησης (έως
14 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση)
• Ε κτίμηση κινδύνου και διαχείριση εγκύου με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
•Κ
 ριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο
• Ε κτίμηση κινδύνου και διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης Covid-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
•Ο
 δηγίες για την εργαστηριακή διερεύνηση για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
•Ο
 ρισμοί κρούσματος Covid-19 και «επαφών» κρούσματος Covid-19
• Ε φαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας
•Κ
 αθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19
• Σ υστηνόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανάλογα με το χώρο, την κατηγορία του προσωπικού και τον τύπο της δραστηριότητας
• Σ υστηνόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανάλογα με το χώρο παροχής υγείας και το πλαίσιο εργασία
•C
 ovid-19 –εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ)
 δηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας
•Ο
•Ο
 δηγίες ένδυσης και αφαίρεσης του ατομικού εξοπλισμού προστασίας
•Δ
 ιαχείριση των επαφών ασθενών με λοίμωξη Covid-19
 έτρα για την προφύλαξη νοσηλευόμενων ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
•Μ
•Ο
 δηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση του περιβάλλοντος χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2
•Ο
 δηγίες για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
•Κ
 αταγραφή ετοιμότητας χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας
•Κ
 ατάλογος προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης Covid-19 στο χώρο εργασίας
• Ε γκυμοσύνη και λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 | ερωτήσεις – απαντήσεις
•Ο
 δηγίες για τη διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19
 δηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης covid-19 σε μονάδες τεχνητού νεφρού
•Ο
•Μ
 έτρα πρόληψης και ελέγχου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε μονάδες αιμοκάθαρσης – MTN
•Ο
 δηγίες για την έξοδο από το νοσοκομείο και για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης ασθενών με Covid-19
που νοσηλεύονται ή παραμένουν για φροντίδα κατ’ οίκων
•Ά
 ρση απομόνωσης και προφυλάξεων για επιστροφή στην εργασία προσωπικού υπηρεσιών υγείας που νόσησε ή εκτέθηκε στο νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
 δηγίες για ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων
•Ο
 δηγίες για την πρόληψη της διασποράς Covid-19 σε κλειστές δομές και δομές φιλοξενίας
•Ο
•Κ
 ρατώντας τον κορωνοίο μακριά από τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων οδηγίες καθημερινής πρακτικής
•Ο
 δηγίες για τη διαχείριση νεκρών σωμάτων
•Υ
 γιεινή των χεριών
•Ο
 δηγίες προς τα εργαστήρια που εξετάζουν δείγματα Covid-19
Για τις παραπάνω υποενότητες μπορείτε να μεταβείτε στο site του ΕΟΔΥ: www.eody.gr
Άμεση δήλωση του περιστατικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (τηλ. 2105212000)
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Φαρμακευτική θεραπεία στον
Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο (ηκκ)
Π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς

κ α ι

ε ρ ω τ ή μ α τ α

Α. Γούλας, Σ. Μανωλακόπουλος
Ηπατογαστρεντερολογική - Ενδοσκοπική Μονάδα, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) είναι ο έκτος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως, με τις προβλέψεις
να κάνουν λόγο για αύξηση της επίπτωσής του στο μέλλον. Ταυτόχρονα αποτελεί την τέταρτη πιο
συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο1. Η πρόγνωση εξαρτάται από το στάδιο του ΗΚΚ και τη βαρύτητα της
υποκείμενης ηπατοπάθειας κατά τη διάγνωση. Συνήθως η 5ετής επιβίωση ανέρχεται στο 60 - 70% των
ασθενών σε πρώιμο στάδιο.

Η

επιβίωση σε ενδιάμεση ή προχωρημένη νόσο σπάνια ξεπερνά την 2ετία. Το πιο κοινό σύστημα σταδιοποίησης παραδοσιακά είναι αυτό της Βαρκελώνης
(BCLC) που στηρίζεται στις ηπατικές εφεδρείες, την έκταση του ΗΚΚ και την γενικότερη κατάσταση του ασθενούς. Το BCLC σύστημα διακρίνει το ΗΚΚ σε 5 στάδια (0, Α, Β, C και D).
Σε ασθενείς σταδίου 0 ή Α συστήνεται μεταμόσχευση ήπατος, χειρουργική εκτομή ή τοπική
καυτηρίαση. Σε ασθενείς ενδιάμεσου σταδίου
(BCLC B) η νόσος αντιμετωπίζεται με τοπικές

θεραπείες όπως ο χημειοεμβολισμός (TACE) ή
o ραδιοεμβολισμός (ΤΑRΕ), αν και ασθενείς με
σημαντικό ενδοηπατικό φορτίο νόσου ή πρόοδο νόσου μετά την τοπική θεραπεία μπορεί
να ωφεληθούν από την συστηματική χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία παραμένει η θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με προχωρημένο ΗΚΚ (ΒCLC C).
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Από το 2007 οπότε και πήρε έγκριση, σταθμό στην φαρμακευτική θεραπεία του ΗΚΚ απο-

Πίνακας 1

Πίνακας 2
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τελεί το Sorafenib. Δύο επιπλέον χημειοθεραπευτικές επιλογές (lenvatinib, atezolizumab/
bevacizumab) έχουν πάρει έγκριση τα τελευταία χρόνια ως θεραπεία πρώτης γραμμής
για το ΗΚΚ.
SORAFENIB
Το Sorafenib, ένας αναστολέας πολλαπλών
κινασών συμπεριλαμβανομένου του VEGFR2
και του BRAF, έχει καθιερωθεί ως θεραπεία πρώτης γραμμής για το ΗΚΚ από το 2007
σύμφωνα με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης
SHARP(2) (φάσης 3).
Σε αυτή την μελέτη, 602 ασθενείς με προχωρημένο ΗΚΚ που δεν είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με τη μία να λαμβάνει sorafenib (400 mg
δύο φορές/ημέρα) και τη δεύτερη placebo.
Πρωταρχικά καταληκτικά σημεία ήταν η ολική
επιβίωση και ο χρόνος μέχρι τη συμπτωματική πρόοδο νόσου. Η μέση επιβίωση για την
ομάδα του sorafenib ήταν 10,7 μήνες σε σύγκριση με 7,9 μήνες της ομάδας του placebo
(p<0,001) (πίνακας 1), ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στον μέσο χρόνο για
συμπτωματική πρόοδο νόσου (4,1 μήνες έναντι 4,9 μήνες αντίστοιχα, p=0,77). Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν ήταν το εξάνθημα χεριών - ποδιών, η διάρροια, η απώλεια βάρους και η υποφωσφαταιμία.
Τα αποτελέσματα της SHARP επιβεβαιώθηκαν από την μελέτη φάσης 3 Asia – Pacific(3),
η οποία επίσης συνέκρινε το sorafenib με
placebo ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Σε
αυτή την μελέτη, 226 ασθενείς με ΗΚΚ που
δεν είχαν προηγουμένως λάβει συστηματική
θεραπεία, κατηγορίας Child-Pugh A, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη (n=150) έλαβε
από του στόματος Sorafenib 400 mg 2 φορές την ημέρα και η δεύτερη (n=76) placebo.
H μέση επιβίωση ήταν 6,5 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν sorafenib σε σύγκριση με
τους 4,2 μήνες για τους ασθενείς στην ομά-

