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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 ι-
διαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχε-
τιζόμενα 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 θέ-
ματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή 
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερο-
λογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού 
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντε-
ρολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βι-
βλιοκρισίες.•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 με-
ταφράσεις 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 φωτο-
γραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογρα-
φικό 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: ονοματεπώ-
νυμο, 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 κρί-
νει 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
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

AΠΟΣΤΟΛΗ:
ΎΦΕΣΗ ΠΟΎ ΔΙΑΡΚΕΙ 
ΣΤΗ ΝΟΣΟ CROHN1

Βιβλιογραφία: 1. Sandborn WJ et al. Five-year Efficacy and Safety of Ustekinumab Treatment in Crohn’s Disease: the IM-UNITI trial, Clinical Gastroenterology and Hepatology (2021). doi: https://doi.org/10.1016/j.cgh.2021.02.025.
Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες του παρόντος εντύπου.

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

με το παρόν τεύχος ξεκινάει η νέα χρονιά για το Info Gastroenterology 
and Hepatology. Σε μια χρονική συγκυρία που η ιατρική κοινότητα και 
η κοινωνία προσπαθούν να βρουν το ρυθμό τους μετά από μια διετία 
περιορισμών λόγω της πανδημίας, αισιοδοξούμε να σταθούμε 
και φέτος δίπλα σας με πλούσιο και ενημερωμένο περιεχόμενο.

Στο πρώτο άρθρο του παρόντος τεύχους, οι κκ. Τσαφαράκη 
και Μανωλακόπουλος παρουσιάζουν την ανασκόπηση ενός θέματος 
που συναντάμε καθημερινά στην κλινική πράξη, της λιθίασης 
του χοληφόρου δέντρου. Οι συγγραφείς αναλύουν διεξοδικά 
την παθοφυσιολογία της λιθίασης της χοληδόχου κύστης 
και του χοληδόχου πόρου, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή αυτών 
και των επιπλοκών τους και τις συνέπειες των παρεμβάσεών μας, 
με πληρότητα και σαφήνεια.

Από αυτό το τεύχος προσθέτουμε στην ύλη του εντύπου μας 
μια νέα ενότητα, που θα περιλαμβάνει ανασκόπηση μελετών από 
την τρέχουσα βιβλιογραφία, υπό μορφή βιβλιογραφικής ενημέρωσης. 
Θα παρουσιάζουμε μελέτες από έγκριτα περιοδικά του εξωτερικού 
που αφορούν σε επίκαιρα θέματα από τις εξελίξεις 
στη Γαστρεντερολογία και την Ηπατολογία. Ξεκινάμε με δυο μελέτες 
που αφορούν στη θεραπεία της Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειΐτιδας 
και τη Μη Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας.

Μια ενδιαφέρουσα ελληνική μελέτη σχετική με την προσθήκη 
προβιοτικών στην καθιερωμένη θεραπεία εκρίζωσης του 
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού συμπληρώνει την ύλη του τεύχους. 
Ο κ. Ν. Βιάζης παρουσιάζει την ευεργετική επίδραση των προβιοτικών 
στην αύξηση του ποσοστού εκρίζωσης και στη μείωση 
των παρενεργειών της βασικής θεραπευτικής αγωγής.

Όπως έχουμε καθιερώσει, θα δοκιμάσουμε τις γνώσεις σας με ένα 
πολύ διδακτικό ηπατολογικό περιστατικό και ένα γαστρεντερολογικό 
κουίζ με θέμα την επεμβατική ενδοσκόπηση των χοληφόρων. 
Ευελπιστούμε να σας φανούν χρήσιμα και να αποτελέσουν τροφή 
για γόνιμη ιατρική σκέψη.

Με την ευχή να έχετε μια δημιουργική άνοιξη και ένα χαρούμενο 
Πάσχα, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜarkeTing ΚΑΙ ΔΙΑφΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου
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οι χολόλιθοι είναι συνέπεια του υπερκορεσμού της χοληστε-
ρόλης στη χολή, ανεπαρκών επιπέδων ή λειτουργίας χολι-
κών αλάτων και μειωμένης συσταλτικότητας του επιθηλίου 

της χοληδόχου κύστης. Υπολογίζεται ότι το 10-15% των ασθενών με 
χολολιθίαση θα παρουσιάσουν επιπλοκές, οι οποίες περιλαμβάνουν 
χολικό πόνο, χολοκυστίτιδα, αποφρακτικό ίκτερο και παγκρεατίτιδα.

ή συμπωματική χολολιθίαση χαρακτηρίζεται κλινικά από επεισό-
δια οξέος άλγους δεξιού άνω τριτημορίου της κοιλιακής χώρας ή 
του επιγαστρίου με διάρκεια τουλάχιστον 15-30 λεπτών και αντα-
νάκλαση στη δεξιά ωμοπλάτη και θετική ανταπόκριση στα αναλγητι-
κά. αναλόγως της συχνότητας και της έντασης των επεισοδίων συ-
νίσταται η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, καθώς οι μισοί από τους 
ασθενείς θα εμφανίσουν υποτροπιάζοντες κολικούς και ο κίνδυνος 
επιπλοκών ανέρχεται στο 0,5-3% ετησίως.

ή οξεία χολοκυστίτιδα αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή της νόσου, 
που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή απόφραξη του κυστικού 
πόρου  από το λιθιασικό περιεχόμενο. ή μηχανική αυτή απόφραξη 
συνοδεύεται από χημική φλεγμονή με επακόλουθη, σε ορισμένους 
ασθενείς, βακτηριακή  φλεγμονή.

Κλινική υποψία χολοκυστίτιδας τίθεται σε ασθενείς που εμφανίζουν 
έντονο άλγος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας, ο 
οποίος διαρκεί αρκετές ώρες (συνήθως πάνω από 5), πυρετό κα-
θώς και ευαισθησία στην ψηλάφηση στο δεξιό υποχόνδριο (σημείο 

Murphy). ή διάγνωση επιβεβαιώνεται με την παρουσία αυξημένων 
δεικτών  φλεγμονής (λευκοκυττάρωση, αυξημένη CRP), καθώς και 
υπερηχογραφικά με την εικόνα πάχυνσης του τοιχώματος της χολη-
δόχου κύστης (>4 χιλ.), περιχολοκυστικής συλλογής υγρού, διάτασης 
χοληδόχου κύστεως και ύπαρξης λιθιασικού περιεχομένου εντός αυ-
τής. ή ανεύρεση  λίθων ή λάσπης εντός της χοληδόχου κύστεως και 
υπερηχολογικού σημείου Murphy (επίταση πόνου κατά την πίεση με 
την κεφαλή του υπερήχου στην θέση της χοληδόχου κύστεως) ή πά-
χυνσης του τοιχώματος έχουν θετική προγνωστική αξία (PPV) 92% 
και 95% αντίστοιχα για οξεία χολοκυστίτιδα. Με τη βοήθεια αξονικής 
τομογραφίας μπορούν να διαγνωστούν επιπλοκές όπως εμφύσημα 
τοιχώματος, αποστήματα και διάτρηση τοιχώματος.

Όλες οι διεθνείς συστάσεις συμφωνούν ότι η θεραπεία εκλογής εί-
ναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή εντός 24-72 ωρών από την 
διάγνωση. 

Χοληδοχολιθίαση εμφανίζεται στο 3-16% περίπου των ασθενών 
με συμπτωματική χολολιθίαση. Προκύπτει είτε από μετανάστευση λί-
θων από τη χοληδόχο κύστη (δευτερογενείς λίθοι) είτε λιγότερο συ-
χνά από de novo δημιουργία λίθων στον χοληδόχο πόρο, σε περι-
πτώσεις διάτασης του πόρου και στάσης (πρωτογενείς λίθοι). Σε α-
ντίθεση με τη χολολιθίαση, η  χοληδοχολιθίαση είναι ασυμπτωματι-
κή μόνο στο 5-12% των περιπτώσεων.

οι ασθενείς με χοληδοχολιθίαση παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα 

Χολολιθίαση, 
Χοληδοχολιθίαση 
& Eνδοσκόπηση

Μία τρίαδα Με Πολλα ερωτήΜατα
Σ. ΤΣΑφΑΡΑΚΗ, Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ηπατογαστρεντερολογική- Ενδοσκοπική Μονάδα, β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Η χολολιθίαση αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες εισαγωγών σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα στις ευρωπαϊκές και ανεπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Μελέτης του Ήπατος  (EASL), το 20% των Ευρωπαίων πάσχει από χολολιθίαση
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Τώρα το Cuprior®, ένα φάρμακο που μπορεί να προάγει τη συμμόρφωση στη θεραπεία  
στη Νόσο Wilson2, περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
(Θετική Λίστα) ν. 3816 και είναι διαθέσιμο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 

διατίθενται από τον Κ.Α.Κ.

