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

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
η κυκλοφορία του τρίτου για φέτος τεύχους του περιοδικού μας συμπίπτει
με την είσοδο του φθινοπώρου και μας βρίσκει να έχουμε επιστρέψει
δυναμικά στην εργασιακή καθημερινότητα, με την πανδημία να συνεχίζει να
επηρεάζει τις δραστηριότητές μας. Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει όπως πάντα
πλούσια θεματολογία, που ευελπιστούμε να διευρύνει τις γνώσεις σας και να
κινητοποιήσει την ιατρική σας σκέψη.
Η ηπατίτιδα δέλτα είναι μια ιογενής ηπατίτιδα που γνωρίζουμε ήδη αρκετά
χρόνια, πλην όμως μέχρι σήμερα είχαμε ουσιαστική δυσκολία να την
αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Η άφιξη ενός νέου, πολλά υποσχόμενου
θεραπευτικού παράγοντα έρχεται ν’ αλλάξει τα δεδομένα στη μάχη μας
απέναντί της. Οι κκ. Καραμανώλης και Κρανιδιώτη παρουσιάζουν στο
παρόν τεύχος μια περιεκτική ανασκόπηση για την επιδημιολογία, την
παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τις θεραπευτικές δυνατότητες που αφορούν
την ασθένεια, την οποία πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνουμε στη διαφορική
μας διάγνωση, όταν αντιμετωπίζουμε έναν ασθενή με ανεξήγητη ηπατική
νόσο.
Για τις προσπάθειες εξάλειψης της χρόνιας ηπατίτιδας C έχουν γραφτεί πολλές
σελίδες σε όλα τα επιστημονικά έντυπα του χώρου μας, ειδικά μετά την
ευρεία διάθεση των νεότερων αντιϊκών φαρμάκων που υπόσχονται μεγάλα
ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις ομάδες των ασθενών μας με αμελητέες
παρενέργειες. Το δεύτερο άρθρο του παρόντος τεύχους αναφέρεται στο
ρόλο της μικροεξάλειψης στην εκρίζωση της ηπατίτιδας C. Είναι γεγονός
ότι οι προσπάθειες εκρίζωσης δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
με τις πλέον ρεαλιστικές φωνές να μιλούν για ολοκλήρωση των σχεδίων
εξάλειψης της νόσου αρκετές δεκαετίες αργότερα από τους αρχικούς, μάλλον
αισιόδοξους υπολογισμούς. Το άρθρο που δημοσιεύουμε αναζητεί τις
αιτίες της καθυστέρησης αυτής και αναλύει τις δυνατότητες που προσφέρουν
στοχευμένες παρεμβάσεις σε μικρές, δύσκολά προσβάσιμες ομάδες ασθενών,
που μπορεί να συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο της εξάλειψης.
Από τους κκ. Κρανιδιώτη και Στεφανίδη παρουσιάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο που πραγματεύεται τις κυστικές διατάσεις των χοληφόρων. Πρόκειται
για μια σπάνια παθολογία που εκδηλώνεται συνήθως στην παιδική ηλικία
και προκαλεί ποικίλη συμπτωματολογία από το χοληφόρο δέντρο, ενώ είναι
απαιτητική στην αντιμετώπισή της. Οι συγγραφείς αναλύουν την έκταση της
νόσου, τις διάφορες μορφές της, την ανατομική ταξινόμηση, τις διαγνωστικές
μεθόδους που βοηθούν στη διερεύνησή της και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις
που ενδείκνυνται για την αντιμετώπισή της.
Το τεύχος όπως πάντα περιλαμβάνει ένα εκτενές γαστρεντερολογικό κουίζ με
μια πολύ ενδιαφέρουσα κλινική περίπτωση, την οποία σας προσκαλούμε να
διερευνήσετε μαζί μας, ακονίζοντας τη διαφοροδιαγνωστική σας σκέψη!
Με την ευχή να έχουμε μια παραγωγική χειμερινή περίοδο με επαγγελματική
και ακαδημαϊκή επιτυχία και να παραμείνουμε υγιείς και ασφαλείς από
την εξέλιξη του επόμενου κύματος της πανδημίας, σας ευχόμαστε καλή
ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΣEΛIΔA 2

Ηπατίτιδα Δέλτα:
Μια παλιά γνώριμη
με νέα δεδομένα
Νεκτάριος Καραμανώλης, Χαρίκλεια Κρανιδιώτη
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Η ηπατίτιδα δέλτα αποτελεί την πιο
σοβαρή μορφή ιογενούς ηπατίτιδας με
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης
και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η πρώτη
παρατήρηση για τον ιό της ηπατίτιδας
δέλτα (hepatitis delta virus, HDV) έγινε
πριν από 40 χρόνια με την ανίχνευση του
αντιγόνου HDAg σε ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα Β και σοβαρή ηπατική νόσο1, 2.

Ο

HDV είναι ένας ελαττωματικός RNA ιός, ο μοναδικός στο γένος των Deltavirus και ο μικρότερος σε μέγεθος που προσβάλλει τα θηλαστικά3. Το RNA του ιού κωδικοποιεί αποκλειστικά και μόνο το αντιγόνο HDAg. Για την ολοκλήρωση του ιϊκού σωμάτιου (virion) του HDV και την έκκρισή του από τα μολυσμένα ηπατοκύτταρα, απαραίτητη είναι η παρουσία του αντιγόνου επιφανείας
του HBV (HBsAg). Συνεπώς, η ηπατίτιδα δέλτα παρατηρείται είτε ως
συλλοίμωξη με HBV είτε ως επιλοίμωξη σε ασθενείς που νοσούν από χρόνια ηπατίτιδα B. Μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση των ασθενών
με HBV+HDV λοίμωξη ήταν προβληματική. Πρόσφατα ένας νέος παράγοντας εισήλθε στη φαρέτρα μας, δίνοντας ελπίδες στους ασθενείς μας. Επιπλέον, άλλες μελέτες αναδεικνύουν νέους παράγοντες,
οι οποίοι δρώντας σε συγκεκριμένα σημεία στον κύκλο της ζωής του
HDV παρουσίασαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και μας καθιστούν
αισιόδοξους για το μέλλον.

Επιδημιολογία
Ο ιός της ηπατίτιδας δέλτα προσβάλλει παγκοσμίως ένα ικανό ποσοστό των χρονίως πασχόντων από ηπατίτιδα Β και μεταδίδεται με
τον ίδιο τρόπο. Ο αριθμός των ατόμων με χρόνια ηπατίτιδα δέλτα κυμαίνεται από 15-20 έως και 62-72 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως4, 5, επιπολασμός σχεδόν 2 φορές υψηλότερος του HIV με βάση
τα δεδομένα του WHO για το 20176. Σίγουρα υπάρχει μία τάση υποεκτίμησης του παγκοσμίου φορτίου, για το οποίο ευθύνονται διάφοροι παράγοντες: οι περιορισμοί των διαθέσιμων διαγνωστικών μεθόδων, η βραδεία εμφάνιση αναγνωρίσιμων τίτλων HDAg ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς αλλά και η εξαφάνιση του αντίστοιχου
αντιγόνου σε όσους νόσησαν οξέως7. Δυστυχώς, ακόμα και ειδικοί
πολλές φορές παραβλέπουν τον περιοδικό έλεγχο για HDV συλλοίμωξη σε ασθενείς τους με HBV8. Ο ιός είναι ενδημικός σε διάφορες
περιοχές, προσβάλλοντας μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που φέρουν το HBsAg. Σε αυτές ανήκουν η Μογγολία, η Δυτική Αφρική, οι
λεκάνες του Αμαζονίου και της Μεσογείου και χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης8-13. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Ευρώπη, η HDV
λοίμωξη αφορά κυρίως πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, όπως οι χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών14.

