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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
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το τέταρτο και τελευταίο για φέτος τεύχος του περιοδικού μας φτάνει στα
χέρια σας λίγο πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, που
αναμένεται να προσφέρει κάποιο χρόνο ανάπαυσης και αναψυχής από την
απαιτητική για όλους καθημερινότητα, με την πανδημία να συνεχίζει να
επιδρά καταλυτικά στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Με το υλικό
του παρόντος τεύχους φιλοδοξούμε να σας προφέρουμε όπως πάντα
χρήσιμες και επίκαιρες γνώσεις γύρω από το γνωστικό μας αντικείμενο.
Η μικροσκοπική κολίτιδα είναι μια νόσος που αποτελεί πρόκληση τόσο
διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά, καθώς εμφανίζεται με συμπτώματα που
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, με προεξάρχουσα τη χρόνια
διάρροια, τα οποία καλούμαστε να ελέγξουμε. Ο κ. Σιακαβέλλας στην
περιεκτική και πλήρη ανασκόπηση του μας αναλύει την παθοφυσιολογία,
την κλινική εικόνα, τη διαγνωστική προσπέλαση και τις θεραπευτικές
δυνατότητες σχετικά με την κλινική αυτή οντότητα.
Οι πορφυρίες αποτελούν σπάνια νοσήματα, των οποίων η αιτιολογία
βρίσκεται στην ανεπάρκεια του ενζυμικού μηχανισμού που εμπλέκεται
στη βιοσύνθεση της αίμης. Εξ αυτών, η πιο ενδιαφέρουσα για το
Γαστρεντερολόγο είναι η Οξεία Διαλείπουσα Πορφυρία, που μπορεί να
εκδηλωθεί με ποικίλα συμπτώματα από το γαστρεντερικό, το νευρικό
σύστημα και την ψυχική σφαίρα. Συνηθέστερη έκφραση της νόσου
αποτελεί η παρόξυνση κοιλιακού πόνου που μπορεί να προσομοιάζει
αυτόν της οξείας κοιλίας. Το σπάνιο αυτό νόσημα, τις εκδηλώσεις του, τη
διαγνωστική προσπέλαση και την πρόγνωσή του μας περιγράφουν στο
άρθρο τους οι κκ. Αυδής και Κρανιδιώτη.
Το άρθρο που κλείνει το παρόν τεύχος αφορά μια πολύ ενδιαφέρουσα
σύμπραξη που έχει πρόσφατα προκύψει μεταξύ της ειδικότητας της
Γαστρεντερολογίας και της Ψυχιατρικής. Με δεδομένη την ιδιαίτερη
σχέση μεταξύ της ψυχικής σφαίρας και των σωματικών εκδηλώσεων από
το γαστρεντερικό, προέκυψε η ανάγκη της ολιστικής και συνδυαστικής
αντιμετώπισης του ασθενούς με νοσήματα του πεπτικού, την οποία
έρχεται να καλύψει ο κλάδος της Ψυχογαστρεντερολογίας. Το πολύ
ενδιαφέρον άρθρο της κ. Καραϊβάζογλου μας ενημερώνει για το
επιστημονικό υπόβαθρο που συνδέει τα δύο συστήματα, τις δυνατότητες
παρέμβασης που ανοίγονται με τη συνεργασία των δύο ειδικοτήτων και τα
θεραπευτικά οφέλη, με γνώμονα την καλύτερη έκβαση των ασθενών.
Με την ευχή να περάσετε όμορφα Χριστούγεννα και η καινούρια χρονιά
που φτάνει να σας προσφέρει απλόχερα μόνο ευχάριστες εμπειρίες σε
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος
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Μικροσκοπική
Kολίτιδα
Σ. Σιακαβέλλας
Ιατρός Γαστρεντερολόγος

Ο

Η μικροσκοπική κολίτιδα (ΜΚ) είναι μία κλινική
οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την
ύπαρξη ενός χρονίου διαρροϊκού συνδρόμου,
με φυσιολογική ή με ελάχιστες βλεννογονικές
αλλοιώσεις, εικόνα στην κολονοσκόπηση
και ιδιαίτερα ιστολογικά ευρήματα.
Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1980
και με βάση την ιστολογική εικόνα των βιοψιών
από το παχύ έντερο μπορεί να ταξινομηθεί
περαιτέρω σε λεμφοκυτταρική
και κολλαγονώδη κολίτιδα.