(Πίνακας 3)

Πίνακας 3

Πίνακας 4

(Πίνακας 4)

δα του placebo (p=0,014) (πίνακας 2). Οι πιο
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η δερματική αντίδραση χεριών - ποδιών, η διάρροια
και η κόπωση, με τις δύο πρώτες να οδηγούν
πιο συχνά σε μείωση της δοσολογίας, αν και

σπάνια χρειάστηκε να διακοπεί η αγωγή. Και
στις δύο μελέτες συμμετείχαν ασθενείς χωρίς
ηπατική ανεπάρκεια – Child-Pugh A – και καλή γενική κατάσταση. Πολλοί ασθενείς ωστόσο με προχωρημένο ΗΚΚ παρουσιάζουν κίρ-

Πίνακας 5

LENVATINIB
Tο Lenvatinib είναι αναστολέας πολλαπλών
κινασών, συμπεριλαμβανομένων του VEGFR
1-3 και του FGFR 1-4 μεταξύ άλλων. H πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη Reflect(4) (φάσης
3) του 2018 συνέκρινε την αποτελεσματικότατα του lenvatinib με το sorafenib ως θεραπεία
πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ανεγχείρητο
ΗΚΚ σταδίου BCLC B ή C, Child-Pugh A και με
performance status ECOG 0 ή 1. Εξαιρέθηκαν
ασθενείς με >50% κατάληψη του ήπατος και
διήθηση των χοληφόρων ή της πυλαίας φλέβας. 954 ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, εκ
των οποίων η πρώτη (n=476) έλαβε sorafenib
400mg 2 φορές την ημέρα ενώ η δεύτερη
(n=478) lenvatinib σε δόση προσαρμοσμένη
στο σωματικό τους βάρος (8 mg/ημέρα σε ασθενείς βάρους <60 kg και 12 mg/ημέρα σε ασθενείς βάρους >60 kg). Πρωταρχικό καταληκτικό
σημείο της μελέτης ήταν η μέση επιβίωση, η οποία για το lenvatinib ήταν 13,6 μήνες ενώ για
το sorafenib 12,3 μήνες (πίνακας 3). Όσον αφορά τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία (μέσος
χρόνος για πρόοδο νόσου, μέση επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου, ανταπόκριση στην αγωγή),
το lenvatinib έδειξε ότι υπερτερεί σε σύγκριση
με το sorafenib. Σημαντικότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες που καταγράφηκαν για το lenvatinib
ήταν η υπέρταση, η διάρροια, η μειωμένη όρεξη και η απώλεια βάρους. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι το lenvatinib δεν είναι υποδεέστερο από το sorafenib όσον αφορά
την μέση επιβίωση και το τοποθετούν ως πρώτης γραμμής χημειοθεραπευτική επιλογή.
Συνδυασμός ATEZOLIZUMAB +
BEVACIZUMAB
Τα τελευταία χρόνια οι αναστολείς του PD-1
έχουν δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα ως
δεύτερης γραμμής θεραπεία σε μελέτες φάσης 1 και 2 και έχουν μπει στο επίκεντρο των
ερευνών. Πολλές ανοσοθεραπείες που στο-

(Πίνακας 5)
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ρωση Child-Pugh B κατά την διάγνωση, επομένως υπάρχει η ανάγκη δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Sorafenib
σε πληθυσμό ασθενών με ηπατική ανεπάρκεια. Έχει διαπιστωθεί επίσης σημαντική ετερογένεια στην ανταπόκριση στην θεραπεία με
sorafenib. Μεγαλύτερο όφελος έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με νόσο περιορισμένη στο
ήπαρ και σε ασθενείς που εμφάνισαν εξάνθημα χεριών - ποδιών. Η θέση του sorafenib
ως συμπληρωματική θεραπεία μετά από χειρουργική εκτομή έχει ερευνηθεί από διάφορες
μελέτες χωρίς ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Το sorafenib ήταν το πρώτο φάρμακο που
πήρε έγκριση για τη θεραπεία ανεγχείρητου
ΗΚΚ και εξακολουθεί να αποτελεί πρώτης
γραμμής επιλογή για ασθενείς με προχωρημένο ΗΚΚ ή για όσους εμφάνισαν πρόοδο νόσου μετά από τοπικές θεραπείες.

χεύουν στο μονοπάτι PD-L1-PD-1 αξιολογούνται επί του παρόντος σε ασθενείς με ΗΚΚ.
Η μελέτη Imbrave 150(5) (φάσης 3) συνέκρινε
τον συνδυασμό μονοκλωνικών αντισωμάτων
atezolizumab/bevacizumab με το sorafenib
σε ασθενείς με ανεγχείρητο ΗΚΚ που δεν είχαν προηγουμένως λάβει συστηματική θεραπεία. Το atezolizumab στοχεύει εκλεκτικά το
PD-L1 ώστε να παρεμποδίσει την αλληλεπίδραση με τους υποδοχείς PD1 και B7-1, ενώ το bevacizumab στοχεύει το VEGF, αναστέλλοντας την αγγειογένεση και την εξέλιξη
του όγκου. Στην μελέτη συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με performance
status 0 ή 1 κατά ECOG, Child-Pugh A χωρίς
σοβαρή δυσλειτουργία άλλων συστημάτων.
Κριτήρια αποκλεισμού ήταν το ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος και η παρουσία οισοφαγικών ή γαστρικών κιρσών με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας.
Σε αυτήν την μελέτη 501 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες με αναλογία 2:1
ώστε να λάβουν atezolizumab/bevacizumab
(n=336) σε δόση 1200 mg για το atezolizumab
και 15mg/kg για το bevacizumab ενδοφλεβίως κάθε 3 εβδομάδες ή sorafenib (n=165)
σε δόση 400 mg per os δύο φορές ημερησίως. Πρωταρχικά καταληκτικά σημεία ήταν η