Κύκλος ζωής του ιού – Παθοφυσιολογία
Ο HDV αποτελείται από την ριβονουκλεοπρωτεΐνη και τον φάκελο
του. Η ριβονουκλεοπρωτεΐνη σχηματίζεται από το RNA του ιού και τις
δύο μορφές του HDAg (L- και S-), ενώ ο φάκελος περιλαμβάνει τις
τρεις μορφές του HBsAg (L-, M-, S-) – δύο εκ των οποίων είναι απαραίτητες για τη μολυσματικότητα του ιού15.
Ο ρυθμός πολλαπλασιασμού του HDV μέσα στο ηπατοκύτταρο είναι ταχύς. Ο ιός εισέρχεται σε αυτό μέσω του NTCP, ενός μεταφορέα χολικών αλάτων, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης από τον HBV.
Μετά την είσοδο της ριβονουκλεοπρωτεΐνης στον πυρήνα του ηπατοκυττάρου, ο πολλαπλασιασμός του ιϊκού RNA επιτυγχάνεται μέσω
RNA πολυμεράσης του ξενιστή – η παρουσία του HBV δεν είναι απαραίτητη σε αυτό το βήμα. RNA πολυμεράσες οδηγούν επίσης στην
παραγωγή του L-HDAg, που ρυθμίζει τον ιϊκό πολλαπλασιασμό και
την κατασκευή του ιϊκού σωμάτιου. Οι νέες ριβονουκλεοπρωτεΐνες
εξέρχονται από τον πυρήνα, περιβάλλονται από το HBsAg – αυτό είναι το βήμα που ο HBV είναι απαραίτητος – και εκκρίνονται ταυτόχρονα με τα ιϊκά σωματίδια του HBV από το κύτταρο με τη συνδρομή πιθανώς του συστήματος Golgi16, 17.
Σε διάφορα από τα παραπάνω βήματα φαίνεται να παρεμβαίνουν
τα νεότερα φάρμακα κατά του HDV.
Διάγνωση
Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση της ηπατίτιδας δέλτα είναι τα αντισώματα IgG και IgM έναντι του αντιγόνου HDAg και το HDV RNA. Η αντισωματική απάντηση μπορεί να είναι εξασθενημένη σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και ιδιαίτερα
σε αυτούς με HIV λοίμωξη. Η ανίχνευση του anti-HDAg αποτελεί το
πρώτο βήμα για τη διάγνωση της ηπατίτιδας δέλτα και πρέπει να
αναζητείται σε όλους τους ασθενείς που φέρουν HBsAg, τουλάχιστον για μία φορά. Θετικά αντισώματα δε σημαίνουν απαραίτητα ενεργό ηπατίτιδα δέλτα, καθώς ανιχνεύονται και στους ασθενείς που
πέτυχαν εξάλειψη της λοίμωξης. Ο προσδιορισμός του HDV RNA μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) είναι η μόνη μέθοδος για τη διάγνωση της ενεργού ηπατίτιδας δέλτα και επιπλέον βοηθά στη λήψη αποφάσεων τόσο στην έναρξη όσο και κατά στη διάρ-
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κεια της αντιϊκής αγωγής. Επιπλέον, είναι απαραίτητο μετά τον προσδιορισμό του HDV RNA να καθοριστεί το στάδιο της ηπατικής νόσου
και ο βαθμός της ηπατικής ίνωσης, κυρίως με βιοψία ήπατος, ώστε
να εκτιμηθεί η δυνατότητα αντιϊκής θεραπείας και ο σωστός τρόπος
παρακολούθησης και επιτήρησης του ασθενούς.
Κλινική εικόνα – εξέλιξη της νόσου
Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων του HDV μπορεί να κυμαίνεται από ασυμπτωματική νόσηση έως κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια. Η κλινική εικόνα της νόσου και η εξέλιξή της εξαρτώνται αρχικά από το εάν πρόκειται για HBV/HDV συλλοίμωξη ή για επιλοίμωξη του HDV σε άτομα με χρόνια ΗBV λοίμωξη.
Οξεία ηπατίτιδα δέλτα
Συλλοίμωξη
Η νόσος εκδηλώνεται ως οξεία ηπατίτιδα με συχνά διφασική κίνηση των ηπατοκυτταρικών ενζύμων που αντιστοιχεί αρχικά σε πολλαπλασιασμό του HBV και στη συνέχεια του HDV16. Όπως και στην περίπτωση της προσβολής από HBV, το 90-95% των ανοσοεπαρκών
ασθενών θα αναπτύξει αντισώματα. Διαφέρει ωστόσο το ποσοστό
αυτών που θα παρουσιάσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, που είναι υψηλότερο στην περίπτωση της συλλοίμωξης16.
Επιλοίμωξη
Κατά κανόνα η επιλοίμωξη θα εκδηλωθεί ως ένα επεισόδιο οξείας
επί χρονίας ηπατίτιδας και θα θεωρηθεί έξαρση της χρόνιας HBV λοίμωξης. Η οξεία ηπατίτιδα δέλτα με τη μορφή της επιλοίμωξης οδηγεί σε χρονιότητα σε ποσοστό >90%. Πολλές φορές τίθεται εσφαλμένα η διάγνωση της αναζωπύρωσης μιας προϋπάρχουσας ηπατίτιδας Β ή της οξείας ηπατίτιδας Β και για το λόγο αυτό, η ηπατίτιδα
δέλτα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη και να διερευνάται σε
κάθε ασθενή που είναι HBsAg θετικός με οξεία ή κεραυνοβόλο ηπατίτιδα. Σε επιλοίμωξη, ο κίνδυνος της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας είναι ακόμα υψηλότερος, οδηγώντας σε μαζική ηπατική νέκρωση και θάνατο και ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος17.
Χρόνια ηπατίτιδα δέλτα
Η χρόνια ηπατίτιδα δέλτα οδηγεί σε πιο σοβαρή ηπατική νόσο σε
σύγκριση με τη χρόνια ηπατίτιδα Β και σε επιταχυνόμενη εξέλιξη της
ίνωσης σε κίρρωση18, με το 10-15% των ασθενών να παρουσιάζει κίρρωση εντός 5 ετών και το 80% εντός 30 ετών19. Βασική επιπλοκή της HDV λοίμωξης είναι η πρώιμη ρήξη της αντιρρόπησης
της χρόνιας ηπατικής νόσου, ωστόσο ακόμα και η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου φαίνεται να είναι μέχρι και 9 φορές υψηλότερη
συγκριτικά με την απλή λοίμωξη από HBV20, 21, 22.
Για τους παραπάνω λόγους, η περίπτωση της ηπατίτιδας δέλτα
πρέπει να διερευνάται σε όλους τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, ακόμη και σε αυτούς με μη ανιχνεύσιμο HBV DNA και ενεργό
ηπατική νόσο, αφού συνήθως παρατηρείται καταστολή του πολλαπλασιασμού του HBV στα πλαίσια της διπλής λοίμωξης. Σημασία τέλος για την κλινική εικόνα και της εξέλιξη της νόσου, φαίνεται να παίζει και ο γονότυπος του HDV. Ο γονότυπος 1 που επικρατεί στο δυτικό ημισφαίριο φαίνεται να είναι περισσότερο επιθετικός από τους
4 και 2, ο γονότυπος 2 μάλιστα συσχετίζεται με μικρότερο ποσοστό
εξέλιξης σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο23. Ο γονότυπος 3
που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική φαίνεται να έχει τη δυσμενέστερη πρόγνωση και το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης οξείας ηπατικής ανεπάρκειας24.
Θεραπεία
Η θεραπεία της λοίμωξης από HDV παραμένει προβληματική. Η
βασική δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τα χορηγούμενα φάρμακα δεν μπορούν να στοχεύσουν RNA πολυμεράσες του ιού όπως
συμβαίνει στις υπόλοιπες ιογενείς ηπατίτιδες, διότι ο ιός δεν διαθέτει τέτοιες – χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ένζυμα του κυττάρου-ξενιστή.

Αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιείται από την δεκαετία του 1980 η ίδια θεραπεία – ένας μακρύς κύκλος χορήγησης πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-α (Peg-IFNα)26. Επιπλέον, η ίδια η αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία είναι δυσχερής. Ιδανικός και δύσκολα εφικτός
στόχος θεραπείας είναι η κάθαρση του HBsAg. Στις διάφορες μελέτες ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο έχει θεωρηθεί η μη ανίχνευση HDV RNA και η εντός φυσιολογικών ορίων τιμή της ALT στο πέρας της θεραπείας. Δευτερογενώς, η παρατεταμένη μη ανίχνευση
HDV RNA, που αντιστοιχεί σε 24 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε παρατεταμένη ιολογική
ανταπόκριση27, 28. Όμως ακόμα και αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται
με επιφύλαξη, μιας και έχει παρατηρηθεί υποτροπή της νόσου μετά
τις 24 εβδομάδες έως και στο 50% αυτών που έλαβαν Peg-IFNα29.
Φαίνεται λοιπόν ότι ο ιός συνεχίζει να έχει κάποια λανθάνουσα δράση ακόμα και επί μη ανίχνευσης του γενετικού του υλικού.
Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α αποτελεί την μόνη μέχρι πρόσφατα εγκεκριμένη θεραπεία κατά της ηπατίτιδας δέλτα. Διαθέτει έναν μη
ειδικό και μη αποσαφηνισμένο μηχανισμό δράσης. Χορηγείται 1 δόση εβδομαδιαίως για 48 εβδομάδες – αυτή είναι η διάρκεια που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες μελέτες26. Η μεγαλύτερη πολυκεντρική διπλά τυφλή μελέτη στην Ιταλία, που αφορούσε 61 ασθενείς,
δεν ανέδειξε ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τη χρήση της Peg-IFNα.
Το 25% των ασθενών που έλαβε αγωγή για ένα χρόνο παρουσίασε
φυσιολογική ALT στο πέρας της θεραπείας, ενώ μόλις ένας στους
8 διατήρησε φυσιολογική τιμή μετά από ένα έτος παρακολούθησης.
Aρνητικοποίηση του HDV RNA παρατηρήθηκε στο 45% των ασθενών που έλαβαν, αλλά και στο 27% της ομάδας ελέγχου, ενδεικτικό κυμαινόμενης ιαιμίας, διαφορά που αμβλύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά την περίοδο παρακολούθησης. Αντίστοιχες μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν και σε ιστολογικό επίπεδο30.
Η θεραπεία με ιντερφερόνη είναι ασφαλής μόνο σε ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση και δε συστήνεται σε ασθενείς με ρήξη της
αντιρρόπησης. Επιπλέον, η ιντερφερόνη έχει πληθώρα ανεπιθύμητων παρενεργειών μερικές εκ των οποίων είναι σοβαρές και απαιτούν μείωση της δοσολογίας ή ακόμα και διακοπή της θεραπείας.
Η χρήση νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του HBV, μειώνει το HBV DNA στον ορό από τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας αλλά δεν επιδρά στην έκφραση του HBsAg. Σε
ασθενείς με HBV/HDV λοίμωξη, ο συνδυασμός Peg-IFNα με adefovir
ή tenofovir δε φαίνεται δραστικότερος από την μονοθεραπεία με ιντερφερόνη, όπως ανέδειξαν οι μελέτες HIDIT-I και II27, 28. Θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα συστήνεται σε ασθενείς με ενδείξεις θεραπείας
για χρόνια ηπατίτιδα Β, επίπεδα HBV DNA μεγαλύτερα από 2000 IU/
mL και προχωρημένη ηπατική νόσο και γενικότερα σε όλους τους ασθενείς με μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσο και ανιχνεύσιμο HBV DNA.
H ιντερφερόνη λάμβδα (peg-IFN-lambda) έχει ανάλογα αποτελέσματα με την Peg-IFNα σε επίπεδο ιολογικής ανταπόκρισης με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες31, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές δοκιμές.
Το Myrcludex B, αποτελεί λιποπεπτίδιο που εμποδίζει την είσοδο των HBV και HDV στο ηπατοκύτταρο, χωρίς να είναι σαφές εάν
η αντιϊκή του δράση σχετίζεται με αποκλεισμό του υποδοχέα NTCP.
Χορηγήθηκε σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα D σε μία κλινική μελέτη είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με Peg-IFNα κι ενώ
δεν αναδείχθηκε εξάλειψη του HBsAg, παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση των HDV RNA επιπέδων, τα οποία δυστυχώς υπέστρεψαν μετά
το πέρας της αγωγής32. Μία δεύτερη πολυκεντρική μελέτη σύγκρινε τη δραστικότητα του συνδυασμού Peg-IFNα και Myrcludex B με
τις μονοθεραπείες και ανέδειξε μη ανιχνεύσιμο HDV RNA στο 50%
των ασθενών συγκριτικά με 13% σε όσους έλαβαν τις αντίστοιχες
μονοθεραπείες33. Τέλος, μία τρίτη μελέτη ανέδειξε σχεδόν γραμμική
σχέση ανάμεσα στη χορηγούμενη δοσολογία Myrcludex B και την
μείωση των επιπέδων HDV RNA τόσο στο περιφερικό αίμα όσο και
ενδοηπατικά, γεγονός που υποστηρίζει την ανάγκη για μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου, το οποίο σημειωτέον δεν συσχετίστηκε
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με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες34. To Myrcludex B έλαβε πρόσφατα έγκριση από τον EMA τον Ιούλιο του 202035.
Το Lonafarnib επιδρά στην αλληλεπίδραση του L-HDAg με το HBsAg
μετά την μετάφραση και εμποδίζει την έκκριση των ιϊκών σωματιδίων
του HDV. Κλινική δοκιμή του 2015 ανέδειξε μείωση των επιπέδων
του HDV RNA σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Lonafarnib για
28 ημέρες, αναλογική των επιπέδων του φαρμάκου36. Μία νεότερη
μελέτη, στην οποία στη χορήγηση του Lonafarnib για 4 εβδομάδες
προστέθηκε ο αναστολέας του κυτοχρώματος P450 3A4 ritonavir,
με σκοπό την μείωση της χορηγούμενης δόσης του φαρμάκου και την
μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών, ανέδειξε μεγάλη μείωση των
επιπέδων του HDV RNA συγκριτικά με μονοθεραπεία με Lonafarnib
ή συνδυασμό του με Peg-IFNA. Δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση, τα επίπεδα HDV RNA είχαν υποστρέψει στα αρχικά, σε διάστημα
24 εβδομάδων μετά το πέρας της θεραπείας37.
Το REP 2139 ανήκει στην κατηγορία των πολυμερών νουκλεϊκών
οξέων και φαίνεται να ασκεί τη δράση του εμποδίζοντας την απελευθέρωση του HBsAg από το ηπατοκύτταρο38. Μία μελέτη του 2017,
η οποία δεν περιλάμβανε ομάδα ελέγχου, κατέδειξε θετικά αποτελέσματα αναφορικά με τη συνδυασμένη θεραπεία με REP 2139 και
Peg-IFNα για 30 εβδομάδες, επιτυγχάνοντας αρνητικοποίηση του
HDV RNA σε 10 από τους 12 ασθενείς, ελάττωση του HBsAg κατά
>99% σε 9 από τους 12, 6 εκ των οποίων πέτυχαν ορομετατροπή.
Δεκαοκτώ μήνες μετά το πέρας της θεραπείας 7 διατηρούσαν αρνητικό HBV RNA και 4 την ορομετατροπή39.
Μεταμόσχευση ήπατος
Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί την τελική θεραπευτική επιλογή
για πολλούς ασθενείς με ηπατίτιδα δέλτα και τελικού σταδίου ηπατική
νόσο ή και για ασθενείς με οξεία κεραυνοβόλο HBV/HDV λοίμωξη.