SMLTD

Νικηταρά 2, Χαλάνδρι, 152 32, Αθήνα, Ελλάδα 
Tηλ: +30 2108778240  

u 
 Fax: +30 2108778242 

Νόσος Wilson1

Η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι κρίσιμη για τη διαχείριση της Νόσου Wilson2,3

Η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και τις διαιτητικές συστάσεις είναι κρίσιμη, ακόμη και σε περιόδους που οι ασθενείς 
είναι ασυμπτωματικοί.3 Οποιεσδήποτε διακοπές στη θεραπεία μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση των συμπτωμάτων και να 
οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο.2,3

>50% των ασθενών
αναφέρουν διακοπή της αγωγής  

λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, πολύπλοκου δοσολογικού σχήματος και γνωστικής δυσλειτουργίας3 

Το Cuprior® ενδείκνυται για  
τη θεραπεία της νόσου 
Wilson σε ενήλικες, εφήβους 
και παιδιά ηλικίας ≥ 5 με 
δυσανεξία στη θεραπεία με 
D-πενικιλλαμίνη.1

Μη συμμόρφωση 
στην αγωγή

Αποτυχία  
της θεραπείας

Συμπτωματικοί
ασθενείς

Επιδείνωση 
συμπτωμάτων4

Μεταμόσχευση 
ήπατος4

Πριν τη συνταγογράφηση του Cuprior, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στην επόμενη σελίδα. Παρακαλείσθε να αναφέρετε  
οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών.

Cuprior® (Τrientin 4HCL)

Χαμηλό ημερήσιο φορτίο
Δόση ενηλίκων: 3-6 1/2 δισκία 
ημερησίως1

Διχοτομούμενα επικαλυμμένα 
με υμένιο δισκία
Διευκολύνουν την κατάποση και 
τιτλοποίηση1

Συσκευασία blister-Ευκολία  
στη μεταφορά και στη διατήρηση
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης 
για το προϊόν αυτό1

Δισκία ελεύθερα ζελατίνης 
και αλκοόλης1

CUPRIOR F.C.TAB 150MG/TAB 72 δισκία σε blisters 

Ν.Τ. 2520,18€  ●  Χ.Τ. 2802,96€  ●  Λ.Τ. 3037,99€
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τρανσαμινασών, ιδιαίτερα τις πρώτες 72 ώρες από την απόφραξη, 
καθώς και σταδιακή αύξηση των χολοστατικών ενζύμων (γGT, AP, 
χολερυθρίνη) αναλόγως της διάρκειας και της βαρύτητας της από-
φραξης. ή θετική προγνωστική αξία της αύξησης των χολοστατικών 
κυμαίνεται στο 25-50%.

ή χοληδοχολιθίαση διαγιγνώσκεται υπερηχογραφικά με ευαισθησί-
α περίπου 80%, ενώ ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) και η μαγνητι-
κή χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) απεικονίζουν λίθους με διά-
μετρο μεγαλύτερη των 5 χιλ. με ευαισθησία και ειδικότητα 95/97% 
(EUS) και 93/96% (MRCP). Σε ύπαρξη όμως λίθων <5 χιλ, η ευαι-
σθησία ανίχνευσης της MRCP είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με 
αυτήν του ενδοσκοπικού υπερήχου.

Σε περιπτώσεις συνύπαρξης χοληδοχολιθίασης και χολολιθίασης,  
συστήνεται αρχικά η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της χοληδοχολιθί-
ασης μέσω ERCP και εν συνεχεία λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 
εντός 72 ωρών. 

οι οδηγίες των αμερικανών ενδοσκόπων και χειρουργών  προ-
τάσσουν την άποψη ότι η ERCP μπορεί να ακολουθήσει την λαπα-
ροσκοπική  χολοκυστεκτομή εάν η εμπειρία του κέντρου είναι μεγα-
λύτερη στους χειρουργούς. 

επί υποψίας χοληδοχολιθίασης και πριν την εποχή του ενδοσκοπι-
κού υπερήχου (EUS) και της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφί-
ας (MRCP), οι ασθενείς παραπέμπονταν σε διαγνωστική ERCP, η ο-
ποία συνεπάγεται απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως παγκρε-
ατίτιδα (1,3-6,7%), λοίμωξη (0,6-5%), αιμορραγία (0,3-2%) και δι-
άτρηση (0,1-1,1%), επιπλέον του υψηλού της κόστους.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε πάνω από το 50% αυτών των 
ασθενών δεν παρατηρούνταν εικόνα χοληδοχολιθίασης κατά την 
ERCP, με αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να υποβάλλονται σε περιτ-
τές ενδοσκοπικές πράξεις, με τον κίνδυνο των ανωτέρω επιπλοκών. 

από την εισαγωγή του ενδοσκοπικού υπερήχου και της μαγνητικής 
χολαγγειοπαγκρεατογραφίας στην κλινική πρακτική, αποφεύχθηκε η 
ανάγκη για ERCP στο περίπου 67% των περιπτώσεων. 

Κατά συνέπεια σήμερα δεν είθισται να πραγματοποιείται διαγνω-
στική ERCP,  παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η διάγνωση εξα-
κολουθεί να είναι αμφίβολη πάρα τη διενέργεια των παραπάνω δι-
αγνωστικών μεθόδων.

ή ευρωπαϊκή και η αμερικανική εταιρεία ενδοσκόπων (ESGE/
ASGE) έχουν θεσπίσει κριτήρια πιθανοτήτων για χοληδοχολιθίαση 
(πίνακες 1,2,3 αντίστοιχα). 

Σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα θα πρέπει να διενεργείται ERCP 
με θεραπευτικό σκοπό, ενώ σε μέτρια και χαμηλή πιθανότητα έχουν 
ένδειξη αρχικά η MRCP και ο ενδοσκοπικός υπέρηχος για περαιτέ-
ρω διερεύνηση.

ΚλινιΚή συνδρομή με Ή χωρισ παθολογιΚή
ήπατιΚή βιοχήμεια μετα τή χολοΚυστεΚτομή 

Στα πλαίσια οξείας χολοκυστίτιδας είναι γνωστό ότι τα επίπεδα 
τρανσαμινασών και χολοστατικών ενζύμων μπορεί να είναι αυξημέ-
να λόγω μη ειδικής αντιδραστικής ηπατίτιδας. ή ηπατοκυτταρική αυ-
τή βλάβη όμως είναι οξεία και παροδική, με επάνοδο των τιμών ε-
ντός  φυσιολογικών ορίων λίγες ημέρες μετά την χολοκυστεκτομή.

Κλινική πρόκληση αποτελεί η εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα αύξη-
ση τρανσαμινασών και χολοστατικών ενζύμων συνοδευόμενη από 
υποτροπιάζον άλγος δε υποχονδρίου (κριτήρια Rome IV-πίνακας 4), 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 
και στους οποίους η περαιτέρω διερεύνηση μέσω EUS και MRCP δεν 
αναδεικνύει εικόνα χοληδοχολιθίασης, παρουσία διαφυγής (leak) ή 
άλλων μετεγχειρητικών επιπλοκών και στους οποίους έχει αποκλει-
στεί η ύπαρξη μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας και ηπατοπάθειας α-
νοσολογικής ή μεταβολικής αιτιολογίας.

διαφοροδιαγνωστικά, όταν το άλγος είναι κυρίως μεταγευματικό, 
θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο δυσκινησίας ή/και στένω-
σης του σφιγκτήρα Oddi (SOD). οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται σε 
τρεις τύπους (πίνακας 5) και μπορούν να λάβουν, ως πρώτο βήμα 
αντιμετώπισης, θεραπεία με σπασμολυτικά (νιτρώδη, αναστολείς α-
ντλίας ασβεστίου). Σε περίπτωση όμως επιμονής της συμπτωματο-
λογίας προτείνεται ERCP με ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή (τύποι ίί 
και ίίί). Για τους ασθενείς που ανήκουν στον τύπο ί SOD, συστήνε-
ται απευθείας η ενδοσκοπική διερεύνηση/θεραπεία, ενώ στον τύπο 
ίίί τα αποτελέσματα είναι μάλλον αμφίβολα και ο κίνδυνος των επι-
πλοκών μεγάλος.