μέση συνολική επιβίωση και η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου. Δευτερογενή καταληκτικά
σημεία ήταν το ποσοστό ανταπόκρισης και η
διάρκεια της ανταπόκρισης, καθώς και ο χρόνος για την επιδείνωση της ποιότητας ζωής.
Όσον αφορά τα πρωταρχικά καταληκτικά σημεία, η συνολική επιβίωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με τον συνδυασμό atezolizumab/
bevacizumab. Τα εκτιμώμενα ποσοστά επιβίωσης στους 6 και 12 μήνες ήταν 84,8%
και 67,2% για την ομάδα atezolizumab/
bevacizumab, ενώ για την ομάδα του sorafenib
72,2% και 54,6% αντίστοιχα (πίνακας 4). 197
ασθενείς (58,6%) που έλαβαν atezolizumab/
bevacizumab και 109 ασθενείς (66,1%) που
έλαβαν sorafenib παρουσίασαν πρόοδο νόσου
ή απεβίωσαν. Η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου
ήταν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα
του συνδυασμού atezolizumab/bevacizumab
σε σύγκριση με το sorafenib (6,8 μήνες vs 4,3
μήνες). Όσον αφορά τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός
υπερισχύει τόσο στο ποσοστό ανταπόκρισης
στην θεραπεία (atezolizumab/bevacizumab
vs sorafenib: 87,6% vs 59,1% αντίστοιχα).
Περίπου 15% των ασθενών στην ομάδα
atezolzumab/bevacizumab διέκοψαν την θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύ-
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γκριση με 10% της ομάδος των ασθενών που
έλαβε sorafenib. Υπέρταση, κόπωση, πρωτεϊνουρία, και αύξηση της AST ήταν οι συχνότερες παρενέργειες από τη θεραπεία με
atezolizumab/bevacizumab.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης άλλαξαν την μέχρι σήμερα προσέγγιση των ασθενών με προχωρημένο ΗΚΚ και κατατάσσουν
τον συνδυασμό atezolizumab/bevacizumab
στις επιλογές πρώτης γραμμής για την συστηματική θεραπεία του ΗΚΚ.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Μέχρι το 2017 δεν υπήρχαν δεύτερης γραμμής χημειοθεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με ΗΚΚ που εμφάνισαν πρόοδο νόσου ή
δυσανεξία στο sorafenib. Μοναδική επιλογή
για αυτούς τους ασθενείς ήταν να τεθούν σε
κλινική μελέτη ή να λάβουν τη βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή. Από το 2017 όμως έχουν
προστεθεί καινούριες χημειοθεραπευτικές επιλογές βάσει ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων από μελέτες φάσης 3.
REGORAFENIB
Το regorafenib είναι από του στόματος αναστολέας πολλαπλών κινασών που παρεμποδίζει την δραστηριότητα κινασών που εμπλέ-

γειες η υπέρταση, η δερματική αντίδραση στα
χέρια και τα πόδια, η κόπωση και η διάρροια.
Η μελέτη RESORCE ανέδειξε το regorafenib
ως την πρώτη συστηματική θεραπεία που παρείχε παράταση επιβίωσης σε ασθενείς που
παρουσίασαν πρόοδο νόσο με το sorafenib,
καθιερώνοντάς το ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

(Πίνακας 6)

Πίνακας 6

κονται στην αγγειογένεση, ογκογένεση, μετάσταση και την ανοσία του όγκου. Στην μελέτη
(6)
(φάσης 3) συμπεριλήφθηκαν εRESORCE7)
(Πίνακας
νήλικες ασθενείς με ΗΚΚ που έλαβαν θεραπεία με sorafenib (≥400 mg/ημέρα για ≥20
από τις 28 τελευταίες θεραπείας) παρουσίασαν πρόοδο νόσου και είχαν ηπατική λειτουργία Child-Pugh A. 567 ασθενείς τυχαιοποιή-

θηκαν σε 2 ομάδες, με την πρώτη (n=374) να
λαμβάνει θεραπεία με regorafenib και τη δεύτερη (n=193) να λαμβάνει placebo.
Πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης
ήταν η συνολική επιβίωση, με το regorafenib
να υπερτερεί (μέση επιβίωση 10,6 μήνες για
το regorafenib έναντι 7,8 μήνες για τo placebo
– πίνακας 5). Πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέρ-

Πίνακας 7

CABOZANTINIB
Το Cabozantinib είναι ένας αναστολέας τυροσινικών κινασών συμπεριλαμβανομένων
του MET, VEGFR 1-2-3 και AXL, που έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόοδο του ΗΚΚ και την
ανάπτυξη αντοχής στο sorafenib.
Η μελέτη CELESTIAL(7) (φάσης 3) αξιολόγησε το cabozantinib σε σύγκριση με το placebo
σε ως θεραπεία δεύτερης γραμμής. Πρόκειται
για μία τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη
στην οποία συμμετείχαν ασθενείς 18 ετών και
άνω με διάγνωση ΗΚΚ που είχαν παρουσιάσει
πρόοδο νόσου παρόλο που προηγουμένως είχαν λάβει μία ή δύο συστηματικές θεραπείες
με sorafenib ή regorafenib. Συμπεριλήφθηκαν
ασθενείς με Child-Pugh A, καλή γενική κατάσταση, χωρίς νεφρική δυσπραγία.
704 ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες,
με την μία να λαμβάνει cabozantinib 60 mg
(n=467) από του στόματος μία φορά την ημέρα και τη δεύτερη ομάδα (n=237) να λαμβάνει placebo. Πρωταρχικό καταληκτικό σημείο ήταν η συνολική επιβίωση για την οποία βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπεροχή του
Cabozantinib (10,2 μήνες) σε σχέση με το
placebo (8 μήνες) (πίνακας 6). Υπεροχή του
Cabozantinib υπήρξε και στα δευτερογενή
καταληκτικά σημεία της μελέτης, με την επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στην ομάδα του
Cabozantinib να βρίσκεται στους 5,2 μήνες
σε σύγκριση με τους 1,9 μήνες στη ομάδα του
placebo. Πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
που καταγράφηκαν ήταν η δερματική αντίδραση χεριών - ποδιών, η υπέρταση, η αυξημένη
AST, η κόπωση και η διάρροια. Μείωση της δοσολογίας έγινε σε 291 ασθενείς (62%) στην
ομάδα του cabozantinib, ενώ το ποσοστό διακοπής της αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 16%. Αξίζει να αναφερθεί ότι
από τα υπάρχοντα δεδομένα για την χορήγηση του Cabozantinib σε ασθενείς Child-Pugh
B τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα τοξικότητας.
RAMUCIRUMAB
Στο ΗΚΚ τιμές α-FP >400 ng/mL έχουν συσχετισθεί με πτωχή πρόγνωση. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις α-FP έχουν συσχετισθεί
με αυξημένη έκφραση VEGFR και αυξημένη
αγγειογένεση στο ΗΚΚ. Μετά τη θεραπεία με
sorafenib, οι μισοί περίπου ασθενείς έχουν μέτρηση α-FP ≥400 ng/mL, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανεύρεση αποτελεσματικών
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θεραπειών σε αυτόν τον πληθυσμό.
Το ramucirumab είναι ανθρώπινο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την ενεργοποίηση του VEGFR2. Το 2015 η μελέτη REACH(8)
ερεύνησε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
του ramucirumab σε ασθενείς με προχωρημένο ΗΚΚ που είχαν προηγουμένως λάβει πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία με sorafenib. Δεν
αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση της
συνολικής επιβίωσης σε σύγκριση με το placebo,
ωστόσο ανευρέθηκε σημαντική βελτίωση στην
επιβίωση στον υποπληθυσμό ασθενών με τιμή
α-FP ≥ 400 ng/mL. Με βάση τα δεδομένα της
μελέτης REACH, η μελέτη REACH-2(9) σχεδιάστηκε με στόχο να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του ramucirumab ως μονοθεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με
ΗΚΚ που παρουσίασαν δυσανεξία ή πρόοδο νόσου μετά τη θεραπεία με sorafenib και baseline
συγκέντρωσης α-FP ≥400 ng/mL.
Σε αυτήν συμμετείχαν ασθενείς άνω των
18 ετών με BCLC B ή C, Child-Pugh A,
performance status 0 ή 1 κατά ECOG και
α-FP ≥400 ng/mL. Οι ασθενείς (n=292) τυχαιοποιήθηκαν σε δυο ομάδες, με την πρώτη
(n=197) να λαμβάνει ενδοφλέβια ramucirumab
σε δόση 8 mg/kg κάθε 14 ημέρες και τη δεύτερη (n=95) να λαμβάνει placebo.
Όσον αφορά το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο, το ramucirumab είχε στατιστικά σημαντική υπεροχή στην συνολική επιβίωση με 8,5
μήνες έναντι 7,3 στο γκρουπ του placebo (πίνακας 7). Καταγράφηκε επίσης στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (2,8 έναντι 1,6 μήνες), χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί διαφορά στο ποσοστό
ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η
κόπωση, το περιφερικό οίδημα και η ανορεξία
(grade 1-2). Από την κατηγορία των grade 3
ανεπιθύμητων ενεργειών μόνο η υπέρταση και
η υπονατριαιμία εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη
συχνότητα στη ομάδα που έλαβε ramucirumab.
NIVOLUMAB - PEMBROLIZUMAB
Το nivolumab και το pembrolizumab είναι
μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν στο
PD-1. Χρησιμοποιούνται σε αρκετές κακοήθειες όπως ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα και το μελάνωμα. Βάσει ενθαρρυντικών
αποτελεσμάτων από μελέτες φάσης 2(10,11), αυτοί οι δύο παράγοντες έλαβαν ταχεία έγκριση
στις ΗΠΑ ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε
προχωρημένο ΗΚΚ. Τα δεδομένα ωστόσο των
μελετών φάσης 3(12,13) απέτυχαν να δείξουν σημαντικό όφελος στην συνολική επιβίωση στα
πλαίσια θεραπείας πρώτης και δεύτερης γραμμής, οπότε δεν έλαβαν έγκριση στην Ευρώπη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί
σημαντική βελτίωση στις φαρμακευτική θε-