Συμπεράσματα
Η ηπατίτιδα δέλτα αποτελεί την περισσότερο επιθετική μορφή ιογενούς ηπατίτιδας και ταυτόχρονα εκείνη με τη δυσκολότερη αντιμετώπιση. Η διαθέσιμη θεραπεία της υστερεί κατά πολύ συγκριτικά με τις ηπατίτιδες B και C, ενώ ακόμα και η διάγνωση της και η συνειδητοποίηση του παγκοσμίου φορτίου νόσου αποτελούν ένα πεδίο που απαιτεί σημαντική βελτίωση. Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ηπατολόγων για τη διάγνωση της ηπατίτιδας δέλτα και πιο συγκεκριμένα η αναζήτηση του αντισώματος έναντι του HDAg σε όλους τους ασθενείς
με ηπατίτιδα Β κρίνεται ως απαραίτητο αρχικό βήμα. Η είσοδος στην
αγορά του νέου φαρμάκου Myrcludex B αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα
κλινικών δοκιμών φαρμάκων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, έτσι
ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ασθενών μας στο μέλλον.
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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
10

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

Εκρίζωση
της Χρόνιας Ηπατίτιδας C:

Ο σημαντικός ρόλος της Μικροεξάλειψης
Πηνελόπη Αντωνακάκη, Χαρίκλεια Κρανιδιώτη, Γεώργιος Κόντος
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

H ηπατίτιδα C εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας.
Με αφορμή την κυκλοφορία των νέων αμέσως δρώντων αντιϊκών φαρμάκων, το 2016 ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε Σχέδιο για την εξάλειψη της νόσου έως το 2030. Η ευρεία
διαθεσιμότητα των νέων παν-γονοτυπικών θεραπειών με υψηλή αποτελεσματικότητα (>95%) που πλέον
διατίθενται σε χαμηλότερο κόστος συνηγόρησε στη δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας για την επίτευξη
ενός τέτοιου φιλόδοξου στόχου.

Α

ρκετές δράσεις έγιναν από διάφορα κράτη για τον έλεγχο
(screening) μεγάλου μέρους του πληθυσμού και τη χορήγηση θεραπειών. Στην Ελλάδα, μετά την υιοθεσία του σχεδίου
του Π.Ο.Υ. και τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης το 2017, ξεκίνησε προσπάθεια ενημέρωσης ειδικών και κοινού για τη σημασία της διάγνωσης και θεραπείας της HCV λοίμωξης, όπως και αρκετές κατά τόπους στοχευμένες προσπάθειες σε ειδικούς πληθυσμούς.
Παρά τις παραπάνω προσπάθειες, μόνο 11 χώρες φαίνεται να πλησιάζουν το στόχο της εξάλειψης ως το 2030, 4 χώρες έως το 2040,
ενώ οι υπόλοιπες μετά το 2050.

Στα υπάρχοντα προβλήματα που δυσχεραίνουν την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ήρθε να προστεθεί και η πανδημία του Covid-19,
η οποία δημιούργησε βασικές δυσκολίες, όπως οι περιορισμοί στην
πρόσβαση στα ηπατολογικά ιατρεία και τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ είχε αρνητική επίδραση σε όλες τις δράσεις δημόσιας υγείας, όπως τα προγράμματα στην κοινότητα ή σε μικρές ομάδες, δυσκολεύοντας αισθητά την προσπάθεια για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C.
Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να οδηγήσει
σε προοδευτική ίνωση και τελικά κίρρωση ήπατος, ηπατική νόσο τελικού σταδίου και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ).
Η πορεία των ασθενών με Χρόνια Ηπατίτιδα C ποικίλλει, με την πλει-

οψηφία των ασθενών να παρουσιάζει μια σιωπηρή, αργά εξελισσόμενη πορεία, με μικρή αύξηση της θνητότητας όσο προχωρεί η νόσος, ενώ 20% των ασθενών θα αναπτύξει κίρρωση ήπατος μετά από
15-20 χρόνια και ένας μικρός αριθμός ασθενών θα εμφανίσει ΗΚΚ.
Οι νέες παν-γονοτυπικές θεραπείες με τα νέας γενιάς αντιϊκά φάρμακα –direct acting antivirals (DAAs)-έχουν διάρκεια 8 έως και 16
εβδομάδες. Η επιλογή της θεραπείας και η διάρκεια της γίνονται με
βάση το στάδιο της ίνωσης, το γονότυπο και το ιστορικό προηγούμενης θεραπείας.
Οι νέες θεραπείες, εκτός από τα ψηλά ποσοστά ίασης, συνοδεύονται και από βελτίωση της ιστολογίας του ήπατος (φλεγμονή, ίνωση), σημαντική μείωση των επιπλοκών της νόσου και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ.
Η επιτυχής θεραπεία με DAAs σχετίζεται με μείωση θνησιμότητας
και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Από το
2015 έως το 2019, 9,4 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν θεραπεία
με DAAs, αύξηση σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερη από το 1 εκατομμύριο στις αρχές του 2015.
Παρά την ευκολότερη πρόσβαση σε θεραπεία, φαίνεται πως ο αριθμός των θανάτων από ιογενείς ηπατίτιδες παραμένει υψηλός, με
πάνω από ένα 1 εκατομμύριο απώλειες το χρόνο.
Οι δράσεις εξάλειψης που εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο φάνηκε να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ στην πορεία αναδείχθηκε η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεων στην κοινότητα και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Πολλές προσπάθειες μακροεξάλειψης σε διάφορα
κράτη αναχαιτίστηκαν από την πανδημία του Covid-19, ενώ μικρότερες παρεμβάσεις κατάφεραν να συνεχιστούν.
Τα οφέλη των δράσεων μικροεξάλειψης μπορεί να είναι περισσότερα και πιο αποτελεσματικά από δράσεις μεγαλύτερης εμβέλειας
και να βοηθήσουν τελικά στην επίτευξη του μεγαλύτερου στόχου.
Μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές ομάδες ασθενών μέσω
σχεδιασμένων παρεμβάσεων, ειδικά διαμορφωμένων στις ανάγκες
των πληθυσμών αυτών.
Οι δράσεις μικροεξάλειψης είναι πιο άμεσες, λιγότερο δαπανηρές
από τις εθνικές στρατηγικές εξάλειψης και ενισχύουν την επίτευξη
μικρότερων στόχων που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα.
Στη χώρα μας υπολογίζεται πως 74.000 με 134.000 ενήλικες
πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C. Στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος του
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πληθυσμού παραμένει αδιάγνωστο και χωρίς θεραπεία, καθώς μόνο 20-30% των ασθενών γνωρίζουν ότι νοσούν και μόνο 36-58%
έχουν λάβει θεραπεία, κυρίως με ιντερφερόνη, με το 80% περίπου
να μην έχει ελεγχθεί ποτέ.
Επίσης, υπολογίζεται πως οι νέες μολύνσεις ανά χρόνο αφορούν
σε μεγαλύτερο βαθμό άτομα με ιστορικό χρήσης ουσιών.
Για το λόγο αυτό δράσεις που στοχεύουν σε αυτόν και αντίστοιχους ειδικούς πληθυσμούς, όπως σε μονάδες υποκατάστασης, απεξάρτησης ή σε κέντρα κράτησης, προσφέρουν πιο δραστικά αποτελέσματα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, φαίνεται
πως ακόμη μεγάλο ποσοστό των ασθενών με HCV δεν φτάνει στην
επίτευξη της ίασης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα στοιχεία των προγραμμάτων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με τα οποία, από το
σύνολο των ασθενών με anti-HCV, το 34% προχώρησε σε εξέταση
HCV-RNA και περαιτέρω έλεγχο και από αυτούς θεραπεία έλαβε τελικά το 22% των ασθενών. Τα νούμερα δείχνουν πως παρά τις προσπάθειες και στις ειδικές ομάδες, οι ασθενείς χάνονται και δεν φτάνουν στον τελικό στόχο, δηλαδή τη θεραπεία.
Οι παράγοντες που συντελούν στην πλημμελή αντιμετώπιση της
χρόνιας ηπατίτιδας C περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.
Υποδιάγνωση
Μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν ξέρει ότι νοσεί. Η συνταγογράφηση από τον οικογενειακό γιατρό των αντισωμάτων anti-HCV στα
πλαίσια του βασικού προληπτικού ελέγχου όλων των ασθενών που