επιπολασμός της νόσου είναι 2-10,8 και 2,3-16/100.000
άτομα για την λεμφοκυτταρική και την κολλαγονώδη μορφή
της νόσου αντίστοιχα. Αν και υπήρχαν αναφορές για ολοένα
αυξανόμενη επίπτωση της ΜΚ, φαίνεται ότι αυτή έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 65 έτη και μόλις το 25% των περιπτώσεων είναι κάτω των 45 ετών. Επίσης παρατηρείται πιο συχνά στο γυναικείο φύλο (52-86% του συνόλου).
Η ΜΚ έχει συσχετιστεί με μια σειρά άλλων αυτοάνοσων παθήσεων όπως ο διαβήτης τύπου 1, η θυρεοιδίτιδα και κυρίως η κοιλιοκάκη. Φαίνεται ότι ο απλότυπος HLA-DR3-DQ2 του συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας που προδιαθέτει στην ανάπτυξη κοιλιοκάκης, ενέχεται και στην παθογένεση της ΜΚ.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι ενώ οι ασθενείς με κοιλιοκάκη έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΜΚ, δε φαίνεται να ισχύει στον ίδιο βαθμό το αντίστροφο. Τέλος, σε σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί συνύπαρξη ΜΚ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ ιδιαίτερα ελκώδους κολίτιδας.
Η παθοφυσιολογία πίσω από την ανάπτυξη της ΜΚ δεν είναι πλήρως γνωστή. Πιθανολογείται ότι είναι πολυπαραγοντική, με το πιο
πιθανό σενάριο να είναι παρόμοιο με αυτό των ΙΦΝΕ και να αφορά
την απορρύθμιση της βλεννογονικής ανοσολογικής απόκρισης σε
ερεθίσματα από τον εντερικό αυλό, σε γενετικώς προδιατεθειμένα
άτομα. Έχει προταθεί ότι σε τέτοιους ασθενείς παθολογικές μεταβολές είτε στη διαδικασία μεταβολισμού του κολλαγόνου είτε ελλείματα στη λειτουργία του εντερικού επιθηλίου ως φραγμού μπορεί να
οδηγήσουν στην ανάπτυξη ΜΚ.
Ο μηχανισμός της διάρροιας που προκαλεί η ΜΚ έχει μελετηθεί σε
πειραματικά μοντέλα. Φαίνεται να πυροδοτείται κυρίως από τη βλεννογονική φλεγμονή, με τη βαρύτητα της να σχετίζεται κυρίως με τις
φλεγμονώδεις αλλαγές στο χόριο και λιγότερο με το πάχος της ζώνης του κολλαγόνου. Είναι εκκριτικού τύπου λόγω μειωμένης απορρόφησης χλωριούχου νατρίου, αλλά πιθανώς να υπάρχει και ένα οσμωτικό στοιχείο, καθώς η διάρροια φαίνεται να μειώνεται σε περιόδους νηστείας του ασθενούς. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι δυσαπορρόφηση χολικών αλάτων συνυπάρχει συχνά σε ασθενείς με
ΜΚ, αντιπροσωπεύοντας έναν επιπρόσθετο μηχανισμό πίσω από το
διαρροϊκό σύνδρομο.
Το κάπνισμα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση
και την εξέλιξη της ΜΚ. Οι καπνιστές όχι μόνο έχουν αυξημένο κίδυνο ανάπτυξης ΜΚ αλλά φαίνεται ότι προσβάλλονται νωρίτερα και έχουν μειώμενη ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή. Ένας άλλος
σημαντικός παράγοντας είναι η χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, η οποία έχει φανεί ότι μπορεί να προκαλέσει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της πάθησης ή/και να πυροδοτήσει
υποτροπές της.
Η πιο σημαντική κατηγορία φαρμάκων με τέτοια συσχέτιση είναι
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) αλλά και άλλες ομάδες
όπως οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) και οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Παρόλ’ αυτά δεν έχει αποσαφηνισθεί η ακριβής φύση της συσχέτισης αυτής.
Η κλινική εικόνα της ΜΚ χαρακτηρίζεται από τη χρόνια, με υδαρή
κόπρανα και απουσία αίματος, διάρροια. Η εμφάνιση της μπορεί να
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είναι σταδιακή ή ξαφνική. Ο αριθµός των κενώσεων είναι συνήθως
µεταξύ 4 και 9 ηµερησίως, αν και µπορεί να ξεπεράσει τις 10 πιο
σπάνια. Συχνά συνοδεύεται από αίσθηµα έπειξης, νυχτερινά επεισόδια και πιο σπάνια από ακράτεια. Μπορεί να είναι συνεχής ή διαλείπουσα. Αρκετές φορές είναι παρόντα και µη ειδικά συµπτώµατα, όπως κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους και αρθραλγίες.
Μάλιστα σηµαντικό ποσοστό ασθενών πληροί τα κριτήρια για
Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS-D). Όλα αυτά τα συµπτώµατα
οδηγούν σε σηµαντική µείωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Πολλές φορές, αυτό το γεγονός τείνει να υποτιµάται, ωστόσο από
µελέτες έχει φανεί ότι οι ασθενείς µε ΜΚ έχουν χειρότερη ποιότητα
ζωής από άτοµα που πάσχουν απο πρωκτική ραγάδα, βαριά δυσκοιλιότητα, ακράτεια κοπράνων και σοβαρή ΓΟΠΝ.
Η λεµφοκυτταρική µορφή φαίνεται να είναι πιο ήπια και να εµφανίζεται σε µικρή ηλικία. Η ΜΚ δε σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο καρκινογένεσης όπως οι ΙΦΝΕ. Τα εργαστηριακά ευρήµατα στη ΜΚ είναι µη ειδικά, µε αναιµία, αυξηµένους δείκτες φλεγµονής και αυτοαντισώµατα όπως ΑΝΑ, ΑΜΑ, ANCA, anti-TPO να είναι παρόντα στο
50% περίπου των ασθενώς.
Η αξιολόγηση της καλπροτεκτίνης κοπράνων στη ΜΚ έχει δώσει αντικρουόµενα στοιχεία, γι’ αυτό και δε συστήνεται η χρήση της στην
αξιολόγηση των ασθενών αυτών.
Για τη διάγνωση της, είναι σηµαντικό να σκεφτόµαστε τη ΜΚ σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών µε χρόνια διάρροια, ειδικά σε αυτούς
που είναι µεγαλύτερης ηλικίας. Για την οριστική τεκµηρίωση της ΜΚ
είναι απαραίτητη η ιστολογική επιβεβαίωση µε βιοψίες παχέος εντέρου που έχουν τα χαρακτηριστικά ευρήµατα.
Συστήνεται ο αρχικός αποκλεισµός λοιµωδών αιτίων µε καλλιέργειες και παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων, καθώς και ειδικό έλεγχο για E. coli O157:H7.