Στις περιπτώσεις επίμονων επεισοδίων άλγους χοληφόρων μετά 
χολοκυστεκτομή, όχι απαραιτήτως μεταγευματικού, θα πρέπει να τί-
θεται διαφοροδιαγνωστικά το ενδεχόμενο μικρολιθίασης του χολη-
δόχου πόρου. Στα πλαίσια αυτής μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση 
τρανσαμινασών και ιδιαίτερα της ALT. ή αύξηση αυτή μπορεί ιδιαί-
τερα να αποδοθεί σε χοληδοχολιθίαση, όταν παρουσιάζεται τις πρώ-
τες ώρες μετά τα επεισόδια άλγους και υποχωρεί αισθητά τα επόμε-
να 24ωρα (30% σε 48 ώρες και >50% σε 72 ώρες). αυτό αποτε-
λεί πιθανά απόρροια της αυξημένης πίεσης στα χολικά τριχοειδή με 
επακόλουθη κατακράτηση χολικών αλάτων και ηπατοκυτταρική νέ-

Πίνακας 1. Κριτήρια ύπαρξης χοληδοχολιθίασης 
σε ασθενείς με χολολιθίαση - ESGE

Υψηλή πιθανότητα 
ύπαρξης χοληδοχολιθίασης

Χολαγγειΐτιδα ή ύπαρξη λίθου στον υπέρηχο

μέτρια πιθανότητα 
ύπαρξης χοληδοχολιθίασης

Αυξημένες τιμές τρανσαμινασών και/ή διάταση 
κοινού χοληδόχου πόρου στον υπέρηχο

Χαμηλή πιθανότητα 
ύπαρξης χοληδοχολιθίασης

Φυσιολογικές τιμές ηπατικών ενζύμων και 
υπέρηχος

Πίνακας 2. Κριτήρια ύπαρξης χοληδοχολιθίασης
σε ασθενείς με χολολιθίαση - DGVS

Υψηλή πιθανότητα 
ύπαρξης 

χοληδοχολιθίασης 
(>50%)

•  Διάταση εξωηπατικού χοληδόχου πόρου (>7 χιλ.) και 
Υπερχολερυθριναιμία και αύξηση γGT, AP, ALT, ASTή

•  Υπερηχογραφική απεικόνιση λίθων χοληδόχου πόρου ή
•  Κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια ανιούσας χολαγγειΐτιδας 

(πυρετός, άλγος δεξιού υποχονδρίου, ίκτερος)

μέτρια πιθανότητα 
ύπαρξης 

χοληδοχολιθίασης 
(5-50%)

•  Δεν πληρούνται κριτήρια για υψηλή ή χαμηλή πιθανότητα

Χαμηλή πιθανότητα 
ύπαρξης 

χοληδοχολιθίασης 
(<5%)

•  Φυσιολογικό εύρος χοληδόχου πόρου (έως 7 χιλ.)
•  Ολική χολερυθρίνη, γGT, AP, ALT, AST σε φυσιολογικά 

επίπεδα κατά την διάρκεια του παρόντος επεισοδίου πόνου
•  Απουσία ιστορικού επεισοδίων παγκρεατίτιδας λιθιασικής 

αιτιολογίας, αχολικά κόπρανα, και/ή ουροχολινογονουρία ή 
χολερυθρινουρία στο πρόσφατο παρελθόν

Πίνακας 3. Κριτήρια ύπαρξης χοληδοχολιθίασης
σε ασθενείς με χολολιθίαση - ASGE

Υψηλή πιθανότητα 
ύπαρξης 

χοληδοχολιθίασης

•  Ύπαρξη λίθου κοινού χοληδοχού πόρου στον υπέρηχο ή 
άλλη απεικονιστική μέθοδο 

•  Ολική χολερυθρίνη >4mg/dL και διευρυμένος 
χοληδόχος πόρος (>6 χιλ. σε ασθενείς που δεν έχουν 
υποστεί χολοκυστεκτομή και >8 χιλ. σε ασθενείς μετά 
χολοκυστεκτομή)

•  Ανιούσα χολαγγειΐτιδα

μέτρια πιθανότητα 
ύπαρξης 

χοληδοχολιθίασης

•  Μη φυσιολογικές ηπατικές δοκιμασίες, ηλικία >55 έτη, 
διεύρυνση χοληδόχου πόρου στον υπέρηχο

Χαμηλή πιθανότητα 
ύπαρξης 

χοληδοχολιθίασης
•  Φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα και υπέρηχος

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen Biologics B.V.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αττική
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121808101000
Τηλ: 2109897300
E-MAIL: dpoc_greece@merck.com, www.msd.gr

ΠΧΠ Remicade (Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 10/2020) 
REMICADE 100MG/VIAL, 1 VIALx100MG, Λ.Τ.: 391,30€

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδος. Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 2109897300

901-21022021-IMMU
GR-GOL-00099

χρονια
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κρωση. Ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς µε χοληδοχολιθίαση έχουν πε-
ριγράφει επίπεδα ALT>1000 IU/l µε φυσιολογικό εύρος χοληδόχου 
πόρου. Το άλγος στην προκειµένη περίπτωση είναι απόρροια µετα-
κίνησης του λιθιασικού περιεχοµένου εντός του πόρου και παροδι-
κής απόφραξης και διάτασής του, για τον λόγο αυτό δεν είναι απα-
ραιτήτως µεταγευµατικό. Ο πόνος ανακουφίζεται συνήθως µε αυτό-
µατη προώθηση µικρών λίθων στο δωδεκαδάκτυλο ή προς τα πίσω 
στον διατεταµένο πόρο.

Καθότι η χολική λάσπη και οι λίθοι <5 χιλ. εντός του κοινού χολη-
δόχου πόρου έχουν την τάση να προωθούνται αυτόµατα στο δωδε-
καδάκτυλο, εγείρεται το ερώτηµα της αναγκαιότητας διενέργειας 
ERCP σε τέτοιες περιπτώσεις. Από µία αναδροµική, πολυκεντρική 
µελέτη των Andreozzi et al προέκυψε το συµπέρασµα ότι προγνω-
στικοί παράγοντες για τις εν τέλει µη αναγκαίες ERCP που διενεργή-
θηκαν, ήταν οι λίθοι <5 χιλ. (διαγνωσµένοι µε EUS ή MRCP πριν από 
την ERCP) και η διενέργεια  ERCP µε καθυστέρηση > 7 ηµερών, κα-

θότι στις περιπτώσεις αυτές ήταν υψηλό το ποσοστό µη ανεύρεσης 
λίθων κατά την εξέταση.

Σε άλλη τυχαιοποιηµένη µελέτη, ελέγχθηκαν 118 ασθενείς µε ε-
πεισόδια  άλγους µετά από χολοκυστεκτοµή και 12 εξ αυτών διεγνώ-
σθησαν µε µικρολιθίαση. Οι ασθενείς αυτοί έλαβαν ουρσοδεοξυχο-
λικό οξύ για µερικούς µήνες µε σηµαντική βελτίωση ή και πλήρη υ-
ποχώρηση της συµπτωµατολογίας.

Εν κατακλείδι, στην κλινική πράξη σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
τυπικό άλγος χοληφόρων µετεγχειρητικά, διάταση του χοληδόχου 
πόρου υπερηχογραφικά, χωρίς την παρουσία λιθιασικού περιεχο-
µένου στον περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο (MRCP, EUS) και αύξη-
ση των τρανσαµινασών (>2 x ULN) σε τουλάχιστον δύο µετρήσεις, η 
ERCP έχει ένδειξη καθώς τίθεται η υποψία είτε δυσλειτουργίας του 
σφιγκτήρα Oddi (SOD) τύπου Ι είτε στένωσης σφιγκτήρα στα πλαίσι-
α φλεγµονής/ίνωσης. Η σφιγκτηροτοµή θα ανακουφίσει από τα συ-
µπτώµατα  το 90-100% για τον SOD τύπου Ι, ενώ για τους τύπους ΙΙ 

Πίνακας 5. Τύποι δυσλειτουργίας σφιγκτήρα Oddi

΄Αλγος 
Χοληφόρων

Αύξηση τρανσαµινασών (ALT 
και AST> 2 x ULN σε τουλάχιστον 

2 τυχαίους ελέγχους)

∆ιάταση χοληδόχου 
πόρου > 10 χιλ.

Τύπος Ι + + +

Τύπος ΙΙ + +/- (ένα εκ των 2 θετικό)
+/- (ένα εκ των 2 

θετικό)

Τύπος ΙΙΙ + - -

Πίνακας 4. Κριτήρια Rome IV για άλγος χοληφόρων

Άλγος δεξιού 
υποχονδρίου/

επιγαστρίου µε τα 
εξής χαρακτηριστικά:

•  Η ένταση του πόνου αυξάνεται προοδευτικά µέχρι ορισµένο 
επίπεδο και διαρκεί για τουλάχιστον 30 λεπτά

•  Εµφανίζεται ανά διαστήµατα και όχι καθηµερινά
•  Το άλγος είναι αρκετά οξύ ώστε να επηρεάζει την 

καθηµερινή δραστηριότητα ή/και να οδηγεί τον ασθενή στα 
επείγοντα 

•  Σπάνια (<20%) σχετίζεται µε την κινητικότητα του εντέρου
•  Σπάνια (<20%) υποχωρεί µε την αλλαγή θέσης σώµατος ή 

λήψη αντιόξινων

∆ευτερεύοντα κριτήρια: Συνοδεύεται από ναυτία και έµετο, αντανακλά στην δεξιά 
ωµοπλάτη, αιτία αφύπνισης ασθενούς

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: SEDACID
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και ΙΙΙ τα ποσοστά κυµαίνονται µεταξύ 60-94% και 8-64% αντίστοι-
χα. Να σηµειωθεί ότι η ενδοσκοπική σφιγκτηροτοµή συνοδεύεται α-
πό υψηλό κίνδυνο µετά-ERCP-παγκρεατίτιδας, σηµαντικά υψηλότερο 
από εκείνο περιπτώσεων µε µικρολιθίαση. Σε υποψία SOD τύπου ΙΙ 
ή ΙΙΙ θα µπορούσε να συστηθεί µια θεραπευτική προσπάθεια µε σπα-
σµολυτικά όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Ιδιαίτερα σε SOD τύπου ΙΙΙ 
έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία η συµπληρωµατική χορήγηση α-
ντικαταθλιπτικής θεραπείας (Amitriptilyn), καθώς αποτελούν την ο-
µάδα ασθενών που επωφελούνται λιγότερο από τη σφιγκτηροτοµή.