Η¨

έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945-1980, αλλά και ειδικότερα όσων ανήκουν σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως όποιοι έχουν ιστορικό χρήσης ουσιών, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των πασχόντων και την αύξηση των διαγνώσεων, αφού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα φαίνεται ότι βρίσκεται του 80% των anti-HCV θετικών ασθενών στην Ελλάδα.
Στιγματισμός και έλλειψη ενημέρωσης
για την ηπατίτιδα C
20-40% των ατόμων με χρόνια HCV λοίμωξη έχουν ιστορικό χρήσης
ουσιών. Ο στιγματισμός που ακολουθεί τη χρήση ουσιών μπορεί να
έχει κατασταλτικό ρόλο στην διάγνωση νέων λοιμώξεων.
Επίσης, το κοινωνικό στίγμα της ουσιοεξάρτησης συνδέεται αναπόφευκτα και με την ίδια τη νόσο, προκαλώντας αρνητικούς συνειρμούς στο κοινό και άρνηση συνεργασίας στο διαγνωστικό έλεγχο.
Έλλειψη ενημέρωσης
Οι ασθενείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για τις νέες θεραπείες. Ειδικότερα, δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για την εύκολη
πρόσβαση σε αυτές, για το απλό σχήμα και τη μικρή διάρκεια χορήγησης τους, τη δυνατότητα χορήγησης τους σε κάθε είδους παράλληλη συννοσηρότητα και το μηδενικό κόστος για τον ασθενή, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας.
Δυσκολία διασύνδεσης των ασθενών
με τις μονάδες υγείας
Πολλές φορές, η παραπομπή ενός ασθενή σε ηπατολογικό ιατρεί-

¨ λύση στη δυσκοιλιότητα!
20 Sachets/12g

20 Sachets/6g

Μακρογόλη (PEG) 3350
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ο μπορεί να μην είναι εύκολη υπόθεση, για λόγους απόστασης, διαθεσιμότητας ραντεβού κλπ.
Επιπλέον, στη διάρκεια της πανδημίας, τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία σταμάτησαν τη λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ενώ η επανέναρξη της δραστηριότητάς τους συνέχισε με λιγότερα ραντεβού, δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε πολλούς ασθενείς.
Δύσκολη πρόσβαση
σε μονάδες της επαρχίας
Βασικό εμπόδιο αποτελούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η δυσκολία στις μετακινήσεις, την οποία επέτεινε η πανδημία Covid-19.
Στα περισσότερα νησιά, αλλά και στην περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας, δεν υπάρχουν ηπατολογικά ιατρεία, οπότε οι ασθενείς πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν
στην κοντινότερη οργανωμένη δομή υγείας, με ανάλογο κόστος
σε χρόνο και χρήμα, γεγονός που μπορεί να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες και σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.
Αναμονή για έγκριση θεραπείας
Από την πρώτη εκτίμηση του ασθενή στο ιατρείο μέχρι την έναρξη της θεραπείας μεσολαβεί το διάστημα κατά το οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εξετάσεις και να συμπληρωθεί η αίτηση για χορήγηση θεραπείας στον ΕΟΠΥΥ, η οποία πρέπει επιπλέον να εγκριθεί.
Όσο πιο άμεσα και συντονισμένα γίνουν οι ενέργειες αυτές, τόσο
περισσότερες πιθανότητες έχει ο ασθενής να ξεκινήσει τη θεραπεία. Η δυνατότητα συνταγογράφησης των απαιτούμενων ειδικών εξετάσεων (HCV-RNA και γονότυπος) και η κατάργηση της αναγκαιότητας καταχώρησης ελαστογραφίας στο ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί
να επιταχύνει περισσότερο τη διαδικασία.
Δέσμευση του ασθενή στη θεραπεία
και την παρακολούθηση
Κεφαλαιώδη σημασία για την επιτυχία της θεραπείας έχει η δέσμευση και η συμμόρφωση του ίδιου του ασθενή.
Ειδικά σε ομάδες ασθενών με μεγαλύτερες κοινωνικές δυσκολίες, η ικανότητα του ιατρού να πείσει τον ασθενή για το όφελος και
την ανάγκη της θεραπείας έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολο-

κλήρωσή της.
Παρομοίως, η σαφής ενημέρωση των ασθενών για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αθεράπευτης HCV λοίμωξης (κίρρωση ήπατος-ΗΚΚ) βοηθούν στη δέσμευση των ασθενών σε παρακολούθηση
και μετά το τέλος της θεραπείας.
Τα ποσοστά επιτυχίας των νέων θεραπειών έχει αποδειχθεί πως
είναι υψηλά, ωστόσο εκτός από την αποτελεσματικότητα της αγωγής, πολύ σημαντικό ρόλο έχει η τήρηση των οδηγιών και η παραμονή των ασθενών στη θεραπεία.
Έχει φανεί πως σε μονάδες υγείας όπου ο ασθενής παρακολουθείται κατά τη θεραπεία από διεπιστημονική ομάδα, η οποία εκτός από τον θεράποντα ιατρό συμπεριλαμβάνει νοσηλεύτρια και κοινωνικό λειτουργό, και προσφέρει επιπρόσθετες υπηρεσίες για βοήθεια με τις εξαρτήσεις, αλλά και προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ασθενών για τα θέματα που αφορούν την υγεία τους και
τη νόσο, αυξάνεται η επιτυχής ολοκλήρωση της αγωγής και η παραμονή στη θεραπεία.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου, η λειτουργία προγραμμάτων μικροεξάλειψης μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων, βοηθώντας στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου της διάγνωσης και
θεραπείας του ελληνικού πληθυσμού μέσω της εξατομικευμένης
προσέγγισης μικρότερων πληθυσμών με ενιαία μεταξύ τους χαρακτηριστικά.
Οι δράσεις μικροεξάλειψης μπορούν να οργανωθούν κατά τρόπο
που η ομάδα δράσης να προσεγγίζει τον ασθενή στο χώρο του, να
ενημερώνει εκτενώς και προσαρμοσμένα στην αντιληπτική ικανότητα και τις προσλαμβάνουσες του εκάστοτε πληθυσμού-στόχου, να
παρέχει on site τη δυνατότητα ιατρικής εκτίμησης και λήψης των απαραίτητων εξετάσεων, να αναλαμβάνει τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων και να εγγυηθεί την παροχή της θεραπείας και
την εποπτεία της μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Η προσέγγιση της μικροεξάλειψης ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς, που έχουν ο καθένας ειδική γνώση για συγκεκριμένους
πληθυσμούς, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και προωθεί την υιοθεσία νέων μοντέλων φροντίδας.
Παραδείγματα πληθυσμών-στόχων, με τις οποίες μπορούν να
πραγματοποιηθούν στοχευμένες δράσεις εξάλλειψης, περιλαμβάνουν νοσοκομειακούς ασθενείς, άτομα με ιστορικό χρήσης ουσιών, πρόσφυγες/ μετανάστες και κρατούμενους σε σωφρονιστικά
ιδρύματα. Η επίτευξη μικρών προσπαθειών σε συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη της εξάλειψης σε εθνική κλίμακα.
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Kυστικές διατάσεις
χοληφόρων
Γιώργος Κρανιδιώτης, Γεράσιμος Στεφανίδης
Γαστρεντερολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

H κυστική διάταση του χοληδόχου
πόρου (ΧΔΠ) είναι μία σπάνια
κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται
από μονήρεις ή πολλαπλές
διατάσεις διαφόρων τμημάτων των
ένδο- ή έξω-ηπατικών χοληφόρων.
Αντιπροσωπεύει περίπου το 1%
όλων των καλοηθών παθήσεων των
χοληφόρων.
Οι κυστικές διατάσεις του ΧΔΠ είναι
πιο συχνές στον Ασιατικό πληθυσμό
με επίπτωση περίπου 1/1000
γεννήσεις, ενώ στις Δυτικές χώρες
1/100.000-150.000 γεννήσεις.
Εμφανίζονται συχνότερα στις
γυναίκες με αναλογία γυναίκες/
άνδρες: 3-4/1 και αποτελούν συχνά
πρόβλημα της βρεφικής και παιδικής
ηλικίας.
Μόνο στο 20% των περιπτώσεων
ανευρίσκονται σε ενήλικες.