Σηµαντικό είναι να ελεγχθεί το ενδεχόµενο κοιλιοκάκης και να σταλεί ένας τυπικός αιµατολογικός και βιοχηµικός έλεγχος για να εξακριβωθεί αν υπάρχει αναιµία ή σύνδροµο δυσαπορρόφησης.
Στη συνέχεια είναι σηµαντική η διενέργεια κολονοσκόπησης µε
λήψη βιοψιών. Αυτές πρέπει να είναι ξεχωριστές από το δεξί και αριστερό παχύ έντερο και τουλάχιστον 8 στον αριθµό. Η λογική πίσω
από αυτή τη σύσταση είναι ότι η ΜΚ µπορεί να είναι τµηµατική και ότι η βαρύτητα της φαίνεται να είναι µικρότερη στο εγγύς παχύ έντερο. Η ορθοσκόπηση δεν είναι αρκετή και θα πρέπει το λιγότερο η εξέταση να φτάνει µέχρι το σιγµοειδές.
Συνήθως µακροσκοπικά το παχύ έντερο είναι φυσιολογικό, αλλά
µπορεί σπάνια να παρατηρηθούν οίδηµα, ερύθηµα και ευθρυπτότητα του βλεννογόνου κατά τόπους.
Ο παθολογοανατοµικός έλεγχος είναι αυτός που θα τεκµηριώσει
τη διάγνωση. Η φλεγµονώδης απόκριση που παρατηρείται είναι παρόµοια στη λεµφοκυτταρική και την κολλαγονώδη κολίτιδα µε παρουσία κυρίως µονοκυττάρων µε λίγα ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα στο χόριο.
Εντούτοις υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που βοηθούν στο
διαχωρισµό µεταξύ των υποτύπων της ΜΚ. Έτσι στην κολλαγονώδη µορφή έχουµε µία υποεπιθηλιακή ζώνη κολλαγόνου ≥10 µικρόµετρα σε διάµετρο.
Αυτή είναι πιο εµφανής µεταξύ των εντερικών κρυπτών. Από την
άλλη στη λεµφοκυτταρική µορφή παρατηρούνται ≥20 ενδοεπιθηλιακά λεµφοκύτταρα ανά 100 επιθηλιακά κύτταρα επιφανείας. ∆εν υπάρχει διαταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών αλλά µπορεί να
συνυπάρχει εστιακή κρυπτίτιδα.
Περιοχές µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν περιγραφεί και
σε ασθενείς µε ΙΦΝΕ αλλά συνήθως είναι πιο εµφανή τα τυπικά ιστολογικά χαρακτηριστικά των παθήσεων αυτών.
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Στη διαφορική διάγνωση της ΜΚ πρέπει να έχουµε πάντα την κοιλιοκάκη, τη νόσο Crohn αλλά και το Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου.
Στόχος της θεραπείας είναι η κλινική ύφεση, η οποία ορίζεται ως
<3 κενώσεις την ηµέρα και περίοδος µίας εβδοµάδας χωρίς υδαρείς
κενώσεις. H αντιµετώπιση της πάθησης οφείλει να αρχίζει µε αποφυγή των πιθανών παραγόντων κινδύνου. Έτσι, στους καπνιστές πρέπει να εξηγείται ο ρόλος του καπνίσµατος και να παρέχεται ενθάρρυνση για τη διακοπή του. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνονται συµβουλές για την αποφυγή των ΜΣΑΦ και των υπολοίπων θεραπευτικών
σκευασµάτων που σχετίζονται µε τη ΜΚ.
Θεραπεία εκλογής για τη ΜΚ είναι η βουδεσονίδη από του στόµατος σε δόση 9 mg ηµερησίως για 6-8 εβδοµάδες. Η βουδεσονίδη
είναι ένα κορτικοστεροειδές µε τοπική δράση και µικρή συστηµατική
επίδραση λόγω αυξηµένου µεταβολισµού από το ήπαρ.
Συνήθως παρατηρείται βελτίωση των συµπτωµάτων εντός των
πρώτων ηµερών, αλλά η ολική ύφεση µπορεί να πάρει εβδοµάδες.
Είναι η µοναδική αγωγή που στηρίζεται σε σε ισχυρές κλινικές µελέτες. Αυτές οι µελέτες αποδεικνύουν ότι η βουδεσονίδη είναι αποτελεσµατική για τη βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση της ΜΚ και ότι επιπλέον οδηγεί σε βελτιώση της ποιότητας ζωης των ασθενών.
Εκτός των παραπάνω η βουδεσονίδη µπορεί να οδηγήσει και σε ιστολογική πέρα από κλινική βελτίωση, ενώ µπορεί να επάγει και µακροχρόνια ύφεση.
Το πρόβληµα µε τη ΜΚ είναι ότι, ενώ ανταποκρίνεται αρκετά ικανοποιητικά στη θεραπεία µε βουδεσονίδη, παρουσιάζει αρκετά συχνά (σε ποσοστό εώς και 80%) εξάρσεις/υποτροπές µετά τη διακοπή της φαρµακευτικής αγωγής.
Η επαναχορήγηση βουδεσονίδης φαίνεται να οδηγεί σε ύφεση σηµαντικό ποσοστό των ασθενών αλλά έχουν τεθεί ερωτήµατα σε σχέση µε το κατά πόσο η µακροχρόνια χορήγηση της µπορεί να δηµι-

ουργήσει ανεπιθύµητες ενέργειες. Τα δεδοµένα µέχρι τώρα πάντως
είναι σχετικά καθησυχαστικά σε σχέση µε τον κίνδυνο ανεπιθύµητων
συµβαµάτων, ενώ δε φαίνεται να αυξάνεται και ο κίνδυνος για οστεοπόρωση µε τη χρήση βουδεσονίδης.
Σε περίπτωση πάντως χρονίας ενεργού ΜΚ όπου η διακοπή της
θεραπείας οδηγεί σε εµφάνιση επανειληµµένων υποτροπών της νόσου, οι νεότερες ευρωπαϊκές οδηγίες συστήνουν τη χορήγηση µακροπρόθεσµα (για 1 έτος ή και περισσότερο) βουδεσονίδης στη χαµηλότερη δόση που επιτυγχάνει την ύφεση των συµπτωµάτων (3-6
mg ηµερησίως).
Αυτό το θεραπευτικό σχήµα µπορεί να συνδυαστεί µε τη χορήγη-
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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
• Αντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 εκτός νοσοκομείου
• Αντιιϊκά φάρμακα και θεραπεία ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
• Οδηγίες για ιδιώτες ιατρούς
• Δελτίο καταγραφής συμπτωμάτων προσωπικού με πιθανή έκθεση στο νέο κορωνοϊό ανά ημέρα παρακολούθησης (έως
14 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση)
• Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση εγκύου με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
• Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο
• Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης Covid-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
• Οδηγίες για την εργαστηριακή διερεύνηση για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
• Ορισμοί κρούσματος Covid-19 και «επαφών» κρούσματος Covid-19
• Εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας
• Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19
• Συστηνόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανάλογα με το χώρο, την κατηγορία του προσωπικού και τον τύπο της δραστηριότητας
• Συστηνόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανάλογα με το χώρο παροχής υγείας και το πλαίσιο εργασία
• Covid-19 –εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ)
• Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας
• Οδηγίες ένδυσης και αφαίρεσης του ατομικού εξοπλισμού προστασίας
• Διαχείριση των επαφών ασθενών με λοίμωξη Covid-19
• Μέτρα για την προφύλαξη νοσηλευόμενων ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
• Οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση του περιβάλλοντος χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2
• Οδηγίες για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
• Καταγραφή ετοιμότητας χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας
• Κατάλογος προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης Covid-19 στο χώρο εργασίας
• Εγκυμοσύνη και λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 | ερωτήσεις – απαντήσεις
• Οδηγίες για τη διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19
• Οδηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης covid-19 σε μονάδες τεχνητού νεφρού
• Μέτρα πρόληψης και ελέγχου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε μονάδες αιμοκάθαρσης – MTN
• Οδηγίες 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
• Άρση απομόνωσης και προφυλάξεων για επιστροφή στην εργασία προσωπικού υπηρεσιών υγείας που νόσησε ή εκτέθηκε στο νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
• Οδηγίες για ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων
• Οδηγίες για την πρόληψη της διασποράς Covid-19 σε κλειστές δομές και δομές φιλοξενίας
• Κρατώντας τον κορωνοίο μακριά από τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων οδηγίες καθημερινής πρακτικής
• Οδηγίες για τη διαχείριση νεκρών σωμάτων
• Υγιεινή των χεριών
• Οδηγίες 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)