ραπεία του ΗΚΚ. Υπάρχουν πλέον 3 πρώτης
γραμμής (sorafenib, lenvatinib, atezolizumab/
bevacizumab) και 3 δεύτερης γραμμής
(regorafenib, Cabozantinib, ramucirumab)
φαρμακευτικές επιλογές που έχουν λάβει έγκριση για την θεραπεία του προχωρημένου
ΗΚΚ. Αρκετοί επιπλέον παράγοντες βρίσκονται
υπό έρευνα, με τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μελετών να αναμένονται τα προσεχή έτη.
Η αλλαγή στις επιλογές μας έφερε όμως σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν,
κυρίως όσον αφορά την επιλογή της πιο ενδεδειγμένης θεραπείας. Μέχρι στιγμής, η επιλογή
αυτή γίνεται κυρίως βάσει των δεδομένων των
μελετών, των αναφερόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών και της διαθεσιμότητας του κάθε παράγοντα. Σημαντικό επίσης είναι να αποσαφηνιστεί και το επόμενο βήμα μετά την αποτυχία
στην χορήγηση του συνδυασμού atezolizumab/
bevacizumab. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα
και τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της χημειοθεραπείας στο ΗΚΚ τίθεται και το θέμα της αναθεώρησης του αλγόριθμου του BCLC.
Προτεινόμενος ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
1ης ΓΡΑΜΜΗΣ
συστηματική
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Sorafenib
Lenvatinib
Atezolizumab/
Bevacizumab

2ης ΓΡΑΜΜΗΣ συστηματική
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
a-FP < 400 ng/ml a-FP ≥ 400 ng/ml
Regorafenib
Ramucirumab
Cabozantinib
Regorafenib
Cabozantinib
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Eνδοσκοπική
υποβλεννογόνιος διατομή
E n d o s c o p i c S u b m u c o s a l D i s s e c t i o n ( Ε SD )
Μαυρογένης Γεώργιος
Επεμβατικός Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Μονάδας Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα

Οι εξελίξεις στο χώρο της επεμβατικής ενδοσκόπησης είναι ραγδαίες.
Πολύποδες και επιφανειακοί όγκοι που αντιμετωπίζονταν με χειρουργική επέμβαση, πλέον αφαιρούνται
διαμέσου φυσικών οδών με γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση.
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται βαριές επεμβάσεις όπως η γαστρεκτομή ή η κολεκτομή.

Π

ρωτοπόροι σε αυτές τις τεχνικές είναι οι Ιάπωνες, οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δημιουργήσει μικροεργαλεία, μινιατούρες χειρουργικών εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο ενδοσκόπιο και επιτρέπουν την αφαίρεση πρώιμου καρκίνου οισοφάγου, στομάχου και παχέος εντέρου, τεχνική γνωστή ως ενδοσκοπική υποβλεννογόνιος διατομή
(Endoscopic Submucosal Dissection), χωρίς να χρειαστεί χειρουργική τομή.
Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό μέθη ή γενική αναισθησία. Αρχικά ο ιατρός οριοθετεί την περιοχή προς εκτομή με την βοήθεια του γαστροσκοπίου ή του κολονοσκοπίου.
Στην συνέχεια ο ιατρός με την βοήθεια μικρομαχαιριδίων τα οποία εισέρχονται στο ενδοσκοπικό όργανο αποκολλά την επιφανειακή στοιβάδα του
τοιχώματος η οποία περιέχει τον όγκο, προσπαθώντας να μην τραυματίσει
την μυϊκή στιβάδα η οποία πρέπει να μείνει άθικτη.
Όταν ολοκληρωθεί η εκτομή της βλάβης, η επιφανειακή πληγή μένει ανοικτή ή τοποθετούνται ειδικά ενδοσκοπικά υλικά τα οποία επιταχύνουν την επούλωσή της (γνωστά ως κλιπ).

Περιστατικό 1. Εκτομή πρώιμου καρκίνου εγγύς οισοφάγου (Ca in situ) με την τεχνική ESD (από το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη).

Ποιές βλάβες μπορούν να αφαιρεθούν με ESD;
- Αφαίρεση προκαρκινικών βλαβών οισοφάγου: χαμηλόβαθμη δυσπλασία,
υψηλόβαθμη δυσπλασία ή αρχόμενη κακοήθεια όταν εκτιμάται ότι το βάθος διήθησης είναι επιφανειακό.
- Ενδοσκοπική αφαίρεση πρώιμου καρκίνου στομάχου, αδενωμάτων στομάχου, μεγάλων υπερπλαστικών πολυπόδων στομάχου, δυσπλαστικών αλλοιώσεων στομάχου (χαμηλόβαθμη ή υψηλόβαθμη δυσπλασία).
- Εκτομή μικρών υποβλεννογονίων όγκων οισοφάγου-στομάχου με ESD, με
υποβλεννογόνιο τούνελ (STER), ή με λαπαροσκοπική βοήθεια (LECS)
- Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλων άμισχων πολυπόδων παχέος εντέρου
(lateral spreading adenomas) και ορθού.

Περιστατικό 2. Υφολική εκτομή βλεννογόνου άντρου σε 80χρονο ασθενή με
πρώιμο καρκίνο στομάχου (Ca in situ). Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής απέφυγε
γαστρεκτομή. (Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη).

Ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή;
Ασθενείς με επιφανειακούς όγκους οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου αποφεύγουν μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση (οισοφαγεκτομή, γαστρεκτομή, κολεκτομή αντιστοίχως). Ο χρόνος νοσηλείας είναι μικρότερος,
οι λειτουργικές συνέπειες είναι αμελητέες, και το συνολικό κόστος περίθαλψης-νοσηλείας χαμηλότερο.
Είναι ριζική η επέμβαση;
Η ΕSD μας βοηθάει στο να αφαιρέσουμε την βλάβη σε ένα ενιαίο
κομμάτι το οποίο θα μελετηθεί με μικροσκόπιο από τον παθολογοανατόμο (ιστολογική εξέταση). Η λεπτομερής εξέταση του τμήματος το οποίο αφαιρέθηκε θα αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα της βλάβης και το αν χρειάζεται συμπληρωματική θεραπεία ή όχι.
Πιο συγκεκριμένα, αν τα πλάγια και εν τω βάθει όρια είναι υγιή, το βάθος υποβλεννογονίου διήθησης είναι επιφανειακό και δεν υπάρχει διήθηση αγγείων ή λεμφαγγείων τότε η επέμβαση θεωρείται ογκολογικώς επαρκής και
ο κίνδυνος υποτροπής είναι πολύ μικρός.
Πρέπει να τονιστεί ότι είναι δύσκολο εκ των προτέρων να γνωρίζουμε αν ένας πολύποδας έχει βαθιά διήθηση ή όχι. Οι προεγχειρητικές βιοψίες, η ενδοσκοπική απεικόνιση, η αξιολόγηση με ενδοσκοπικό υπέρηχο, η αξονική και
η μαγνητική τομογραφία είναι ενδεικτικές αλλά όχι δεσμευτικές για το τελικό
αποτέλεσμα. Μόνο αφού αφαιρεθεί ολόκληρη η βλάβη με ESD θα ξέρουμε την ακριβή ιστολογία/φύση της βλάβης. Σε περίπτωση που εντοπιστούν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως αυτά καθορίζονται από τις Ιαπωνικές και
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε
συμπληρωματική χειρουργική επέμβαση, σε ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία με βάση την απόφαση ογκολογικού συμβουλίου. Συνεπώς η ESD
μας προσφέρει την δυνατότητα ακριβούς σταδιοποίησης και είναι θεραπευτική όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

σελιδα 23

Ποιες είναι οι συχνότερες επιπλοκές;
- Η διεγχειρητική αιμορραγία η οποία αντιμετωπίζεται επιτόπου με καυτηριασμό ή clips («ενδοσκοπικά ράμματα») και η όψιμη αιμορραγία τις πρώτες 2
εβδομάδες, η οποία αντιμετωπίζεται συνήθως ενδοσκοπικά ή συντηρητικά.
- Η διάτρηση, η οποία όταν αφορά τον στόμαχο ή το ορθό αντιμετωπίζεται
συνήθως ενδοσκοπικά με clips. Σε περίπτωση διάτρησης του παχέος εντέρου ο ιατρός μπορεί να την αντιμετωπίσει είτε με clips είτε να χρειαστεί λαπαροσκόπηση και τοπική συρραφή.
- Επιπλοκές που σχετίζονται με την αναισθησία και τα καρδιολογικά προβλήματα του εκάστοτε ασθενούς.
Πώς αισθάνεται ο ασθενής μετά την επέμβαση;
Την 1η μέρα της επέμβασης ο ασθενής νοιώθει έναν ήπιο μετεωρισμό ή
ένα αίσθημα βάρους στην κοιλιακή χώρα. Μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα,
να περπατήσει και να επιστρέψει σε ήπιες δραστηριότητες. Η σίτιση περιορίζεται σε σούπες/μαλακές τροφές για 7 μέρες και μετά είναι φυσιολογική. Σε
ασθενείς με βλάβες πρωκτού μπορεί να υπάρξει ήπιος ερεθισμός για λίγες
μέρες ο οποίος σταδιακά υποχωρεί.

Περιστατικό 3. Εκτομή πρώιμου καρκίνου ορθού (Ca in situ)
με επέκταση στον πρωκτό.
(Aπό το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη).

Ποια είναι η διάρκεια μίας ESD;
Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 1-4 ώρες και καθορίζεται από το
μέγεθος της βλάβης, την τοποθεσία της βλάβης, την ανατομία της συγκεκριμένης περιοχής, την παρουσία ίνωσης ή έντονης αγγείωσης και από την ενδεχόμενη λήψη αντιπηκτικών (πχ Xarelto, Sintrom, Eliquis)/αντι-αιμοπεταλιακών
φαρμάκων (πχ Salospir, Plavix).
Απαιτείται νοσηλεία για την επέμβαση;
Η ΕSD συνήθως πραγματοποιείται με γενική αναισθησία με εξαίρεση τις
βλάβες ορθού όπου μπορεί να χορηγηθεί μέθη.
Ο ασθενής συνήθως νοσηλεύεται για 24-48 ώρες. Επιλεγμένα περιστατικά
ESD στομάχου ή ορθού μπορούν να πάρουν εξιτήριο την ίδια μέρα.

Βιβλιογραφία
Pimentel-Nunes P, Dinis-Ribeiro M, Ponchon T, et al. Endoscopic submucosal
dissection: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)
Guideline. Endoscopy. 2015;47:829-854.
Mavrogenis G, Hochberger J, Deprez P, Shafazand M, Coumaros D,
Yamamoto K. Technological review on endoscopic submucosal dissection:
available equipment, recent developments and emerging techniques. Scand
J Gastroenterol. 2017;52:486-498.
Ntourakis D, Mavrogenis G. Cooperative laparoscopic endoscopic and
hybrid laparoscopic surgery for upper gastrointestinal tumors: Current
status. World J Gastroenterol. 2015;21:12482-12497. IG

Ρυθμίζουν τη σωστή κίνηση στην τουαλέτα
…στη διάρροια

…στη δυσκοιλιότητα

Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της
διάρροιας

Για την περιστασιακή ή χρόνια
δυσκοιλιότητα ή όταν είναι επιθυμητή
μία πιο εύκολη κένωση π.χ.
αιμορροΐδες, ραγάδες ή χειρουργικές
επεμβάσεις.

Ενήλικες: 1 φακελίσκος διαλυμένος σε
ένα ποτήρι νερό 2-4 φορές την ημέρα
σε τακτά χρονικά διαστήματα
Παιδιά 3-12 ετών: 1 φακελίσκος
την ημέρα
Όχι πάνω από 2 ημέρες

12 φακελίσκοι

14 φακελίσκοι

Αδειάστε το περιεχόμενο του φακελίσκου σε ένα ποτήρι νερό και
ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση

Ενήλικες: 1 φακελίσκος διαλυμένος σε
ένα ποτήρι νερό κάθε 8 ή 12 ώρες
Παιδιά 6-12 ετών: 1 φακελίσκος
την ημέρα
Όχι πάνω από 7 ημέρες

Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης του προϊόντος
Οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς μπορούν να αναφέρουν τα σοβαρά περιστατικά από τη χρήση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων συμπληρώνοντας την ειδική κάρτα αναφοράς (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ), www.eof.gr, 213-2040528 ή 213-2040542
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ΑΘΗΝΑ: Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238
Χαλάνδρι.24
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827 • E-mail: info@winmedica.gr.
σελιδα

www.winmedica.gr

Retoral/Retoblock 01 2020

• Δρουν με φυσικό τρόπο
• Έχουν ευχάριστη γεύση
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Πέντε χρόνια εμπειρίας με το
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ
A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
ΙστορΙκο:
ύπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδοσκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να αναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της
οπτικής ίνας (FiLaC® Fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων.
ΜέθοδοΙ:
ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγγίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους,
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσιμο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή επιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με
την τεχνική FiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“ReFiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. συνυπολογίζοντας και το ποσοστό
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). το ποσοστό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3%
των συριγγίων Crohn.
Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρατηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρημνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγματος του συριγγίου.
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συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη
χρήση της θεραπείας FiLaC®. αν η FiLaC® αποτύχει, η δευτερογενής επιτυχία με επανάληψη της FiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν
υψηλή. η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση FiLaC®, μπορεί να αποτελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θεραπεία των περιπρωκτικών συριγγίων.
Tech Coloproctol 2017

ΞεΝη ΔημοσΙεύση

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

σελιδα
σελιδα 24
26

CMY

K

Ελάχιστη επεµβατικότητα
για απλά ή περισσότερο
σύνθετα προβλήµατα
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LEONARDO

®

Universal and ingenious

Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
LHP®: Αιµορροϊδοπλαστική
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
Λεωφ. Αµαρουσίου 5, Λυκόβρυση, 14123, Αθήνα • Τηλ.:210 2852400 • Fax : 210 2852693 • info@endotech.gr • www.endotech.gr

Γαστρεντερολογικό Quiz
Αναστασία Κουρίκου, Χαράλαμπος Καραγεώργος, Ανέστης Γούλας, Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Ηπατογαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Μονάδα, Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Άνδρας 54 ετών προσέρχεται με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου από πολλών ετών. Από το ατομικό αναμνηστικό
είναι καπνιστής 20 τσιγάρων ημερησίως από 20 ετών και έχει BMI 36. Υπεβλήθη σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού με γαστροσκόπιο
υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα χρωμοενδοσκόπησης ΝΒΙ, όπου αναδείχθηκε διαφραγματοκήλη 3 εκ. και εικόνα οισοφάγου
Barrett C3M8 χωρίς ορατή επηρμένη βλάβη (εικόνα 1). Η λήψη βιοψιών (από κάθε τεταρτημόριο και κάθε 1-2 εκ.) ανέδειξε παρουσία
εντερικής μεταπλασίας με καλυκοειδή κύτταρα και χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε περισσότερες από μία θέσεις από εξειδικευμένο
παθολογοανατόμο. Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας η περαιτέρω αντιμετώπιση του αρρώστου;

Ο

ασθενής έλαβε αγωγή με υψηλή δόση αναστολέων αντλίας
πρωτονίων με έλεγχο των παλινδρομικών του ενοχλημάτων. Μετά
από έξι μήνες διενεργήθηκε νέα ενδοσκόπηση όπου επιβεβαιώθηκε χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Λόγω του εκτεταμένου Barrett και της ύπαρξης χαμηλόβαθμης δυσπλασίας σε δύο διαφορετικές με εξάμηνη διαφορά ενδοσκοπήσεις, ο ασθενής υπεβλήθη
σε ενδοσκοπική θεραπεία με ραδιοσυχνότητες RFA.
Αρχικά έγινε καυτηριασμός με το σύστημα HALO 360 (ηλεκτρόδιο υπό τη
μορφή μπαλονιού), το οποίο χρησιμοποιείται για κυκλοτερείς και εκτεταμένες βλάβες (εικόνα 2). Ακολούθησαν
δύο συνεδρίες με μεσοδιάστημα 12 εβδομάδων, όπου έγινε καυτηριασμός
των υπολειπόμενων γλωσσίδων (εικόνα 3-4), καθώς και κυκλοτερής καυτηριασμός της περιοχής της γαστροοισοφαγικής συμβολής/neo-Z-line με το σύστημα HALO 90, το οποίο είναι ένας ενδοσκοπικός καθετήρας που καταλήγει
σε τοξοειδή πλακέτα 90 μοιρών, που
προσαρμόζεται στην άκρη του ενδοσκοπίου και επιλέγεται για μικρής έκτασης βλάβες (εικόνα 5).
Έξι μήνες μετά, οι βιοψίες από την περιοχή της γαστροοισοφαγικής συμβολής και του νέου-πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου δεν ανέδειξαν εντερική μεταπλασία ή δυσπλασία.
Ο ασθενής παραμένει σε PPI ως θεραπεία συντήρησης και με τη σύσταση για νέα ενδοσκόπηση σε ένα έτος.
H ενδοσκοπική θεραπεία του οισοφάγου Barrett με ραδιοσυχνότητες είναι μια μέθοδος με υψηλή αποτελεσματικότητα (>90% διατήρηση εκρίζωσης σε πενταετή παρακολούθηση) και
χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών (η πιο συχνή αφορά οπισθοστερνικό άλγος που
υφίεται σε λίγες μέρες με αναλγητικά,
στενώσεις σε ποσοστό 2-6%, διάτρηση και αιμορραγία εξαιρετικά σπάνια).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Βιβλιογραφικές αναφορές
Weusten Bas et al. Endoscopic management
of Barrett’s esophagus: European Society of
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position
Statement. Endoscopy 2017 Feb; 49(2): 191-198
Εικόνα 5
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Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό
Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Π ρ ό γ ρ α μ μ α
18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προκλήσεις και προβληματισμοί στο ηπατολογικό ιατρείο
Συντονιστές: Δ. Χριστοδούλου, Ι. Κετίκογλου
1. Παθολογική ηπατική βιοχημεία σε ασθενή με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου,
Χ. Παυλίδης
2. Ο ξεία ηπατίτιδα σε ασθενείς που θα λάβουν ανοσοκαταστολή, βιολογικούς παράγοντες
ή χημειοθεραπεία, Σ. Σιακαβέλλας
3.Αιτιολογική αντιμετώπιση της " σοβαρής " οξείας ηπατίτιδας, Α. Μπέλλου
4.Σπάνιες αιτίες επίμονα παθολογικών τιμών ηπατικών ενζύμων, H. Μάνη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Επιδημιολογία και δεδομένα νοσηρότητας κ θνητότητας στην χρόνια ηπατοπάθεια
Συντονιστές: Β. Σύψα, Κ. Θωμόπουλος
1. Iογενής ηπατίτιδα Α-Ε., Ε. Ξενοφώντος
2. Αλκοολική ηπατοπάθεια, Γ. Δημητρίου
3. NASH/NAFLD, Σ. Σαββίδου
4. ΗΚΚ, Ν. Παπαδόπουλος

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ε. Χολόγκιτας
Διαχείριση ασθενών με ηπατικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της Covid-19 πανδημίας
Ομιλήτρια: Χ. Κρανιδιώτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

14:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Συχνά λάθη και παραλείψεις στην ηπατολογία. Μ. Ντόιτς, Σ. Γκαμπέτα