Επί κλινικής υποψίας µικρολιθίασης στις περιπτώσεις που δεν πα-
ρατηρείται χρόνια ή υποτροπιάζουσα αύξηση τρανσαµινασών και χο-

λοστατικών ενζύµων >2 x ULN, διάταση του κοινού χοληδόχου πό-
ρου στην απεικόνιση και η ένταση και συχνότητα της συµπτωµατο-
λογίας το επιτρέπει, έχει θέση µια προσπάθεια φαρµακευτικής λιθό-
λυσης µε ουρσοδεοξυχολικό οξύ για περιορισµένο χρονικό διάστη-
µα ολίγων µηνών, η οποία σε µελέτες έχει οδηγήσει σε υποχώρηση 
των συµπτωµάτων των ασθενών.

Εφόσον οι παραπάνω συντηρητικές µέθοδοι δεν οδηγήσουν σε 
ανακούφιση των συµπτωµάτων και κλινικά/εργαστηριακά δεν προ-
κύπτει η υποψία ηπατοπάθειας άλλης αιτιολογίας, θα πρέπει εξατο-
µικευµένα να τίθεται η ένδειξη για ERCP, καθώς από µια παρατετα-
µένη χολόσταση/απόφραξη σφιγκτήρα Oddi ελλοχεύει πάντα ο κίν-
δυνος επιπλοκών όπως οξεία χολαγγειΐτιδα, παγκρεατίτιδα ή/και στο 
βάθος χρόνου δευτεροπαθούς χολικής κίρρωσης. 

Στις οµάδες αυτές των ασθενών, λοιπόν, θα πρέπει η ένδειξη για 
ERCP να τίθεται πάντα µετά από λεπτοµερή ενηµέρωση του ασθε-
νούς για τη φύση της επεµβατικής πράξης καθώς και για τα ποσοστά 
επιτυχίας επί των συµπτωµάτων και τα υψηλά ποσοστά επιπλοκών. 
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OCA and Fibrates in PBC: 
COMPARATIVE EFFECTS IN A MULTICENTRIC 

OBSERVATIONAL STUDY
anna reig eT al 

am J gastroenterology, november 2021

PBC - γενικά…
• PBC = καταστροφή μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων
• Ετερογενής κλινική εικόνα και έκβαση
• URSO= standard treatment
•  Πολλά συστήματα εκτίμησης έκβασης-ανταπόκρισης στη θε-

ραπεία

εισαγωγή PBC - URSO
•  URSO = θεραπεία για PBC  αλλά το 40% των ασθενών δεν 

ανταποκρίνεται
•  ΟCA / fibrates 
•  ΟCA = Βιοχημική βελτίωση/% μερική ανταπόκριση/ μακρό-

χρονη αποτελεσματικότητα = βελτίωση ιστολογικών δεικτών
•  Φιμπράτες / φενο- και μπεζαφιμπράτη βιοχημική βελτίωση 

(ΝεJM 2018)
•  Πιθανά βελτίωση και επιβίωσης ειδικά στην πρώιμη νόσο 

(Hepatology 2019)
•  Χωρίς δεδομένα καθημερινής πρακτικής

σκοπός
Nα εκτιμήσει αποτελεσματικότητα του OCA k Fibrates σε ασθε-
νείς με PBC - Biochemical, D/C, AE.

Mέθοδοι
•  Ισπανία, 34 νοσοκομεία
•  3 groups: OCA, fibrates, συνδυασμός
•  481 θεραπείες, 426 ασθενείς
•  Διάγνωση 1987 – 2019
•  Κριτήρια Παρίσι ΙΙ για μη ανταπόκριση
•  Κριτήρια εισόδου στη μελέτη

αLP abnormal, μη ανοχή στο URSO 

 Β ι Β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  Ε ν ή μ Ε ρ ω σ ή
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τι νέο μας έδωσε η μελέτη
• Καθημερινή κλινική πρακτική

• OCA/Fibrates = βελτίωση χολόστασης, φλεγμονής, GLOBE
• Χωρίς πολλές παρενέργειες ig

info@papapostolou.gr www.papapostolou.gr
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εισαγωγή
• ΝAFLD: 24% πληθυσμού
•  Θνητότητα αυξημένη – καρδιοαγγειακά, ηπατοπάθεια, ΗΚΚ, 

νεοπλασίες
•  Πίεση στα συστήματα υγείας στο μέλλον
•  Καμιά εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία

•  De novo lipogenesis (DNL)
•  ACCarboxylase και συνθετάση λιπαρών οξέων (FASN)  

σύνθεση palmitate 
•  Δημιουργία λιποτοξικότητας
•  TVB-2640: εκλεκτικός, ισχυρός αναστολέας του FASN 
• Από του στόματος. Άπαξ ημερησίως 
•  FASCINATE = assess safety-effectivity on liver fat and markers

ΤVB-2640 for the treatment 
of NASHepatitis: 

FASCINATE-1, A RANDOMISED, PLACEBO-
CONTROLLED PHASE 2A TRIAL

r looMba et al 
gastroenterology 2021; 161:1475

 Β ι Β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  Ε ν ή μ Ε ρ ω σ ή
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μέθοδοι
Κριτήρια εισόδου
• Ενήλικοι- Α/Γ
• ΜRI-PDFF >8%
• Και βιοψία ή MRI elastography >2,5kPa
•  Tυχαιοποίηση TVB-2640 50mg daily vs placebo 2:1 για 12 

εβδομάδες

Outcomes
•  Πρωτογενές: διαφορά σε περιεκτικότητα λίπους ήπατος με-

ταξύ baseline & 12 weeks
• Δευτερογενή: Μείωση ΜRI –PDFF κατά 30% 

ig
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Όμως τόσο η ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά, όσο 
και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζο-
νται με τη λήψη τους οδηγούν σε μειωμένη συμμόρ-

φωση στη θεραπεία και έχουν συσχετιστεί με αποτυχία της θε-
ραπείας εκρίζωσης. Μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν 
αναδείξει την πιθανή ευεργετική επίδραση των προβιοτικών 
στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία εκρίζωσης για το ε-
λικοβακτηρίδιο. 

Πιο συγκεκριμένα, μια μετα-ανάλυση, η οποία και συμπεριέ-
λαβε 40 μελέτες με 894 ασθενείς κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η προσθήκη προβιοτικών, σε σύγκριση με το εικονικό φάρ-
μακο, αυξάνει το ποσοστό εκρίζωσης (p<0.001) και μειώνει 
την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών (p<0.001)3. Όμως 
οι περισσότερες μελέτες στην ανάλυση αυτή προέρχονταν α-
πό την ασία, ενώ δεδομένα για το θέμα αυτό σε Έλληνες α-
σθενείς δεν υπήρχαν. 

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε μια 
προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo μελέτη4 
προκειμένου να εκτιμήσουμε την επίδραση της συγχορήγησης 

προβιοτικών με το κλασικό σχήμα εκρίζωσης του ελικοβακτη-
ριδίου του πυλωρού στην πιθανή μείωση των ανεπιθύμητων 
ενεργειών και στην πιθανή αύξηση του ποσοστού εκρίζωσης. 

Συνολικά 741 ασθενείς με λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδι-
ο του πυλωρού η οποία διαγνώσθηκε είτε με γαστροσκόπηση 
και βιοψία είτε με τεστ αναπνοής τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
το κλασικό σχήμα εκρίζωσης (ομεπραζόλη 20mg x 2, αμοξυ-
κιλλίνη 1gr x 2, κλαριθρομυκίνη 500mg x 2 και μετρονιδαζό-
λη 500mg x2 για 10 ημέρες), σε συνδυασμό είτε με προβιο-
τικά (ομάδα Α n=371) είτε με placebo (ομάδα B, n=370). Το 
προβιοτικό που χορηγήθηκε (LactoLevure, Uni-Pharma S.A. 
– Greece)  συνδυάζει τέσσερα προβιοτικά στελέχη γνωστά 
για την αποτελεσματική και ασφαλή τους δράση και συγκεκρι-
μένα Lactobacillus acidophilus LA-5 (1,75 Colony Forming 
Units/capsule), Lactiplantibacillus plantarum (0,5 Colony 
Forming Units/capsule), Bifidobacterium lactis BB-12 (1,75 
Colony Forming Units/capsule) & Saccharomyces boulardii 
(1,5 Colony Forming Units/capsule). ή επιτυχής εκρίζωση ε-
λέγχθηκε με τεστ αναπνοής 6 εβδομάδες μετά την ολοκλή-
ρωση της θεραπείας. 