ση λοπεραμίδης κατ’ επίκληση για καλύτερη αντιμετώπιση της διαρροϊκής συνδρομής.
Σε περίπτωση εξαρχής μη ανταπόκρισης στη βουδεσονίδη, θα πρέπει να γίνεται επιπλέον έλεγχος για πιθανά άλλα αίτια χρόνιας διάρροιας (όπως π.χ συνύπαρξη δυσαπορρόφησης χολικών οξέων ή
κοιλιοκάκης). Αν η νόσος δεν ανταποκρίνεται ή έχουμε απώλεια ανταπόκρισης σε βάθος χρόνου ή δυσανεξία στη βουδεσονίδη, τότε
συστήνεται να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών.
Αυτές περιλαμβάνουν τη λοπεραμίδη, τη χολεστυραμίνη και το βισμούθιο σε περιπτώσεις με ήπια συμπτώματα. Δεν υπάρχει θέση
για τα αμινοσαλικυλικά, αντιβιοτικά και προβιοτικά στην αντιμετώπιση της ΜΚ, καθώς καμία μελέτη δεν έχει δείξει σημαντικό οφελος από τη χορήγηση τους.
Σε περιστατικά με πιο βαριά συμπτώματα έχει αξία πιθανή χορήγηση ανοσοκατασταλτικών σκευασμάτων όπως η αζαθειοπρίνη, οι
anti-TNF παράγοντες και το vedolizumab. Μικρές κλινικές σειρές έχουν δείξει ανταπόκριση σε ασθενείς με εμμένουσα ΜΚ.
Από την άλλη, μελέτες σχετικά με το ρόλο της μεθοτρεξάτης δεν
ήταν το ίδιο ενθαρρυντικές και έτσι δε συστήνεται η χορήγηση της.
Η απόφαση για τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής πρέπει
να εξατομικεύεται, καθώς είναι συνήθως μακροχρόνια και μπορεί
να εκθέσει τον ασθενή στους όχι αμελητέους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή. Σε πολύ βαριά περιστατικά ΜΚ στα οποία κάθε είδος
φαρμακευτικής αγωγής έχει αποτύχει, τότε μπορεί να εξεταστεί το
ενδεχόμενο χειρουργικής παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.
Αυτές οι επεμβάσεις συνήθως είναι του τύπου της κολεκτομής και
της δημιουργίας στομίας. Η δημιουργία ειλεοστομίας ίσως να είναι

Η¨

η επέμβαση εκλογής σε ηλικιωμένους ασθενείς με συνεχώς υποτροπιάζουσα νόσο.
Συμπερασματικά, η μικροσκοπική κολίτιδα είναι σημαντικό αίτιο διάρροιας, ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες.
Η διάγνωση απαιτεί σωστή λήψη, επεξεργασία, και ανάγνωση ιστολογικών δειγμάτων από το παχύ έντερο. Η αυξημένη συσχέτιση
με κάπνισμα, φάρμακα, ανοσολογικά νοσήματα και κοιλιοκάκη πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν.
Η μόνη τεκμηριωμένη θεραπεία για τη μικροσκοπική κολίτιδα είναι η βουδεσονίδη. Παρατεταμένη χορήγηση βουδεσονίδης σε μειωμένη δόση για 1 έτος ή και περισσότερο ίσως έχει αξία λόγω των
υψηλών ποσοστών υποτροπής.
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¨ λύση στη δυσκοιλιότητα!
20 Sachets/12g

20 Sachets/6g

Μακρογόλη (PEG) 3350
σελιδα 9

απο τηΝ επΙστημοΝΙκη ΒΙΒλΙοθηκη τησ εταΙρεΙασ ENDOTECH

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.
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Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
LHP®: Αιµορροϊδοπλαστική
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
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Οξεία διαλείπουσα
πορφυρία
Θεόφιλος Αυδής, Χαρίκλεια Κρανιδιώτη
Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία είναι μια σπάνια αυτοσωμική επικρατούσα νόσος
που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της συνθετάσης του υδροξυμεθυλχολανίου
(hydroxymethylbilanesynthase, HMBS) και αποτελεί την 2η πιο συχνή πορφυρία
στους ενήλικες. Παρουσιάζεται με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, το
νευρικό σύστημα και την ψυχική σφαίρα και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω μη έγκαιρης
διάγνωσης (μη ειδικά συμπτώματα - ομοιότητα κλινικής εικόνας με άλλες ασθένειες)
μπορεί να καταστεί απειλητική για την ζωή του ασθενούς.