Η

αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη και δεν γνωρίζουμε με
βεβαιότητα έως σήμερα εάν οφείλεται σε γενετική ή επίκτητη διαταραχή. Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για να εξηγήσουν την αιτιολογία της κυστικής διάτασης των χοληφόρων. Η κυστική διάταση του ΧΔΠ συχνά συνδέεται με την ανώμαλη ένωση του
ΧΔΠ με τον παγκρεατικό πόρο (ΠΠ) στο σημείο εκβολής τους στον
δωδεκαδακτυλικό αυλό.
Σε αυτήν την ανωμαλία της χοληδοχο-παγκρεατικής συμβολής
στηρίχθηκε η θεωρία του Babbitt (1969), που είναι μέχρι σήμερα η
πλέον αποδεκτή στη βιβλιογραφία. Εξαιτίας αυτής της ανώμαλης ένωσης του ΧΔΠ και του ΠΠ δημιουργείται ένας κοινός πόρος («κοινό
κανάλι») περίπου 1-2cm εγγύτερα του σφιγκτήρα του Oddi.
Αυτός ο κοινός πόρος δεν καλύπτεται από σφιγκτηριακό μηχανισμό και έτσι προκαλείται:
α) παλίνδρομη ροή παγκρεατοχολικού υγρού,
β) συνένωση των παγκρεατικών και χολικών υγρών και
γ) ενεργοποίηση των παγκρεατικών ενζύμων η οποία προκαλεί φλεγμονή και αλλοίωση του τοιχώματος του χοληδόχου πόρου και κατά συνέπεια διάταση αυτού. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από
το γεγονός ότι οι κύστεις του χοληδόχου πόρου είναι συχνότερες
στα εξωηπατικά χοληφόρα.
Η θεωρία του Babbitt αμφισβητείται από ερευνητές που δηλώνουν

ότι η ανώμαλη χοληδοχο-παγκρεατική συμβολή είναι παρούσα μόνο στο 50%-80% των ασθενών.
Άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι το αίτιο είναι αποκλειστικά συγγενές και οφείλεται στην παρουσία γαγγλιονικών κυττάρων στον κοινό χοληδόχο πόρο που προκαλούν διάταση αυτού. Επιπρόσθετα, παθογενετικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με τη νόσο Caroli, όπως διαταραχές του εμβρυϊκού χολικού δίσκου έχουν συσχετισθεί με κυστικές διατάσεις ΧΔΠ.
Επικρατέστερη είναι η ταξινόμηση κατά Todani (1977) όπου διακρίνονται 5 τύποι.
Ταξινόμηση Todani
Τύπος I:
Πρόκειται για μονήρη «σακκοειδή» κυστική διάταση του ΧΔΠ και
είναι η συχνότερη (50%-80%). Διακρίνεται σε 3 υποτύπους: Στον
υπότυπο Ιa (συχνότερος) ο ΧΔΠ είναι σε όλο το μήκος του διατεταμένος. Ο υπότυπος Ιb (σπάνιος) αφορά εντοπισμένη κυστική διάταση τμήματος του κοινού ΧΔΠ. Στον υπότυπο Ic (ασυνήθης) ο κοινός
ΧΔΠ είναι ατρακτοειδώς διατεταμένος.
Τύπος ΙΙ:
Εκκόλπωμα. Πρόκειται για “διπλή χοληδόχο κύστη” όπου δεύτερο μόρφωμα είναι άμισχο χωρίς κυστικό πόρο. Η επιθηλιακή επένδυση είναι ίδια με αυτή της χοληδόχου κύστεως. Ανευρίσκεται στο
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2% των περιπτώσεων.
Τύπος III:
Eνδοδωδεκαδακτυλικό εκκόλπωμα – χοληδοχοκήλη. Πρόκειται
για κυστική διάταση του χοληδόχου πόρου εντός του δωδεκαδακτυλικού αυλού. Ανευρίσκεται στο 1.4 % έως 4.5% των περιπτώσεων.
Τύπος IV:
Συνδυασμός των παραπάνω τύπων. Ο συνδυασμός των Ι,II, III, αποτελεί τον υπότυπο ΙVa και περιλαμβάνει ατρακτοειδείς έξω- και ένδοηπατικές κύστεις ενώ ο υπότυπος IVb είναι ο συνδυασμός Ι και ΙΙ
και περιλαμβάνει πολλαπλές εξωηπατικές κύστεις.
Τύπος V:
Νόσος Caroli: πολλαπλές ενδοηπατικές κύστεις (εξαιρετικά σπάνια).
Κλινική εικόνα
Στο 80% των ασθενών εκδηλώνεται συμπτωματολογία πριν την
ηλικία των 10 ετών. Στη νεογνική ηλικία ο αποφρακτικός ίκτερος και
η ψηλαφητή μάζα είναι τα πιο συχνά κλινικά σημεία.
Η κλασσική διαγνωστική τριάδα: άλγος δεξιού υποχονδρίου, ψηλαφητή μάζα και ίκτερος ανευρίσκεται πιο συχνά στα παιδιά αλλά μόνο στο 20-30% των ασθενών. Στους ενήλικες προεξάρχουν συνήθως ο κοιλιακός πόνος, ο πυρετός και η ναυτία.
Οι επαναλαμβανόμενες χολαγγειΐτιδες και παγκρεατίτιδες μπορεί
να είναι συχνές και οφείλονται στην παγκρεατοχολική παλινδρόμηση. Επιπρόσθετες επιπλοκές είναι η χολολιθίαση-χολοκυστίτιδα λόγω της χολικής στάσης, η πυλαία υπέρταση, η ηπατική ίνωση, η δευτεροπαθής χολική κίρρωση και η αιφνίδια ρήξη της κύστης (1-12%
των ασθενών).
Η τελευταία συνοδεύεται συνήθως από οξύ κοιλιακό άλγος, ση-

μεία περιτοναϊσμού ή και σήψη.
Οι ασθενείς με χοληδοκήλη (τύπου ΙΙΙ κατά Todani) είναι συνήθως
ασυμπτωματικοί και σπανιότατα ενδέχεται να παρουσιάσουν συμπτωματολογία γαστρικής στάσης με εμέτους εάν συμβεί απόφραξη του δωδεκαδακτυλικού αυλού εξαιτίας της αυξημένης σε μέθεγος χοληδοχοκήλης.
Διάγνωση
1. Eργαστηριακός έλεγχος:
Μπορεί να αναδείξει διαταραχή ηπατικής βιοχημείας και παθολογικές
τιμές αμυλάσης, όμως κανένα εύρημα δεν είναι ειδικό της νόσου.
2. Ο ακτινολογικός έλεγχος περιλαμβάνει:
α) τo υπερηχογράφημα κοιλίας, που χρησιμοποιείται ως αρχικό
μέσο απεικόνισης της διάτασης του ΧΔΠ καθώς και των ενδοηπατικών χοληφόρων και θέτει την υποψία της νόσου. Μπορεί να
αναδείξει μερικές φορές τη βλάβη και στην εμβρυϊκή ζωή ως μία
ενδοκοιλιακή κυστική μάζα στο δεξιό άνω κοιλιακό τεταρτημόριο.
Ωστόσο, στην εμβρυϊκή ζωή θα πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση
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νος εμφάνισης κακοήθειας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη χειρουργική εξαίρεση της βλάβης, ακόμα και 15 έτη μετά τη θεραπεία. Εξαιτίας αυτού, η επιτήρηση για κακοήθεια συστήνεται με απεικονιστικό έλεγχο διά βίου.