Η προσθήκη προβιοτικών 
στη θεραπεία εκρίζωσης του 

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού    
μΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕμΦΑΝΙΣΗΣ 

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ
Ν. βΙΑΖΗΣ  

Γαστρεντερολόγος – Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

Ο αποικισμός και η λοίμωξη του γαστρικού 
βλεννογόνου από το ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης 
χρόνιας γαστρίτιδας, γαστρικού έλκους, MALT 

λεμφώματος και γαστρικού καρκίνου. Για το 
λόγο αυτό οι Γαστρεντερολογικές Εταιρείες 

ανά τον κόσμο – και ανάμεσα τους και η 
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία 
– προτείνουν, στις περιπτώσεις αυτές, 

την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου, με 
τη χορήγηση ενός αναστολέα αντλίας 

πρωτονίων και τριών αντιβιοτικών δύο 
φορές την ημέρα, για 10 ή 14 ημέρες2. 
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Τέσσερεις ασθενείς, όλοι στην ομάδα Β, δεν ολοκλήρωσαν 
τη θεραπεία εκρίζωσης λόγω παρενεργειών, ενώ 42 ασθενείς 
στην ομάδα Α και 31 στην ομάδα Β χάθηκαν κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης. Έτσι συνολικά μελετήθηκαν 741 ασθε-
νείς (371 στην ομάδα Α και 370 στην ομάδα Β).

το ελικοβακτηρίδιο εκριζώθηκε με επιτυχία σε 303 ασθε-
νείς στην ομάδα A (92.0%) και σε 291 ασθενείς στην ομάδα 
B (86.8%), (p=0.028). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η προσθήκη 
του συγκεκριμένου προβιοτικού σχεδόν διπλασίασε το ποσο-
στό εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου. Παρενέργειες αναφέρθη-
καν σε 56 (17.0%) ασθενείς της ομάδας A και 170 (50.7%) 
ασθενείς της ομάδας B (p<0.00001). αυτό πρακτικά σημαί-
νει ότι η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μει-
ώθηκε κατά 14 φορές στους ασθενείς που έλαβαν προβιοτι-
κά. οι πιο συχνές παρενέργειες ήταν οι διαταραχές στη γεύ-
ση, η εμφάνιση διαρροιών κι επιγαστραλγίας. 

ή μελέτη μας αυτή είναι η πρώτη που εκτίμησε την προσθή-
κη προβιοτικών στο 4πλο – χωρίς βισμούθιο - σχήμα εκρίζω-
σης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, το οποίο αποτελεί και 
το σχήμα εκλογής σε πολλές χώρες, ανάμεσα σε αυτές και την 
ελλάδα. ή μελέτη μας ανέδειξε ότι η προσθήκη του συγκεκρι-
μένου προβιοτικού μειώνει σημαντικά την εμφάνιση παρενερ-
γειών και αυξάνει το ποσοστό εκρίζωσης. 

βιβλιογραφια
1.  Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C, Gisbert J, 

Kuipers E, Axon A, Bazzoli F, Gasbarrini A, Atherton 
J, Graham D, Hunt R, Moayyedi P, Rokkas T, Rugge M, 
Selgrad M, Suerbaum S, Sugano K, El-Omar E. European 
Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus 
panel. Management of Helicobacter pylori infection-the 
Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut. 2017 
Jan;66(1):6-30

2.  Georgopoulos S, Michopoulos S, Rokkas T, Apostolopoulos 
P, Giamarellos E, Kamberoglou D, Mentis A, Triantafyllou K. 
Hellenic consensus on helicobacter pylori infection. Annals 
of Gastroenterology 2020;33:105-124.

3.  Shi X, Zhang J, Mo L, Shi J, Qin M, Huang X. Efficacy and 
safety of probiotics in eradicating Helicobacter pylori. 
A network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019 
Apr;98(15):e15180

4.  Viazis N, Argyriou K, Kotzampassi K, Christodoulou D, 
Apostolopoulos P, Georgopoulos S, Liatsos Ch, Giouleme 
O, Koustenis K, Veretanos, Stogiannou D, Moutzoukis 
M, Poutakidis Ch, Mylonas I, Tseti I, Mantzaris G. A Four-
Probiotics regimen combined with a standard Helicobacter 
pylori - eradication treatment reduces side effects and 
increases eradication rates. Nutrients 2022, 14, 632. 
https://doi.org/10.3390/nu14030632 ig
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Πέντε χρόνια εμπειρίας με το 
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση 
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ

απο τηΝ επΙστημοΝΙκη ΒΙΒλΙοθηκη τησ εταΙρεΙασ ENDOTECH

ΙστορΙκο:
ύπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδο-

σκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να α-
ναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της 
οπτικής ίνας (FiLaC® Fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιε-
δρικών συριγγίων.

ΜέθοδοΙ:
ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθε-

σμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγ-
γίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους, 
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσι-
μο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. προσδιορίστηκαν οι πα-
ράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή ε-
πιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

ΑποτέλέσΜΑτΑ:
η μελέτη ανέλυσε 117 ασθενείς σε χρονικό διάστημα παρακολού-

θησης 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 ποσο-
στό 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.

από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με 
την τεχνική FiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“Re-
FiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. συνυπολογίζοντας και το ποσοστό 
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συ-
ριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό 
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). το ποσο-
στό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3% 
των συριγγίων Crohn.

Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρα-
τηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή 
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλι-
κία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των 
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρη-
μνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγ-
ματος του συριγγίου.

συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη 

χρήση της θεραπείας FiLaC®. αν η FiLaC® αποτύχει, η δευτερογε-
νής επιτυχία με επανάληψη της FiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν 
υψηλή. η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση FiLaC®, μπορεί να απο-
τελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θερα-
πεία των περιπρωκτικών συριγγίων.

Tech Coloproctol 2017

A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
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Ηπατολογικό περιστατικό
ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΑΛΑ , ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Το περιστατικό
Άνδρας 59 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ λό-

γω πυρετού έως 39° C με ρίγος από τετραη-
μέρου, χωρίς άλλο συνοδό σύμπτωμα. Από 
το ιστορικό του, από 15ετίας γνωστή χρόνια 
ηπατίτιδα C, χωρίς θεραπεία μέχρι σήμερα, 
και παρελθούσα χρήση ενδοφλέβιων ουσι-
ών (ηρωίνη). 

Συμμετέχει σε πρόγραμμα υποκατάστασης 
με μεθαδόνη του ΟΚΑΝΑ.

Ο ασθενής νοσηλεύτηκε προ μηνός σε ε-
παρχιακό νοσοκομείο λόγω πυρετού με συ-
νοδό άλγος δεξιού υποχονδρίου. 

Στην τότε νοσηλεία εμφάνιζε υψηλούς δεί-
κτες φλεγμονής (WBC, CRP), ενώ στη CT ά-
νω και κάτω κοιλίας είχε αναγνωριστεί εκτε-
ταμένη αλλοίωση δεξιού και αριστερού η-
πατικού λοβού. 

Ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιβιοτική α-
γωγή (σιπροφλοξασίνη, μετρονιδαζόλη) πα-
ρουσιάζοντας πτώση των δεικτών φλεγμονής 
και εξήλθε χωρίς περαιτέρω παρακολούθηση.

Κατά την κλινική εξέταση εισόδου επιβε-
βαιώθηκε ο πυρετός και ανευρέθη ψηλαφη-
τό ήπαρ, ευμέγεθες, σκληρό και επώδυνο.

Από τον παρακλινικό έλεγχο: 
WBC: 7920/μL (Neut: 77.7%, Lymph: 

10.7%, Mono: 9.1%), Hb: 12,3 g/dl, Hct: 
37,2% , MCV: 77,5 fL, PLTs: 190.000/μL, 
SGoT: 126 U/L, SGPT: 89 U/L, ALP: 168 U/L, 
γGT: 383 U/L, LDH: 755 U/L, CRP: 220 mg/
dl, fib: 598 mg/dl, D-Dimmers: 2607 μgr/L. 
Οι ακτινογραφίες θώρακος και κοιλίας δεν εί-
χαν παθολογικό εύρημα. 

Ο ασθενής εισήχθη σε κλινική για περαι-
τέρω διερεύνση και αντιμετώπιση, ενώ ελή-
φθησαν καλλιέργειες αίματος και ούρων και 
ξεκίνησε η χορήγηση εμπειρικής αντιμικρο-
βιακής αγωγής.