Η

λέξη «πορφυρία» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη
πορφύρα. Οι πορφυρίνες είναι πρόδρομες ουσίες της αίμης,
απαραίτητου συστατικού της αιμοσφαιρίνης. Η σύνθεση της
αίμης είναι μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που απαιτεί ένα συγκεκριμένο ένζυμο σε κάθε βήμα.
Έτσι, οι πορφυρίες είναι διακριτά κλινικά σύνδρομα, τα οποία δημιουργούνται λόγω ανεπάρκειας ή ελαττωματικής σύνθεσηςενός συγκεκριμένου ένζυμου που απαιτείται για κάθε στάδιο της οδού σύνθεσης της αίμης (σχήμα 1).
Αν και αυτά τα σύνδρομα έχουν συμβατικά ταξινομηθεί ανάλογα
με το κυρίαρχο σύστημα που εμπλέκεται (δερματικό έναντι νευροηπατικού), εμφανίζεται σημαντική επικάλυψη και πολλές πορφυρίες
παρουσιάζουν μικτά συμπτώματα.
Η κλινική εικόνα, η σοβαρότητα και η πρόγνωση των μεμονωμένων πορφυριών εξαρτώνται από το ποιο ένζυμο είναι ανεπαρκές και
από την αντίστοιχη πρόδρομη ουσία αίμης ή τη συσσώρευση πορφυρίνης. Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία (AIP) είναιη πιο σοβαρή μορφή οξείας πορφυρίας. [1]

Αιτιολογία
Η AIP εμφανίζει ένα αυτοσωμικόεπικρατές πρότυπο κληρονομικότητας με χαμηλή διεισδυτικότητα.Το κύριο ενζυματικόέλλειμμα στην
AIP είναι η ανεπάρκεια της απαμινάσης του πορφοχολινογόνου, που
ονομάζεται επίσης συνθετάση του υδροξυμεθυλχολανίου (HMBS),
του τρίτου ενζύμου στη σύνθεση της αίμης.
Οι οξείες προσβολές της AIP είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης
υπερέκφρασης του ενζύμου συνθετάση του δ-αμινολεβουλινικού οξέος/ ALA-S 2, 3.
Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία προκύπτει από μεταλλάξεις στο
γονίδιο HMBS, το οποίο προκαλεί περίπου το 50% της ανεπάρκειας HMBS. Το γονίδιο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11q24.1-q24.2.
Προς το παρόν, υπάρχουν γνωστές 391 μεταλλάξεις γονιδίων
HMBS4. Η ανεπάρκεια είναι αισθητή στις οξείες προσβολές, όπου
η δεξαμενή αίμης στο ήπαρ καταναλώνεται και αρχίζει η επαγωγή
συνθετάσης του δέλτα-αμινολεβουλινικού οξέος (ALAS1). Αυτή η
διαδικασία οδηγεί σε συσσώρευση δέλτα-αμινολεβουλινικού οξέος (ALA) και πορφυροχολινογόνου (PBG), που είναι οι άμεσοι πρόδρομοι του HMBS3.
Επιδημιολογία
Οι εκτιμήσεις του συνδυασμένου επιπολασμού της οξείας πορφυρίας είναι 5 περιπτώσεις ανά 10.000 άτομα. Από όλα αυτά τα κλινικά σύνδρομα, η όψιμη δερματική πορφυρία (PCT) που έχει εμφανή
δερματικά χαρακτηριστικά, είναι η πιο κοινή πορφυρία, με εκτιμώμενο επιπολασμό 1 στα 10.000. Η AIP, η πιο κοινή οξεία πορφυρία, έχει συνολικό ευρωπαϊκό επιπολασμό περίπου 1 στα 2000, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 1 στα 1000 στη Σουηδία6, 7.
Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία επηρεάζει τις γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες, με αναλογία μεταξύ 1,5 και 2 προς 1.
Οι προσβολές είναι σπάνιες πριν από την εφηβεία. Η τυπική ηλικία
για την εμφάνιση συμπτωμάτων είναι η 3η – 4η δεκαετία της ζωής.

Σχήμα 1. Στάδια σύνθεσης της αίμης και τα ενζυματικά ελλείμματα που σχετίζονται
με τις πορφυρίες. Η σύνθεση της αίμης περιλαμβάνει 8 ένζυμα, 4 από τα οποία δραστηριοποιούνται στα μιτοχόνδρια και 4 στο κυτταρόπλασμα. Η διαδικασία αρχίζει και
τελειώνει στα μιτοχόνδρια. Τα ενδιάμεσα στάδια στο κυτταρόπλασμα ξεκινούν με τη
δραστηριότητα του ενζύμου ALAαφυδρογονάση, γνωστή και ως PBGσυνθετάση.