08:00 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ:
Ηπαρ και συστηματικά νοσήματα
Συντονιστές: Σ.Μανωλακόπουλος, Ι. Ελευσινιώτης, Μ. Ντόιτς, Γ. Γερμανίδης
1. Ασθενής με λέμφωμα και παθολογική ηπατική βιοχημεία
Εισηγήτρια: Σ. Βασιλειάδη, Υπεύθυνη Ηπατολόγος: Μ. Ντόιτς, Σχολιάστρια: Φ. Κοντοπίδου
2. Ασθενής με χολόσταση και υποτροπιάζοντα επεισόδια πνευμονίας
Εισηγήτρια: Ε. Μπλέτσα, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ι. Ελευσινιώτης, Σχολιαστής: Α.Τζουβελέκης
3. Ο ηπατολόγος σε ασθενή με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
Εισηγήτρια: Κ. Ασλάνογλου, Υπεύθυνη Ηπατολόγος: Μ. Ντόιτς, Σχολιάστρια: Φ. Κοντοπίδου
4. Ασθενής με κίρρωση και σοβαρή στένωση αορτής
Εισηγητής: Ι Δημητρόγλου, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ι. Ελευσινιώτης, Σχολιαστής: Κ. Τσιούφης

15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηπατίτιδα C, Συντονιστές: Σ. Καραταπάνης, Σ. Ντουράκης
1. Δοκιμασίες ταχείας διάγνωσης HCV ως όπλο για την εξάλειψη, Δ. Tσακαλία
2. Η εξέλιξη της HCV κίρρωσης μετά επιτυχή θεραπεία, Γ. Διαμαντοπούλου
3. Λήψη οργάνων από δότες με ιστορικό ηπατίτιδας C για μεταμόσχευση.
Μπορούν να αξιοποιηθούν; Ο. Γιουλεμέ
4. Υπάρχει πρόοδος στην ανάπτυξη εμβολίου στην ηπατίτιδα C, Ι Γουλής
16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Γ. Παπαθεοδωρίδης
Ηπατίτιδα Β : Φάρμακα υπο δοκιμή (Νew drugs for HBV cure), Ομιλητής: P. Lampertico
17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - συζήτηση eposters, Συντονιστές: Χ. Δρακούλης, Α. Πρωτοπαπάς

10.00 - 10.30 Διάλειμμα

18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Χολοστατικά νοσήματα ήπατος, Συντονιστές: Ι. Κοσκίνας, Β. Σεβαστιανός
1. Η πρόοδος στην κατανόηση της Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειίτιδας μέσω του GLOBAL PBC
Study Group, Ν. Γατσέλης
2. Τρέχουσες και μελλοντικές θεραπείες στην Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα, Χ. Τριάντος
3. Η πρόοδος στην κατανόηση της Πρωτοπαθούς Σκληρυντικής Χολαγγειίτιδας νοσήματος μέσω
του International PSC Study Group, Ε. Ρηγοπούλου
4. Το μέλλον στην αντιμετώπιση των ασθενών με Πρωτοπαθή Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα,
Ι. Βλαχογιαννάκος

5. Ασθενής με κίρρωση και στεφανιαία νόσο, Εισηγήτρια: Χ. Φλούρου
Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ν. Γατσέλης, Σχολιαστής: Κ. Τσιούφης
6. Ασθενής με κίρρωση, πυλαία υπέρταση, ίκτερο κ διάταση χοληφόρων
Εισηγητής: Α. Γούλας, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Γ. Γερμανίδης
Σχολιάστρια: Κ. Παρασκευά
7. Ασθενής με πυρετό, ίκτερο και πολλαπλές στενώσεις χοληφόρων
Εισηγήτρια: Μ. Βελεγράκη, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Γ. Γερμανίδης
Σχολιάστρια: Κ. Παρασκευά
8. Ασθενής με κίρρωση και μικροβιαιμία με πολυανθεκτικό μικρόβιο
Εισηγητής: Ι. Μωραϊτίδης, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ν. Γατσέλης,
Σχολιάστρια: Α. Αλεξοπούλου

19:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

CP-219488/STE/0321/007

20:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ B
13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος Ε. Ακριβιάδης
Αναπαραγωγική υγεία και ηπατική νόσος, Ομιλητής: Ι. Ελευσινιώτης
14:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Διαχείριση καρδιο-αγγειακού κινδύνου και νόσου σε ασθενή με λιπώδες ήπαρ,
Χ. Βλαχόπουλος, Γ. Κόντος
15:00 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Συντονιστές: Σ. Μανωλακόπουλος, Μ. Ντόιτς, Φοιτητής
16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Παυλοπούλου
Εμβόλια SAR-CoV: μύθοι και πραγματικότητα, Ομιλήτρια: Μ. Πηρουνάκη

12:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Διαχείριση ασθενούς με χρόνια ηπατίτιδα Β στο εξωτερικό ιατρείο
Σ. Μανωλακόπουλος, Χ. Κρανιδιώτη
13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Νεότερα δεδομένα στην αυτοάνοση ηπατίτιδα, Συντονιστές: Ι. Κοσκίνας, Γ. Νταλέκος
1. Επικαιροποίηση των ορολογικών κριτηρίων για τη διάγνωση της αυτοανόσου ηπατίτιδας και
των θεραπειών 2ης και 3ης γραμμής, Κ. Ζάχου
2. Εναλλακτικές μορφές αυτοανόσου ηπατίτιδας, Γ. Νταλέκος
3. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος και αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, Ε. Σινάκος
15:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Σ. Μανωλακόπουλος
Η επίδραση της πανδημίας στην έρευνα στην Ηπατολογία, Ομιλητής: Εμ. Τσόχατζης
15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Συζήτηση eposters, Συντονιστές: Π. Ιωαννίδου, Μ. Καλαφατέλη
16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ, GILEAD

17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - συζήτηση eposters, Συντονιστές: Χ.Τριάντος, Δ Τζιλβές
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17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηπατίτιδα Β, Συντονιστές: Σ. Χατζηγιάννης, Π. Καραγιάννης
1. Εφαρμογή των προγνωστικών score για τον κίνδυνο ΗΚΚ στην κλινική πράξη,
Γ. Παπαθεοδωρίδης
2. Είναι εφικτή η εξάλειψη της ηπατίτιδας Β; Α. Αλεξοπούλου
3. Mία κριτική θεώρηση για τους νέους βιοδείκτες στην χρόνια ηπατίτιδα Β, Α. Χατζηγιάννη
4. Ηπατίτιδα Β και συννοσηρότητες, Β. Θεόπιστος

08:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Α. Καπάταης, Γ. Καραμανώλης
09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Π. Χυτήρογλου
Γενετική Ηπατικού Αδενώματος: Πόσο επηρεάζει την κλινική απόφαση, Ομιλητής: Ι. Κοσκίνας
15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τι νεότερο στην κίρρωση, Συντονιστές: Σ. Μιχόπουλος, Ο. Γιουλεμέ
1. Η κίρρωση ως σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, Ε. Θαλασσινός
2. Εκτίμηση κινδύνου από χειρουργική επέμβαση σε κιρρωτικό ασθενή Σ. Βρακάς
3. Καρδιο-αναπνευστική δυσλειτουργία στην κίρρωση, Μ. Σχινά
4. Ηπατονεφρικό σύνδρομο, Γ. Καλαμπόκης

18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ, IPSEN
19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ROCHE