Στην αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοι-
λίας που πραγματοποιήθηκε άμεσα φάνηκε 
ήπαρ αυξημένων διαστάσεων με κιρρωτική 
απεικόνιση και μια εκτεταμένη βλάβη (17 x 
6,4 cm) στα κεντρικά τμήματα του ήπατος με 
αναγεννητικούς όζους. 

Για τη διευκρίνση της φύσης της βλάβης 
πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία 
κοιλίας, όπου στο ήπαρ περιγράφεται εκτετα-
μένη περιοχή παθολογικής έντασης σήματος 
με τριγωνική μορφολογία, και επιπλέον εστι-
ακές αλλοιώσεις εντός αυτής, υψηλού Τ1/Τ2 
σήματος, που αποτελούν αιμορραγικά στοι-

χεία και ενδεχομένως περιεχόμενο υψηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

Ο ιολογικός έλεγχος ανέδειξε anti-HCV 
(+), HCV-RNA: 1.003.000 IU/mL και γονότυ-
πο 3Α. Οι καρκινικοί δείκτες (AfP, CA 19.9, 
CEA, PSA, CA 125) ήταν αρνητικοί. 

Για τη σταδιοποίηση της ηπατοπάθειας, έ-
γινε γαστροσκόπηση που δεν ανέδειξε οισο-
φαγικούς κιρσούς.

Ερώτηση 1: 
Ποιά από τις παρακάτω παθολογικές 
οντότητες θα συμπεριλαμβάνατε στη 
διαφορική σας διάγνωση; 
Α : Λέμφωμα 
Β : Έμφρακτο 
Γ : Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Δ : Απόστημα
Ε : Το Α και το Γ
Στ : Όλα τα παραπάνω 

Μέχρι στιγμής, ο γενόμενος έλεγχος δε μπο-
ρεί να μας προσανατολίσει με ασφάλεια υπέρ 
μιας από τις παραπάνω εναλλακτικές διαγνώ-
σεις. Μια βλάβη τέτοιου μεγέθους σίγουρα 

εγείρει την υποψία υποκείμενης νεοπλασίας, 
πρωτίστως συμπαγούς προέλευσης, χωρίς ω-
στόσο να μπορεί να αποκλειστεί η αιματολο-
γική κακοήθεια, ιδιαίτερα στα πλαίσια χρόνι-
ας HCV λοίμωξης. Η εκδήλωση δύο επεισο-
δίων εμπυρέτου σε συνδυασμό με την εργα-
στηριακή εικόνα φλεγμονής και τις έμμεσες 
ενδείξεις στις απεικονίσεις διατηρεί στο δια-
φοροδιαγνωστκό μας φάσμα και τη λοιμώ-
δη αιτιολογία. 
Το έμφρακτο θεωρείται περισσότερο απομα-

κρυσμένο, καθώς πρόκειται για πολύ εκτετα-
μένη βλάβη με περίπλοκη απεικονιστική συ-
μπεριφορά, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απο-
κλείεται εντελώς.
Προκειμένου να προχωρήσει η ταυτοποίη-

ση της βλάβης, προγραμματίστηκε κατευθυ-
νόμενη βιοψία ήπατος που πραγματοποιήθη-
κε χωρίς επιπλοκές. 
Εν τω μεταξύ, ο ασθενής συνέχισε να πα-

ρουσιάζει καθημερινά πυρετικά κύματα έως 
και 38°C, με συνοδό κακουχία και καταβο-
λή, ενώ οι καλλιέργειες παρέμεναν αρνητι-
κές, οπότε ενισχύθηκε η αντιβιοτική αγωγή. 
Η ιστολογική εξέταση του υλικού από τη βλά-

1) Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al. Cabozantinib versus everolimus in 
advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a randomised, 
open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2016;17(7):917-27
2) Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial 
therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance 
A031203 CABOSUN randomised trial): Progression-free survival by independent 
review and overall survival update. Eur J Cancer. 2018;94:115-25
3) Abou-Alfa, G, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib in patients with advanced 
and progressinig hepatocellular carcinoma. N Engl J Med. 2018
4) Cabometyx smpc
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στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου του νεφρού1,2 και του 

ηπατοκυτταρικού καρκίνου3. 

Ο νέας γενιάς αναστολέας ΤΚΙ που μέσω του μηχανισμού δράσης του 
στοχεύει στην τριπλή αναστολή των παραγόντων AXL,MET, VEGFR 1,2,4
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βη έδειξε τμήματα ηπατοκυτταρικού καρκινώ-
ματος με βαθμό κακοήθειας ΙΙ και ΙΙΙ.
Ύστερα από λίγες ημέρες νοσηλείας, η κλι-

νική εικόνα του ασθενούς άλλαξε αιφνίδια. 
Εμφάνισε πορφυρικό εξάνθημα στα κάτω ά-
κρα (βλ. εικόνα) και τους γλουτούς, που ε-
ξαπλώθηκε εντός ολίγων ωρών, και ταυτό-
χρονα αρθρίτιδα στο γόνατο και την αριστε-
ρή ποδοκνημική άρθρωση.

Ερώτηση 2: 
Πώς εξηγείται το εξάνθημα 
που εμφάνισε ο ασθενής μας; 
Πρόκειται για: 
Α) παρανεοπλασματικό σύνδρομο
Β) κρυοσφαιριναιμική αγγειΐτιδα
Γ) αγγειΐτιδα άλλης αιτιολογίας
Δ) ενδοκαρδίτιδα
Ε) ΙΤΡ
Στ) κανένα από τα παραπάνω

Ο ασθενής έχει χρόνια ηπατίτιδα C, οπότε 
η πιθανότητα εκδήλωσης κρυοσαιριναιμικής 
αγγειΐτιδας είναι ισχυρή και ταιριάζει απόλυ-
τα με την κλινική σημειολογία που αυτός εμ-
φανίζει. Η εκδήλωση de novo άλλης αγγειΐ-
τιδας μοιάζει απομακρυσμένη. 
Η πιθανότητα ενδοκαρδίτιδας είναι μικρό-

τερη, καθώς δεν υπάρχει ιστορικό βαλβιδο-
πάθειας, συμβατός ιατρικός χειρισμός, τραυ-
ματισμός ή επεισόδιο πρόσφατης χρήσης ου-
σιών, ωστόσο χρήζει αποκλεισμού. Το ΗΚΚ 
δεν είναι γνωστό να συνδέεται με τέτοιου εί-
δους παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις, ενώ 
η ΙΤΡ αποκλείστηκε εύκολα με τον έλεγχο γε-
νικής αίματος που ανέδειξε φυσιολογικό α-
ριθμό αιμοπεταλίων.
Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενδοκαρ-

δίτιδας, έγινε υπέρηχος καρδιάς, που έδειξε 
ικανοποιητική καρδιακή λειτουργία, φυσιο-
λογικές βαλβίδες και δεν ανέδειξε ευρήματα 
ενδεικτικά ενδοκαρδίτιδας.
Εστάλη ανοσολογικός έλεγχος που ανέδειξε 

θετικές κρυοσφαιρίνες, κρυοκρίτη 5%, υψη-
λό ρευματοειδή παράγοντα, χαμηλό C4 και 
οριακά φυσιολογικό C3, ενώ η γενική ούρων 
ανέδειξε σπάνιους κυτταρικούς κυλίνδρους, 
χωρίς επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.
Η κρυοσφαιριναιμική αγγειΐτιδα αποτελεί 

ένα είδος συστηματικής αγγειΐτιδας που προ-
σβάλλει τα μικρού και μεσαίου μεγέθους αγ-
γεία και είναι αποτέλεσμα της παρουσίας κρυ-
οσφαιρινών στον ορό. 
Αποτελεί μια σπάνια νόσο με κύρια αιτία, μέ-

χρι πριν λίγα χρόνια, την HCV-λοίμωξη. Άλλα 
αίτιά της είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως 
ο ΣΕΛ και το σ. Sjögren, και τα λεμφοϋπερ-
πλαστικά νοσήματα, όπως το non-Hodgkin 
λέμφωμα. 
Ουσιαστικά οφείλεται σε καθίζηση, στο ενδο-

θήλιο των αγγείων, ανοσοσυμπλεγμάτων που 
περιέχουν ρευματοειδή παράγοντα (Rf-IgM), 

IgG ανοσοσφαιρίνη, HCV-RNA και συμπλή-
ρωμα (κυρίως το συστατικό C4). 
Η κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα έχει ένα ευ-

ρύ φάσμα εκδηλώσεων που κυμαίνεται από 
ήπια συμπτώματα, όπως το πορφυρικό εξάν-
θημα, η αρθραλγία και η κόπωση, έως πιο 
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις με νευρολογι-
κή και νεφρική προσβολή. 
Η θεραπεία της κρυοσφαιριναιμικής αγγει-