Προδιαθεσικοί παράγοντες - Παθοφυσιολογία
Οι οξείες προσβολές της AIP πυροδοτούνται συνήθως από ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορα φάρμακα
(θειοπεντάλη, χλωραμφενικόλη, ερυθρομυκίνη, νιτροφουραντοΐνη,
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ριφαμπικίνη, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, σπειρονολακτόνη,
μεθυλντόπα, βαλπροϊκό οξύ, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, ρισπεριδόνη), λοίμωξη, νηστεία, αλκοόλ, στεροειδείς ορμόνες, ψυχολογικό stress (Σχήμα 2).
Στην οξεία διαλείπουσα πορφυρία, η νευρολογική βλάβη συμβαίνει λόγω της συσσώρευσης των προδρόμων ουσιών της πορφυρίνης, του πορφοχολινογόνου και του αμινολεβουλινικού οξέος (ALA). Η νευρολογική βλάβη που σχετίζεται με την AIP εκδηλώνεται με περιφερικές και αυτόνομες νευροπάθειες και ψυχιατρικές εκδηλώσεις.
Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα αυξημένα επίπεδα πορφυροχολινογόνου και ALA οδηγούν σε συμπτωματική νόσο παραμένει αινιγματικός επειδή οι περισσότεροι ασθενείς με το γενετικό ελάττωμα δεν παρουσιάζουν συμπτώματα παρά την υπερβολική έκκριση πορφυρίνης.
Μια πρόσφατη (2017) μελέτη περιπτώσεων ελέγχου σε 50 ασθενείς ανέφερε τη συσχέτιση της οξείας διαλείπουσας πορφυρίας με
τη συστηματική φλεγμονή. Οι Storjord et al. διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της ινσουλίνης, του C-πεπτιδίου, της προλευκωματίνης και
των δεικτών της νεφρικής λειτουργίας, μειώθηκαν μόνο στους συμπτωματικούς ασθενείς, και όχι στους ασυμπτωματικούς. Υπέθεσαν
ότι σε συμπτωματικούς ασθενείς με ΑΙΡ, η μειωμένη απελευθέρωση ινσουλίνης σχετίζεται με τη δραστηριότητα της νόσου και τη νεφρική βλάβη10.
Κλινική συμπτωματολογία
Η νόσος εμφανίζει ποικίλη συμπτωματολογία, από λανθάνουσα
νόσο έως και οξείες κρίσεις που συνήθως διαρκούν έως και μία εβδομάδα και ενίοτε είναι απειλητικές για την ζωή.
Η συνηθέστερη τριάδα των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων είναι κοιλιακό άλγος, σπασμοί και υπονατριαιμία.
Το κοιλιακό άλγος είναι έντονο, κωλικοειδές με σημεία περιτοναϊσμούκαι διάρκεια αρκετών ημερών. Μπορεί να συνυπάρχει δυσκοιλιότητα, ναυτία και έμετοι11.
Η νευρολογική συμπτωματολογία περιλαμβάνει κόπωση, περιφερική νευροπάθεια και προοδευτικά επιδεινούμενη μυϊκή αδυναμία.
Οι περιφερικές νευροπάθειες μπορεί να εκδηλωθούν ως αδυναμία που ξεκινά από τα κάτω άκρα, αν και μπορεί να επηρεαστεί οποιαδήποτε νευρική κατανομή.
Αυτή η κλινική εικόνα μπορεί να μιμηθεί το σύνδρομο GuillainBarre (GBS).
Μπορεί επίσης να εμφανιστεί υπέρταση και ταχυκαρδία δευτερογενώς σε αυτόνομες νευροπάθειες.
Τα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να περιλαμβάνουν παραλήρημα, αδυναμία με εξέλιξη σε τετραπληγία και αναπνευστική ανεπάρκεια, φλοιώδη τύφλωση, ακόμη και κώμα.
Στο 5% των περιπτώσεων, οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν επιληπτικές κρίσεις, με τις εστιακές κρίσεις να είναι ο πιο κοινός υπότυπος13.
Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών
συμπτωμάτων, όπως η κατάθλιψη, τα οποία συνοδεύονται από ταυτόχρονα κοιλιακά και/ή νευρολογικά συμπτώματα.
Μια μελέτη που διεξήχθη στη Σουηδία έδειξε αυξημένο κίνδυνο
σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής σε ασθενείς με AIP, καθώς
και σε συγγενείς τους12.
Οι ασθενείς είναι εντελώς ασυμπτωματικοί μεταξύ των κρίσεων.
Ωστόσο, αναφέρεται ότι το 20% έως 64% των ασθενών μπορεί να
υποφέρουν από χρόνιες εκδηλώσεις όπως πόνος, ναυτία, κόπωση
και μούδιασμα14.

Επιπλοκές
Η αρτηριακή υπέρταση και η χρόνια νεφρική νόσος παρουσιάζουν
επιπολασμό έως και 30% στους ασθενείς με AIP32. Μερικοί ασθενείς μετά από οξείες προσβολές εμφανίζουν σοβαρά νευρολογικά
ελλείμματα17.
Τέλος, λόγω της χρόνιας ηπατικής φλεγμονής υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) χωρίς την απαραίτητη συνύπαρξη κίρρωσης, κυρίως σε ασθενείς μεγαλύτερους
των 50 ετών34.
Διάγνωση
Η διάγνωση της οξείας διαλείπουσας πορφυρίας γίνεται μόνο κατά την χρονική διάρκεια της οξείας προσβολής και προκύπτει από
την ανεύρεση αυξημένης PBG στα ούρα σε ένα τυχαίο δείγμα προστατευμένο από το φως.
Η διαγνωστική επιβεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτική
μέτρηση των PBG, ALA και ολικών πορφυρινών από το ίδιο δείγμα
ούρων. Οι κανονικές τιμές είναι 0 έως 4 mg/L, αλλά οι τιμές μπορεί
να φτάσουν έως και 25 έως 100 mg ALA και 50 έως 200 mg PBG
κατά τη διάρκεια μιας οξείας προσβολής AIP.
Επίπεδα PBG στα ούρα <4 mg/L κατά τη διάρκεια οξέων συμπτωμάτων σχεδόν αποκλείει την οξεία πορφυρία.
Αν και η συλλογή ούρων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των PBG
και ALA είναι η βέλτιστη κατά τη διάρκεια της αιχμής μιας προσβολής της AIP, μπορεί επίσης να συλλεχθεί εντός λίγων ημερών έως εβδομάδων μετά το οξύ επεισόδιο, λόγω της επίμονης αύξησης
των ALA και PBG στα ούρα για πολλούς μήνες έως χρόνια μετά από μια προσβολή15.
Η μόνη εξαίρεση είναι η χρονομετρημένη συλλογή ούρων, η οποία προκύπτει εάν ο ασθενής έχει λάβει θεραπεία για 4 έως 5 ημέρες
με ενδοφλέβια αίμη1.
Συχνά παρατηρείται αύξηση των πορφυρινών των ούρων, ιδιαίτερα του κοπροπορφοχολινογονου(που προκαλείται από τον αυτόματο πολυμερισμό του πορφοχολινογόνου στα ούρα). Ωστόσο, αξίζει
να σημειωθεί ότι η μη ειδική αύξηση των πορφυρινών ούρων, ιδιαίτερα των κοπροπορφυρινών (1 έως 2 φορές το εύρος αναφοράς),
είναι κοινή και όχι ειδική για την πορφυρία. Οι πορφυρίνες των κοπράνων συνήθως βρίσκονται εντός του εύρους αναφοράς ή απλώς
είναι ελαφρώς αυξημένες.
Συχνά εργαστηριακά ευρήματα (κατά τη διάρκεια μιας οξείας προσβολής) αποτελούν οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, με πιο συχνή την
υπονατριαιμία (SIADHlike), ενώ μπορεί να συνυπάρχει υπομαγνησιαιμία, υπερασβεστιαιμία.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται χρόνια ήπια αύξηση
των τρανσαμινασών.
Αναδυόμενος ρόλος της ανάλυσης γονιδιακών μεταλλάξεων στη
διαγνωστική επιβεβαίωση
Ο συγκεκριμένος τύπος οξείας πορφυρίας είναι πλέον ευδιάκριτος
με γενετικό έλεγχο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο εμπόριο σε πολλά εργαστήρια. Η προσέγγιση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της
αλληλουχίας των τεσσάρων γονιδίων που είναι ελαττωματικά στις
οξείες πορφυρίες1:
Γονίδια / Τύπος Οξείας Πορφυρίας
• Πορφυρία με ανεπάρκεια ALAD/ALAD (Doss porphyria)
• HMBS/AIP
• CPOX/HCP
• PPOX/VP
Next-generation sequencing (NGS) για τη διάγνωση της πορφυρί-
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Σχήμα 2: Πιθανοί μηχανισμοί πυροδότησης εμφάνισης AIP