από άλλες οντότητες όπως απλές ηπατικές κύστεις, ατρησία χοληφόρων, αναδιπλασιασμός χοληδόχου κύστεως κ.α. β) την αξονική τομογραφία, που είναι επίσης χρήσιμο εργαλείο που μπορεί
να απεικονίσει διάταση ή στενώσεις των χοληφόρων και να θέσει τη διάγνωση ή και τον αποκλεισμό της κακοήθειας. Είναι καλύτερη μέθοδος συγκριτικά με το υπερηχογράφημα στην απεικόνιση των ενδοηπατικών πόρων, του περιφερικού χοληδόχου πόρου και του παγκρέατος. Σε ασθενείς με τύπου ΙV κατά Τodani ή
νόσο Caroli έχει σημασία να απεικονισθούν οι ενδοηπατικές διατάσεις και η έκταση αυτών έτσι ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση.
3. Χολαγγειογραφία:
Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (Magnetic Resonance
Cholangio Pancreatography - MRCP) είναι η εξέταση εκλογής
που μπορεί να απεικονίσει χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας τον τύπο της διάτασης των χοληφόρων. H ευαισθησία της αγγίζει το 90% έως 100%. Προτιμάται κυρίως σε βρέφη και παιδιά
λόγω καλύτερης συνεργασίας.
H ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία
(Εndoscopic Retrograde Cholangiopancreatography - ERCP)
είναι μία επεμβατική εξέταση η οποία έχει θεραπευτικό κυρίως ρόλο (όπως π.χ. σε χολαγγειΐτιδα) και επιπλέον στη χοληδοχοκήλη
αποτελεί τη θεραπευτική επιλογή. Οι ERCP/MRCP παρέχουν απεικονίσεις που βοηθούν στον καθορισμό των λεπτομερειών της
περιβάλλουσας ανατομίας, στην εντόπιση της ανώμαλης χοληδοχοπαγκρεατικής συμβολής και του μήκους του κοινού χολοπαγκρεατικού πόρου.
Η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία είναι
σημαντικές για την καλύτερη πρόγνωση. Οι ασθενείς, λόγω της χρόνιας ενδοπορικής φλεγμονής και της χολικής στάσης, παρουσιάζουν
επιπλοκές όπως επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις (χολαγγειΐτιδες – παγκρεατίτιδες), ηπατικά αποστημάτια, πυλαία υπέρταση, ίνωση και τέλος δευτεροπαθή χολική κίρρωση. Επίσης, ο συνολικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκινογένεσης ανέρχεται στο 10%-30%, αυξάνει με την
ηλικία και αφορά το 2,5 έως 28% αυτών των ασθενών. Η εμφάνιση
κακοήθειας αφορά περισσότερο τους τύπους Ι και ΙV κατά Todani και
πιο σπάνια τους άλλους.
Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, η χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης συστήνεται ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Γενικότερα, η χειρουργική εκτομή της βλάβης έχει άριστα αποτελέσματα με 89% ίαση και 5ετή επιβίωση >90%. Όμως ο κίνδυ-

Θεραπεία
Η θεραπεία των κυστικών διατάσεων των χοληφόρων βασίζεται
κυρίως στη χειρουργική αντιμετώπιση. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το είδος της κυστικής διάτασης.
Η ολική εκτομή της κυστικής διάτασης με συνοδό χολοκυστεκτομή
και δημιουργία χολοπεπτικής αναστόμωσης είναι γενικά η πιο συχνή
χειρουργική επιλογή. Πιο αναλυτικά:
Στις τύπου Ι βλάβες διενεργείται συνήθως πλήρης εκτομή του διατεταμένου πόρου με συνοδό δημιουργία τύπου Roux – en - Y ηπατικο-νηστιδικής αναστόμωσης. Κάποιες φορές μπορεί η διάταση να
εκτείνεται έως την κεφαλή του παγκρέατος και θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής (Whipple).
Οι τύπου ΙΙ βλάβες μπορεί να αντιμετωπισθούν με απλή εκτομή της
κύστης (εκτομή του υπερδωδεκαδακτυλικού εκκολπώματος). Στην
περίπτωση που βρίσκεται πολύ κοντά στο φύμα του Vater χρειάζονται διάφορες αναστομωτικές τεχνικές.
Οι τύπου ΙΙΙ βλάβες είναι οι μοναδικές που θεραπευτικά μπορούν
να προσεγγισθούν ενδοσκοπικά με σφιγκτηροτομή μόνο ή και συνδυασμό με σφικτηροπλαστική (διαστολή με μπαλόνι). Επιπροσθέτως
λόγω της πολύ χαμηλής συσχέτισης τους με ανάπτυξη κακοήθειας,
η ενδοσκοπική αντιμετώπιση αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική
προσέγγιση.
Οι τύπου IV διατάσεις χωρίζονται και IVa και IVb ανάλογα με την
παρουσία ή απουσία ενδοηπατικής συμμετοχής. Αυτό το γεγονός διαφοροποιεί τη θεραπευτική προσέγγιση. Στον ΙVa εάν η ενδοηπατική συμμετοχή είναι σαφώς περιορισμένη μπορεί να πραγματοποιηθεί μερική ηπατεκτομή με συνοδό αναστόμωση με τον εναπομείναντα ηπατικό πόρο ή ηπατονηστιδική αναστόμωση. Ο τύπος IVb αντιμετωπίζεται όπως ο τύπος Ι.
Η διαχείριση των ασθενών τύπου V (νόσος Caroli) είναι περίπλοκη και εξαρτάται από την έκταση της νόσου. Εάν η νόσος είναι περιορισμένη, σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματική ηπατεκτομή. Ωστόσο στις προχωρημένες περιπτώσεις με επιπλοκές όπως η κίρρωση, η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί την μοναδική θεραπευτική επιλογή με πολύ καλά αποτελέσματα.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Caroli για συμπτωματικούς
ασθενείς περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αρκτοδεοξυχολικού οξέος (Ursodeoxycholic acid- UDCA) και την ενδοσκοπική αφαίρεση
λίθων όπου αυτή είναι δυνατή.
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Γαστρεντερολογικό Quiz
Ηλιάνα Μάνη, Ανέστης Γούλας, Αναστασία Κουρίκου
Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Ηπατογαστρεντερολογική - Ενδοσκοπική Μονάδα

Άνδρας 44 ετών, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω άλγους επιγαστρίου από μηνός, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.
Δεν ανέφερε λοιπά συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Αναφέρεται επίσης απώλεια βάρους 5 kg το τελευταίο έτος. Δεν αναφέρεται
καταβολή, ανορεξία ή πυρετός.