ΐτιδας εξαρτάται από τη βαρύτητα της κλινι-
κής συμπτωματολογίας. Έτσι, σε ήπιες μορ-
φές της νόσου με συμπτώματα, όπως το πορ-
φυρικό εξάνθημα, η αρθραλγία και η κόπω-
ση, πολλές φορές αρκεί μόνο η αντιϊκή θε-
ραπεία της ηπατίτιδας C για την ύφεση των 
συμπτωμάτων. 
Ωστόσο, συχνά η συγχορήγηση κορτικοει-

δών συμβάλλει στην ταχύτερη ύφεση των 
συμπτωμάτων. 
Σε πιο βαριές μορφές αγγειΐτιδας που εκ-

δηλώνονται με εξελισσόμενη νεφρική νόσο, 
περιφερική νευροπάθεια και δερματικά έλ-
κη, στις θεραπευτικές μας επιλογές προστί-
θεται και το Rituximab. 
Τέλος, σε απειλητικές για τη ζωή καταστά-

σεις με σοβαρή προσβολή των νεφρών και 
συμπτώματα από τους πνεύμονες ή το ΚΝΣ 
στη φαρέτρα μας μπαίνουν εναλλακτικές θε-
ραπείες όπως η πλασμαφαίρεση.
Στο συγκεκριμένο ασθενή χορηγήθηκε κα-

τόπιν έγκρισης από το ΕΟΠΥΥ αντιϊκή θερα-
πεία για την ηπατίτιδα C και κορτικοειδή, με 
αποτέλεσμα την απυρεξία και την πλήρη α-
ποδρομή των συμπτωμάτων.

Ερώτηση 3: 
Ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη, ασφαλής 
και αποτελεσματική θεραπεία για την 
ηπατίτιδα C; 
Α) Ιντερφερόνη
Β) Ριμπαβιρίνη
Γ) Ιντερφερόνη + Ριμπαβιρίνη
Δ) Νεότεροι στοχευμένοι αντιϊκοί παράγο-
ντες (DAAs)
Ε) Όλα τα παραπάνω
ΣΤ) Κανένα από τα παραπάνω

Μέχρι και πριν 10 χρόνια περίπου, η θερα-
πεία της ηπατίτιδας C βασιζόταν στο συνδυ-
ασμό ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης. 
Αν και τα ποσοστά ίασης που επετύγχανε το 

συγκεκριμένο σχήμα δεν ήταν ευκαταφρόνη-
τα, οι πολλές παρενέργειες και η μεγάλη χρο-
νική διάρκεια της θεραπείας (6-12 μήνες) έ-
καναν δύσκολη την εφαρμογή του σε πολ-
λούς ασθενείς.
Η επανάσταση στη θεραπεία της ηπατίτιδας 

C ήρθε το 2011 με την κυκλοφορια των νέ-
ων στοχευμένων αντιϊκών παραγόντων (Direct 
Acting Antivirals- DAAs). 
Πρόκειται για παράγοντες που επιτυγχάνουν 

άριστη ιολογική ανταπόκριση, που προσεγγί-

ζει το 100%, με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες και μικρή διάρκεια θεραπείας. 
Στον ασθενή μας, χορηγήθηκε ο συνδυα-

σμός Velpatasvir + Sofosbuvir για 12 εβδο-
μάδες και επιτεύχθηκε ιολογική ανταπόκριση.

Ερώτηση 4: 
Ποια είναι η θεραπεία εκλογής του ΗΚΚ 
για τον συγκεκριμένο ασθενή; 
A) Atezolizumab + Bevacizumab 
Β) Sorafenib 
Γ) Χημειοεμβολισμός 
Δ) Εκτομή
Ε) Μεταμόσχευση 
ΣΤ) Παρηγορητική θεραπεία 

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) σταδιο-
ποιείται με βάση το σύστημα BCLC (Barcelona 
Clinic Liver Cancer), το οποίο περιλαμβάνει 
παραμέτρους σχετικές με τον όγκο, την ηπα-
τική λειτουργία και τη γενικότερη κατάσταση 
του ασθενούς. 
Ο ασθενής μας, με βάση το BCLC score, α-

νήκει στην κατηγορία Β, καθώς έχει πολυ-
εστιακό όγκο, είναι Child-Pugh A και έχει 
Performance Status 0. 
Λόγω της έκτασης του όγκου δεν ήταν δυ-

νατός ο χημειοεμβολισμός, οπότε επιλέ-
χθηκε η συστηματική θεραπεία 1ης γραμ-
μής με τον συνδυασμό Atezolizumab + 
Bevacizumab. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης 

τυχαιοποιημένης μελέτης, φάνηκε ότι το θερα-
πευτικό σχήμα Atezolizumab + Bevacizumab, 
αυξάνει την μέση επιβίωση στους 6,8 μήνες, 
συγκριτικά με την μονοθεραπεία με Sorafenib 
που έχει μέση επιβίωση 4,3 μήνες.
Ο ασθενής, μετά το 3ο χημειοθεραπευτικό 

σχήμα, εμφάνισε αρτηριακή υπέρταση, που 
αντιμετωπίστηκε με αμλοδιπίνη, και συμπτώ-
ματα υποθυρεοειδισμού. 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο βρέθηκε TSH: 
44 μIU/ml, Anti-TG: 3000 IU/ml, Anti-TPo: 
890 IU/ml, τα οποία είναι συμβατά με αυτοάνο-
σης αιτιολογίας θυρεοειδίτιδα (Θυρεοειδίτιδα 
Hashimoto). Χορηγήθηκε θεραπεία με Τ4 και 
ο ασθενής επανήλθε σε φυσιολογική θυρεο-
ειδική λειτουργία.
Στην επανεξέταση μετά το 4ο χημειοθερα-

πευτικό σχήμα, ο ασθενής παραπονέθηκε για 
έντονο κοιλιακό άλγος και ανορεξία. 
Από την αντικειμενική εξέταση, είχε όψη 

πάσχοντος χωρίς ίκτερο ή ηπατική εγκεφα-
λοπάθεια. 
Κατά την κλινική εξέταση της κοιλιάς, διαπι-

στώθηκε ασκίτης υπό τάση, σκληρής σύστα-
σης ήπαρ, ψηλαφητό μέχρι την πρόσθια άνω 
λαγόνιο άκανθα με ψηλαφητές μάζες και ψη-
λαφητό σπλήνα, ενώ οι εντερικοί ήχοι ήταν 
φυσιολογικοί. 

Entecavir
Accord
Δισκία επικαλυμμένα 
με λεπτό υμένιο
0.5 mg
1 mg
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Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε: 
Ht: 33,9%, Hb: 10,5 gr/dl, WBC: 9660/μL 

(Π: 88,4%, Λ: 11,6%), Αιμοπετάλια: 280.000/
μL, AST: 138 U/L, ALT: 84 U/L, TBil: 1,19 mg/
dl, γGT: 470 U/L , Alb: 2,6 g/dl, LDH: 594 U/L, 
ALP: 336 U/L, PT: 13”, INR: 1,2, Fib: 1048 
mg/dl, D-Dimers: 8965 mg/dl.

Ερώτηση 5: 
Σε ποιά από τις παρακάτω 
παθολογικές οντότητες είναι πιθανότερο 
να οφείλεται το κοιλιακό άλγος 
και ο ασκίτης; 
Α) Αυτόματη Βακτηριακή Περιτονίτιδα
Β) Διήθηση της κάψας του ήπατος από τον η-
πατοκυτταρικό καρκίνο
Γ) Περιτοναϊκές εμφυτεύσεις
Δ) Θρόμβωση πυλαίας φλέβας
Ε) Σύνδρομο Budd-Chiari 

Η διαγνωστική παρακέντηση ασκιτικού υγρού 
ανέδειξε υγρό πυλαίας υπέρτασης (SAAG> 
1,1), χωρίς αυτόματη βακτηριακή περιτονίτι-
δα, καθώς τα πολυμορφοπύρηνα ήταν 170/
mm3 (Φ.Τ. <250/mm3). Στη συνέχεια, διε-
νεργήθηκε αξονική τομογραφία άνω και κά-
τω κοιλίας, στην οποία ανευρέθη θρόμβω-
ση του μέσου και του αριστερού κλάδου της 

πυλαίας φλέβας. 
Η γαστροσκόπηση ανέδειξε νέους μικρούς 

κιρσούς στον οισοφάγο που οφείλονται στην 
ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης. 
Χορηγήθηκε ενοξαπαρίνη σε θεραπευτική 

δόση για προφύλαξη από την επέκταση της 
θρόμβωσης.
Το σύνολο των παραπάνω παρενεργειών 

(αρτηριακή υπέρταση, θυρεοειδίτιδα, θρόμ-
βωση) αποδόθηκε στη χορηγούμενη αντινε-
οπλασματική θεραπεία. Όσον αναφορά βέ-
βαια τη θρόμβωση πυλαίας, θα μπορούσε να 
αποτελεί κλινική εκδήλωση της κίρρωσης ή 
νεοπλασματικό θρόμβο. 
Η πρώτη εκδοχή δεν μπορεί να αποκλεισθεί, 