ας είναι σε εξέλιξη, ερευνητές έχουν πρόσφατα σχεδιάσει ένα panel
που περιλαμβάνει 4 γονίδια - ALAS1, HMBS, CPOX, και PPOX για
ανάλυση μεταλλάξεων της AIP, HCP και VP19.
Πρόγνωση
Η πρόγνωση είναι καλή εάν η οξεία διαλείπουσα πορφυρία αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η θνησιμότητα έχει μειωθεί
τις τελευταίες δεκαετίες σε 5% έως 20% (σε οξεία προσβολή) χάρη
στις νέες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας.
Ωστόσο, εάν η νόσος είναι ανθεκτική στη θεραπεία αίμης και είναι υποτροπιάζουσα, ο μόνος επί του παρόντος εγκεκριμένος τρόπος μείωσης της θνησιμότητας είναι η μεταμόσχευση ήπατος17, 2, 1.
Η αρτηριακή υπέρταση, η χρόνια νεφρική νόσος, τα νευρολογικά
ελλείμματα και ο κίνδυνος ηπατοκυτταρικού καρκινώματος πρέπει να
παραμένουν υπό έλεγχο διασφαλίζοντας τη στενή παρακολούθηση
και επανεξέταση του ασθενούς.
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Ο ρόλος της
ψυχογαστρεντερολογίας

στην κατανόηση και ολιστική διαχείριση
του γαστρεντερολογικού ασθενούς
Καραϊβάζογλου Κατερίνα, PhD
Παιδοψυχίατρος, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Πατρών

Από τους αρχαίους χρόνους, όταν το ενδιαφέρον
των φιλοσόφων άρχισε να μετατοπίζεται
από τα φυσικά φαινόμενα στον ίδιο τον άνθρωπο
και να μελετάται το ανθρώπινο σώμα
και οι αιτίες των ασθενειών, αναγνωρίστηκε
η κεντρική σημασία του γαστρεντερικού συστήματος
στην ανθρώπινη ανατομία και φυσιολογία.
Στη Μεσοποταμία, τη Βαβυλώνα, την Ινδία
και αργότερα την αρχαία Ελλάδα,
το ήπαρ θεωρείτο η έδρα της ζωής, της ψυχής,
των συναισθημάτων και του νου1.

Ο

Ιπποκράτης, ως θεμελιωτής της Ιατρικής ως επιστήμης βασισμένης στην παρατήρηση και την εμπειρική τεκμηρίωση, υποστήριζε ότι όλες οι ασθένειες προέρχονται από το έντερο, ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον κεντρικό ρόλο του ήπατος για την ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού αλλά και τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης προσωπικότητας1,2.
25 αιώνες μετά, η σύγχρονη ιατρική έρευνα έχει αναδείξει την αμφίδρομη σχέση μεταξύ της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος και του εγκεφάλου, τον βασικό ρόλο του άξονα μικροβιώματος-εντέρου-εγκεφάλου στην ανθρώπινη ομοιόσταση και την παθογένεια των γαστρεντερικών ασθενειών και τη συμβολή των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων στην κλινική εικόνα και την πρόγνωση των
χρόνιων γαστρεντερικών παθήσεων3.
Η ολοένα και αυξανόμενη δημοσίευση σχετικών ερευνητικών δεδομένων αλλά και η συνεχής συνειδητοποίηση της σημασίας του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου για την κατανόηση και κλινική διαχείριση των γαστρεντερολογικών ασθενών έχουν οδηγήσει στην ανάδυση ενός νέου επιστημονικού κλάδου, της Ψυχογαστρεντερολογίας.
Πρόκειται για ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Ψυχολογίας που
εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ γαστρεντερικού συστήματος και εγκεφάλου, μελετά τις γαστρεντερικές παθήσεις υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης βιολογικών μηχανισμών και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων και επιχειρεί να διαχειριστεί τον γαστρεντερολογικό ασθενή
ως ολότητα χρησιμοποιώντας ψυχοθεραπευτικές αρχές και τεχνικές
με στόχο την ανακούφιση των χρόνιων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής4,5.
Η σύγχρονη βιβλιογραφία παρέχει ισχυρά επιστημονικά δεδομέ-