16:30 Διάλειμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ B

17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μη αλκοολική νόσος του ήπατος, Συντονιστές: Κ. Πατσιαούρα, Θ. Βασιλειάδης
1. Φυσική πορεία, Ε. Κουτλή
2. Ανασκόπηση κλινικών μελετών θεραπείας ΝASH. Υπάρχουν ελπίδες; Εμ. Τσόχατζης
3. Φάρμακα vs Ενδοσκοπική vs Βαριατρική θεραπεία, Ν. Μάθου
4. Ιστολογκή εκτίμηση ίνωσης, Κ. Τηνιακού

12:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Χρόνια Ηπατίτιδα C σε χρήστες ουσιών-πρακτικές οδηγίες, Ο. Αναγνώστου, Ε. Πετρουλάκη
13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ενδοσκόπηση και Ηπαρ, Συντονιστές: Γ. Μάντζαρης, Ι Βλαχογιαννάκος
1. Ενδοσκόπηση και νεοπλασία χοληφόρων, Γ. Στεφανίδης
2. Εκτιμώντας τα εργαστηρικά ευρήματα πρίν από την ενδοσκόπηση του κιρρωτικού ασθενούς,
Α. Χρηστίδου
3. Γαστρικοί και έκτοποι κιρσοί, Ε. Κουρέτα

18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Δελλαδέτσιμα
Γενετική στην λιπώδη νόσο του ήπατος, Ομιλήτρια: Μ. Γαζούλη

15:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Γουλής
Το ήπαρ ως ανοσολογικό - ανοσορρυθμιστικό όργανο, Ομιλητής: Δ. Βασιλόπουλος
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15:30 Διάλειμμα - Συζήτηση eposters, Συντονιστές: Κ. Ζησιμόπουλος, Ε. Γιγή
17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“COVID-19 και ήπαρ”, Συντονιστές: Χ. Γώγος, Γ. Νταλέκος
1. Λοίμωξη COVID-19: Η "ηπατολογική διάσταση" του αναπνευστικού συνδρόμου, Π. Σκένδρος
2. Έκβαση ασθενών με χρόνια ηπατική νόσο και SARS-CoV-2 λοίμωξη, Ν. Γατσέλης
3. Διαχείριση ανοσοκατασταλτικής αγωγής σε ασθενείς με Covid-19,Κ. Θωμάς

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
08:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Αιματέμεση σε ασθενή με κίρρωση, Α. Κουρίκου Χ. Τριάντος
09:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Δ. Καραγιάννης, Μ. Σχινά
10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού καρκίνου, Συντονιστές: Ε. Σαμαντάς,
Ι. Ελευσινιώτης
1. Σύγκριση οδηγιών για την απεικονιστική διάγνωση του ΗΚΚ, Μ. Τζαλονίκου
2. Το μέλλον της TACE στην εποχή της συστηματικής θεραπείας, Δ. Σαμωνάκης
3. Πώς επιλέγω φάρμακευτική αγωγή α' γραμμής; Κ. Mιμίδης
4. Τ οξικότητα από το ήπαρ και το πεπτικό της συστηματικής φαρμακευτικής θεραπείας, Γ. Μπάρλα

Σάββατο 8 Μαΐου 2021

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
08:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Α. Χούντα, Κ Μιμίδης
09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος Ι. Σουγκλάκος
Γενετικές και επιγενετικές αλλαγές στην παθογένεση του ΗΚΚ, Ομιλητής: Γ. Γερμανίδης

11:30 Διάλειμμα
12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, Συντονιστές: Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Τσουλφάς
1.Πρώιμη μεταμόσχευση ως η μόνη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με σοβαρή αλκοολική
ηπατίτιδα Π. Φυτιλή
2.Καρδιολογική νοσηρότητα ασθενών σε λίστα μεταμόσχευσης ήπατος: καρδιαγγειακός κίνδυνος,
καρδιακή δυσλειτουργία και εκτίμηση επιβίωσης Κ. Μασούρα
3.Διαχείριση επιπλοκών από τα χοληφόρα μετά από μεταμόσχευση ήπατος Ι. Παχιαδάκης
4. Μακροχρόνιες επιπλοκές Π. Αγοραστού

09:30 Διάλειμμα
10:00 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Σπ. Μανωλακόπουλος, Ι. Ελευσινιώτης
11:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ GILEAD
13:00 Meet the experts ROCHE
14:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13:30 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η εξάλειψη της HCV στην Ελλάδα, Συντονιστές: Α Θεοχάρης, Σ. Μανωλακόπουλος
1. Η μέχρι σήμερα εμπειρία: Δράσεις και αστοχίες, Φ. Τσιρογιάννη
2. Το SVR ως συνολικός δείκτης επιτυχίας και ωφέλειας σε ασθενείς με ΧΕΝ και HCV,
Β. Παπαστεργίου
3. Πόσο επιτυχημένα είναι τα μοντέλα εξάλειψης; Η Γκούντας
4. Μελλοντικές δράσεις για την επίτευξη της εξάλειψης στην Ελλάδα, Ο. Αναγνώστου

ΑΙΘΟΥΣΑ B
08:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Θερμοκαυτηρίαση και χημειοεμβολισμός σε ασθενή με ΗΚΚ. Ερωτήματα και προβληματισμοί,
Ν. Πτώχης, Ν. Παπαδόπουλος

16:30 Συζήτηση των 5 καλυτέρων e-posters Συντονιστές: Η. Ξηρουχάκης, Ε. Δήμου

09:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Δ. Δημητρουλόπουλος , Η. Ξηρουχάκης

17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αλκοολική ηπατοπάθεια, Συντονιστές: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Καφίρη
1. Διάγνωση και πρόγνωση της αλκοολικής ηπατοπάθειας με μη επεμβατικές μεθόδους,
Α. Πρωτοπαπάς
2. Ο ρόλος της βιοψίας, Σ. Σακελλαρίου
3. Μικροβίωμα και αλκοολική ηπατοπάθεια, Η. Ξηρουχάκης
4. Τρέχουσες και αναδυόμενες θεραπείες στην αλκοολική ηπατίτιδα, Μ. Κουλεντάκη

10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ NAFLD, Συντονιστές: Ν. Τεντολούρης, Σ. Ντουράκης
1. Κίνδυνος για ΗΚΚ: τροποποιώ την επιτήρηση; Β. Σεβαστιανός
2. Διαχείριση ασθενούς με NAFLD και Σακχαρώδη Διαβήτη, Α. Κόκκινος
3. Βιοδείκτες στη διάγνωση και στην θεραπεία, Μ. Παπαθεοδωρίδη
4. Aσθενής με φυσιολογικό BMI και στεατοηπατίτιδα, Ε. Χολόγκιτας

18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ε. Αντωνίου
Προγνωστικά μοντέλα υποτροπής ΗΚΚ μετά από χειρουργική εκτομή, Ομιλητής: Γ. Σωτηρόπουλος
19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ INTEGRIS
20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

11:30 Διάλειμμα
12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηπατίτιδα D, Συντονιστές: Ε Μάνεσης, Κ. Θωμόπουλος
1. Ο ιός και οι ιδιαιτερότητές του, Π. Καραγιάννης
2.Προβληματισμοί και φραγμοί στη διάγνωση, Ε. Ράπτη
3. Τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση, Μ. Μελά

Καταγραφή Προγράμματος ομιλητών Συνεδρίου 14/04/2021
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