Σ

το ΤΕΠ ο ασθενής ήταν απύρετος, αιμοδυναμικά σταθερός. Από την αντικειμενική εξέταση, αναδείχθηκε μόνο ήπια ευαισθησία κατά την εν των βάθει ψηλάφηση στο
επιγάστριο. Ο γενόμενος εργαστηριακός έλεγχος ήταν ο ακόλουθος:
Γενική αίματος
WBC: 6430 /μL (Πολυμορφοπύρηνα/
Λεμφοκύτταρα: 56%/30%)
Hb: 11.0 g/dl, Hct: 37% (MCV: 90 fl, MCH:
29 pg), PLTs: 538.000 /μL

Βιοχημικός έλεγχος
Ουρία: 22 mg/dl, Κρεατινίνη: 1,2 mg/dl, Na:
136 mmol/l, K: 4,1 mmol/l, Ca: 8,9 mg/dl,
SGOT: 50 U/L, SGPT: 50 U/L, γGT: 14 U/L,
ALP: 107 U/L, LDH: 190 U/L, CPK: 224 U/L,
TBIL: 0,55 mg/dl, DBIL: 0,24 mg/dl
Ολικά λευκώματα: 7,3 g/dl, Λευκωματίνη:
4,2 g/dl
CRP: 0,68 mg/L
Έλεγχος πηκτικότητας
INR: 1,1, PT: 12,7 sec, APTT: 32 sec.
Για τη διερεύνηση του ενοχλήματος, με γνώμονα την εμμονή του πόνου και την απώλεια
βάρους, ζητήθηκε αξονική τομογραφία, από
την οποία παραθέτουμε την εικόνα 1. Ποια παθολογική οντότητα απεικονίζεται;
Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει εγκολεασμό,
με το χαρακτηριστικό απεικονιστικό σημείο του
στόχου μεταξύ ελίκων του λεπτού εντέρου, με
πιθανότερη εντόπιση τη νήστιδα.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της αναιμίας, ζητήθηκαν αιματινικοί δείκτες. Τα αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω.
Σίδηρος: 95 μgr/dL, Φερριτίνη: 12,36 ng/mL,
Φυλλικό οξύ: 2,6 ng/mL (φ.τ. 5,4 – 40,0 ng/mL),
Βιταμίνη Β12: 139 pg/mL (φ.τ. 300 - 915 pg/ml).
Φαίνεται λοιπόν ότι ο ασθενής μας έχει μικτή
έλλειψη σιδήρου, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12. Η απώλεια βάρους σε συνδυασμό με
την έλλειψη των αιματινικών παραγόντων έθεσαν την υπόνοια συνδρόμου δυσαπορρόφησης.
Σαν επόμενο βήμα στη διερεύνηση, διενεργήθηκε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, από
την οποία παραθέτουμε την εικόνα 2. Τι βλέπετε;
Κατά την ενδοσκόπηση, ανευρέθη αποπλάτυνση λαχνών στη μεταβολβική μοίρα του δωδεκαδάκτυλου και ελήφθησαν βιοψίες από το βολβό
και τη 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα,
ποιά είναι η πιθανότερη διάγνωση
για τον ασθενή μας;
Η ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων από
τη 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου ανέδειξε πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις στο χόριο από λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα, με συνύπαρξη υπερπλασίας κρυπτών, διεύρυνσης λαχνών
και αύξησης ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων
CD3(+). Μετά από αυτή τη βιοψία, εστάλησαν
IgA αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης, που ήταν θετικά σε υψηλό τίτλο (> 100
U, φυσιολογικά < 25 U). Ο περαιτέρω έλεγχος
με ενδοσκοπική κάψουλα και μαγνητική εντερογραφία δεν ανέδειξε άλλη παθολογία.
Βάσει των ανωτέρω, τέθηκε η διάγνωση κοιλιοκάκης, εκδηλούμενης ως εγκολεασμός με αυτόματη λύση και σύνδρομο δυσαπορρόφησης.

χρήση απεικονιστικών μεθόδων, στους ενήλικες με κοιλιοκάκη ανευρίσκεται εγκολεασμός
σε ποσοστό 20-30%. Παθογενετικά, αποδίδεται στο συνδυασμό φλεγμονής του τοιχώματος
του λεπτού εντέρου και μειωμένης κινητικότητας. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των περιπτώσεων εγκολεασμού σε ενήλικες, στην κοιλιοκάκη σε ελάχιστες περιπτώσεις ανευρίσκεται εστιακή παθολογία όπως λέμφωμα ή αδενοκαρκίνωμα. Ο εγκολεασμός μπορεί να προηγείται της διάγνωσης για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, να έπεται αυτής ή να αποτελεί την
πρώτη εκδήλωση της νόσου είτε ως μεμονωμένο επεισόδιο είτε με υποτροπές. Το συχνότερο
σύμπτωμα είναι το κοιλιακό άλγος όμως 1/5 ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για τη φυσική πορεία του συνδρόμου. Σύμφωνα όμως με μικρές σειρές ασθενών, συνήθως παρατηρείται αυτόματη λύση, χωρίς ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης.

Σχολιασμός
Ο επιπολασμός της κοιλιοκάκης ανέρχεται σε
1,4% του παγκόσμιου πληθυσμού βάσει της
παρουσίας θετικών αυτοαντισωμάτων. Η κλινική εικόνα ποικίλει σημαντικά. Ο κλασσικός
συνδυασμός της διάρροιας με απώλεια βάρους και δυσαπορρόφηση ανευρίσκεται σε λιγότερο από τους μισούς ασθενείς κατά τη διάγνωση. Ενδεικτικά, άνω του 30% των ενηλίκων
είναι υπέρβαροι. Η πλειονότητα των ασθενών
διαγιγνώσκεται στα πλαίσια διερεύνησης άτυπων συμπτωμάτων από το πεπτικό όπως μετεωρισμός, κοιλιακό άλγος και δυσκοιλιότητα ή
εκδηλώσεων από άλλα συστήματα με χαρακτηριστικά τη σιδηροπενική αναιμία, την εμμένουσα διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας και
την οστεοπενία ή την οστεοπόρωση.
Στη βιβλιογραφία, η συσχέτιση εγκολεασμού
και κοιλιοκάκης περιγράφεται ήδη από το 1978,
τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Με τη
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Προσεχή Συνέδρια
20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
26 - 29 MAΪΟΥ 2022, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

Σύνοψη AASLD 2021
27 Νοεμβρίου 2021
Ξενοδοχείο Divani Caravel
www.aasdl2021.fohevents.gr
2021 BSG Annual Meeting
Online
8 – 12 November 2021
www.bsg.org.uk/bsg-annualmeeting
Endo-update 2021
25 - 27 November 2021
Hybrid am Park Augsburg and
online, www.esge.com
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μεταμοσχεύσεων
2 - 4 Δεκεμβρίου 2021
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

International Gastric
Cancer Congress 2022
6 - 9 March., 2022
Join in Person or Online
gastriccancerconference.com

ENDO 2022 - 3rd World
Congress of GI Endoscopy
13 - 15 May, 2022
Kyoto, Japan
www.worldendo2022.org

EASL The International
Liver Congress
6 - 10 April 2022
London, United Kingdom
www.easl.eu/ilc2022

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
26 - 29 MAΪΟΥ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΠΑΤΟΣ

ESGE DAYS 2022s
28 - 30 April 2022
Advancing endoscopy forging
connections, A HYPRID EVENT
Prague, Czech Repucblic
www.esge.com

5th AISDD 2022 Symposium
1 - 2 July 2022
MEGARON Athens International
Conference Center
Athens, Greece
www.aisdd.com

24th Düsseldorf
International Endoscopy
Symposium
10 - 12 February, 2022
Maritim Hotel Düsseldorf
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf
Germany, www.esge.com
3rd International
Conference on Fatty Liver
(ICFL 2022)
17 - 19 February 2022 in Vienna,
Austria
Austria Center Vienna (ACV)
icfl.kenes.com
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ICGGDD 2022: 16.
International
Conference
on Gastroenterology,
Gastroenterology
and Digestive Diseases
12 - 13 July 2022
Stockholm, Sweden
waset.org/conferences-in-july2022-in-stockholm
World Congress
of Gastroenterology 2022
12 - 14 December, 2022
Dubai, United Arab Emirates.
wcog2022.org