να για τη συμβολή της εντερικής δυσβίωσης και της δυσλειτουργίας του άξονα μικροβιώματος-εντέρου-εγκεφάλου στην παθογένεια μιας σειράς γαστρεντερικών παθήσεων όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η λειτουργική δυσπεψία, οι διαταραχές κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα και τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ)6,7.
Επιπλέον, οι ασθενείς με χρόνιες γαστρεντερολογικές παθήσεις
συχνά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης τα οποία συνδέονται με μεγαλύτερη κλινική βαρύτητα, χειρότερη πρόγνωση, συχνότερες νοσηλείες και μειωμένη συμμόρφωση με τη θεραπεία8-10. Η χρόνια και καθημερινή παρουσία γαστρεντερικών συμπτωμάτων, συχνά ανθεκτικών σε οποιαδήποτε θεραπεία, επηρεάζει
δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών και μπορεί να οδηγήσει
σε αρνητική διάθεση, συναισθήματα απελπισίας και αποθάρρυνσης
και αυξημένες αντιδράσεις άγχους και κατάθλιψης.
Πρόσφατες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας έχουν δείξει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των ασθενών και η ικανότητά τους να διαχειριστούν το στρες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κατάσταση της
υγείας τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση και την μακροπρόθεσμη έκβασή τους5.
Από την άλλη πλευρά, η ίδια η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε έξαρση των συμπτωμάτων της νόσου.
Για παράδειγμα, στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, διαταραχές
στη σεροτονινεργική μεταβίβαση στα νευρωνικά κυκλώματα του άξονα εντέρου-εγκεφάλου, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της εντερικής κινητικότητας και της αίσθησης σπλαχνικού πόνου, συνδέονται με την εμφάνιση ή την έξαρση των συμπτωμάτων
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της νόσου11. Παρομοίως, η παρουσία κατάθλιψης σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου μπορεί να επιδεινώσει την κλινική πορεία της νόσου μέσω νευροανοσολογικών μηχανισμών που εντείνουν τον φαύλο κύκλο της εντερικής φλεγμονής12,13.
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η παρουσία ψυχοπιεστικών γεγονότων
κατά την παιδική ηλικία προδιαθέτει για την εμφάνιση συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, ενώ η παρουσία καταθλιπτικής διαταραχής συνιστά παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση ΙΦΝΕ10,13. Αντίστοιχα, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως ο νευρωτισμός, η αλεξιθυμία, η ευερεθιστότητα και η κοινωνική απομόνωση αλλά και οι στρατηγικές διαχείρισης που επιστρατεύει το άτομο για να αντιμετωπίσει
τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, έχουν συσχετισθεί με την κλινική
εικόνα αλλά και την αιτιοπαθογένεια των χρόνιων γαστρεντερικών
παθήσεων14-16.
Με βάση όλα τα ανωτέρω, αποκτά κομβική σημασία ο ρόλος του
ειδικού ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας
που καλείται να διαχειριστεί τον χρόνιο γαστρεντερολογικό ασθενή.
Σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, πέραν της διάγνωσης
και της ανακούφισης/θεραπείας των σωματικών συμπτωμάτων, κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση των σχετιζόμενων ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που έχουν συμβάλλει ή διαιωνίζουν την συμπτωματολογία και την οδύνη των ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο θεράπων γαστρεντερολόγος καλείται να διερευνήσει με τη χρήση σύντομων κλιμάκων ή απλών ερωτήσεων την
παρουσία ψυχολογικής δυσφορίας και τον αρνητικό αντίκτυπο στην
ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενών με ΙΦΝΕ ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, και να παραπέμψει κατάλληλα5.

Υπάρχουν πλέον, διάφορες ψυχολογικές θεραπείες που έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, της στοχευμένης στο έντερο υπνοθεραπείας (gut-directed hypnosis) και της
βασισμένης στην ενσυνειδητότητα θεραπείας (mindfulness-based
therapy), που έχουν δείξει ικανοποιητικά τεκμήρια αποτελεσματικότητας όπως μείωση των συμπτωμάτων, μείωση της χρήσης υπηρεσιών υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Όλες αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν αφ’ ενός στην απόκτηση εκούσιου ελέγχου πάνω στα συμπτώματα όπως ο πόνος, η σπλαχνική
υπερευαισθησία και η διαταραγμένη κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα και αφ’ ετέρου στη μείωση του άγχους και την ανάδειξη
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αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες και των
αλλαγών στον τρόπο ζωής που επιφέρει η νόσος.
Με δεδομένο ότι οι θεραπείες αυτές εστιάζουν στα συμπτώματα και βασίζονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων, δεν ενδείκνυνται
για την αντιμετώπιση συνυπαρχόντων αγχωδών ή καταθλιπτικών
διαταραχών, όπου συχνά χρειάζεται παραδοσιακή ψυχοθεραπεία
σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία5,17,18.
Επιπλέον των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, σημαντικά οφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι ασθενείς από την τακτική συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αυτορρύθμισης και αυτοφροντίδας όπως η σωματική άσκηση, ο διαλογισμός και η γιόγκα.
Η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την πάθησή τους, τη συμβολή των ψυχολογικών παραμέτρων, το ρόλο
του άξονα εντέρου-εγκεφάλου και τις κατάλληλες βιολογικές και
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι σημαντικό να ξεκινάει κατά την
αρχική διάγνωση στο γραφείο του γαστρεντερολόγου, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοεπίγνωση, να αμβλυνθούν
τα συναισθήματα φόβου, αβεβαιότητας και απώλειας ελέγχου της
καθημερινότητας, να γίνει ομαλότερα η παραπομπή τους στον ειδικό ψυχικής υγείας και να μεγιστοποιηθεί η δέσμευσή τους στο
σύνολο της θεραπευτικής διαδικασίας5.
Συνοψίζοντας, οι χρόνιες γαστρεντερικές παθήσεις αντιπροσωπεύουν μια ετερογενή ομάδα διαταραχών με σύνθετη παθοφυσιολογία στην οποία εμπλέκονται γενετικοί, νευροανοσολογικοί, περιβαλλοντικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Ο κλάδος
της ψυχογαστρεντερολογίας συνιστά ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική και ολιστική διαχείριση των γαστρεντερολογικών ασθενών με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και
με απώτερο στόχο τη μείωση του αντίκτυπου των συμπτωμάτων,
την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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Προσεχή Συνέδρια
20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
26 - 29 MAΪΟΥ 2022, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

2ο ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ι.Φ.Ν.Ε. και Ανοσιακές
Παθήσεις των Εντέρων
14-15 Ιανουαρίου 2022, Πολεμικό
Μουσείο Αθηνών.
www:eu.docworkspace.com/d/
sIKy046eEAeu5v40G
th

24 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

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

International Gastric
Cancer Congress 2022
6 - 9 March., 2022
Join in Person or Online
gastriccancerconference.com
EASL The International
Liver Congress
6 - 10 April 2022
London, United Kingdom
www.easl.eu/ilc2022

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

ESGE DAYS 2022s
28 - 30 April 2022
Advancing endoscopy forging
connections, A HYPRID EVENT
Prague, Czech Repucblic
www.esge.com
ENDO 2022 - 3rd World
Congress of GI Endoscopy
13 - 15 May, 2022, Kyoto, Japan
www.worldendo2022.org

ICGGDD 2022: 16.
International
Conference
on Gastroenterology,
Gastroenterology
and Digestive Diseases
12 - 13 July 2022
Stockholm, Sweden
waset.org/conferences-in-july2022-in-stockholm
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World Congress
of Gastroenterology 2022
12 - 14 December, 2022
Dubai, United Arab Emirates.
wcog2022.org
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