όμως η δεύτερη δεν επιβεβαιώθηκε από τα 
απεικονιστικά χαρακτηριστικά του θρόμβου, 
που δε μαρτυρούν εικόνα νεοπλασματικής 
μακροαγγειακής διήθησης.
Το Bevacizumab είναι ενα ανθρωποποιημέ-

νο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται ε-
κλεκτικά με τον αυξητικό παράγοντα του αγ-
γειακού ενδοθηλίου (VEGF) και εμποδίζει την 
ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων που παρέχουν 
θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στον όγκο. 
Οι σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που 

έχουν παρατηρηθεί με τη χρήση του είναι η αι-
μορραγία και θρομβοεμβολή, ενώ οι πιο συ-

χνές είναι η αρτηριακή υπέρταση, η κόπωση, 
η διάρροια και το κοιλιακό άλγος.
Το Atezolizumab είναι ένα βιοτεχνολογικά 

παρασκευασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που 
δεσμεύεται απευθείας στο μόριο PD-L1, το ο-
ποίο εκφράζεται από πολλά καρκινικά κύττα-
ρα, αποτρέποντάς το να συνδεθεί με τον υ-
ποδοχέα του (PD-1) των Τ λεμφοκυττάρων, 
με αποτέλεσμα τη διέγερση της ανοσολογι-
κής απάντησης. 
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του 

Atezolizumab σχετίζονται με το ανοσοποιη-
τικό σύστημα, όπως πνευμονίτιδα, θυρεοει-
δίτιδα, ηπατίτιδα, κολίτιδα, νεφρίτιδα και ε-
γκεφαλίτιδα, και συνήθως είναι αναστρέψι-
μες με την διακοπή της θεραπείας. Συχνές εί-
ναι επίσης η κόπωση, οι διαταραχές του ΓΕΣ 
και οι δερματικές αντιδράσεις.
Ο ασθενής μας, λόγω της αύξησης του με-

γέθους του όγκου και της επιδείνωσης της η-
πατικής λειτουργίας (Child-Pugh score B), κρί-
θηκε σκόπιμο να τεθεί δοκιμαστικά σε θερα-
πευτικό σχήμα με Sorafenib, το οποίο διέ-
κοψε μετά από ένα μήνα, εξαιτίας ανεπιθύ-
μητων ενεργειών και κυρίως λόγω κακού 
Performance Status (PS: 3). Ο ασθενής πλέ-
ον λαμβάνει συντηρητική θεραπεία υποστή-
ριξης με αναλγητική αγωγή. IG

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: EntEcavir accord
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Από τον γενόμενο παρακλινικό έλεγ-
χο: Ουρία: 31 mg/dl, Cr: 0,8 mg/
dl, AST: 121 IU/L, ALT: 576 IU/L, 

LDH: 249 IU/L, γ-GT: 2234 IU/L, ALP: 491 
IU/L, Χολερυθρίνη: 1,6 (Άμεση: 0,7) mg/
dl, INR: 1.

Ο ιολογικός έλεγχος (HBsAg, anti-HBc IgM, 
anti-HAV, anti-HCV, anti-HEV, anti-CMV, 
anti-EBV, anti-HSV) ήταν αρνητικός, ο ανο-
σολογικός επίσης [ΑΝΑ (-), ΑSΜΑ (-), ΑΜΑ 
(-), anti-LΚΜ (-)] και ο ποσοτικός προσδιορι-
σμός ανοσοσφαιρινών φυσιολογικός (IgG: 
1400, IgM: 200, ΙgA 350). 

Οι νεοπλασματικοί δείκτες ήταν αρνητικοί 
πλην του Ca 19.9: 400. Διενεργήθηκε α-
ξονική άνω κοιλίας, όπου δε διαπιστώθηκε 
βλάβη στο πάγκρεας, ενώ παρατηρήθηκε 
ήπια διάταση των ενδοηπατικών χοληφό-
ρων, χωρίς εστιακή βλάβη ήπατος. 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε MRCP, η οποία 
ανέδειξε έλλειμμα σκιαγράφησης στο πε-
ριφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου και 
προγραμματίστηκε ERCP. 

Στις εικόνες παρουσιάζονται στιγμιότυπα 
από την εξέλιξη της ERCP. Αναγνωρίζετε 
την απεικονιζόμενη παθολογία; Περί τίνος 
πρόκειται; 

•  Στην ERCP αναδείχθηκε έλλειμμα σκιαγράφησης στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου (Εικόνα 1) και τέθηκε χοληδοχο-
σκόπιο (Εικόνα 2) για την περαιτέρω διερεύνηση της περιοχής. 

•  Η χολαγγειοσκόπηση μέσω του Spyglass ανέδειξε βλάβες συμβατές με χολαγγειοκαρκίνωμα (νεοαγγείωση, θηλωματώδεις και λα-
χνωτές προσεκβολές του πόρου) και ελήφθησαν βιοψίες με τη λαβίδα Spybite (Εικόνες 3 και 4).

•  Η ιστολογική εξέταση του υλικού ανέδειξε μέτρια διαφοροποιημένο χολαγγειοκαρκίνωμα. Ο ασθενής παραπέμφθηκε σε χειρουρ-
γό για οριστική αντιμετώπιση.

Άνδρας 63 ετών παραπέμπεται στο ΤΕΠ από ιδιώτη Γαστρεντερολόγο λόγω διαταραχής ηπατικής βιοχημείας. 
Ο ασθενής εμφάνιζε επιγαστραλγία και δυσπεπτικά ενοχλήματα από διμήνου για τα οποία υποβλήθηκε 

σε γαστροσκόπηση, χωρίς ανάδειξη παθολογίας.

Γαστρεντερολογικό
Quiz 

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γαστρεντερολογική Κλινική nαυτικού Νοσοκομείου aθηνών

Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 2

Εικόνα 4
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Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

EMA/HMPC/46758/2015 
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)

Φάρμακο Φυτικής Προέλευσης

mastiha

caps

Pistacia lentiscus  
350 mg/cap

Iasis_Leaflet_Mastiha.pdf   1   8/4/21   3:40 µµ

Αναδεικνύοντας
την Αυθεντικότητα

EMA/HMPC/46758/2015 
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: GLUCOPLUS
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
ml). Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-
12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου 
DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα είναι 
διαυγές, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Νόσος του Crohn: Το 
STELARA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn, οι οποίοι 
εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε ανταγωνιστή 
του TNFα ή παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες. Ελκώδης κολίτιδα: Το STELARA ενδείκνυται για τη 
θεραπεία ενήλικων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή 
ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα 
ή παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε 
κάποιο από τα έκδοχα. Κλινικά σημαντική, ενεργή λοίμωξη (π.χ. ενεργή φυματίωση, βλέπε παράγραφο  Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: 
Ιχνηλασιμότητα: Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το 
όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Λοιμώξεις: Το 
ustekinumab μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων και να ενεργοποιήσει εκ νέου λανθάνουσες 
λοιμώξεις. Σε κλινικές μελέτες, σοβαρές βακτηριακές, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις έχουν παρατηρηθεί σε 
ασθενείς που λαμβάνουν STELARA (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Απαιτείται προσοχή όταν 
εξετάζεται η χρήση του STELARA σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή με ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης (βλέπε 
παράγραφο Αντενδείξεις). Πριν από την έναρξη της θεραπείας με STELARA, οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται για 
λοίμωξη από φυματίωση. Το STELARA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (βλέπε 
παράγραφο Αντενδείξεις). Η θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης πρέπει να ξεκινά πριν από τη χορήγηση του 
STELARA. Το ενδεχόμενο θεραπείας κατά της φυματίωσης πρέπει επίσης να εξετάζεται πριν από την έναρξη 
χορήγησης του STELARA σε ασθενείς με ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργού φυματίωσης, για τους οποίους δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθεί μια επαρκής προηγούμενη θεραπεία. Ασθενείς που λαμβάνουν STELARA πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις και συμπτώματα ενεργού φυματίωσης κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος 
της θεραπείας. Πρέπει να γίνει υπόδειξη στους ασθενείς να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν 
σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει μια σοβαρή λοίμωξη, ο ασθενής 
πρέπει να παρακολουθείται στενά και το STELARA δεν πρέπει να χορηγηθεί μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη. 
Κακοήθειες: Τα ανοσοκατασταλτικά όπως το ustekinumab αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο κακοήθειας. Ορισμένοι 
ασθενείς που λάμβαναν STELARA στα πλαίσια κλινικών μελετών ανέπτυξαν δερματικές και μη δερματικές 
κακοήθειες (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που να περιλαμβάνουν 
ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας ή μελέτες που να συνεχίζουν τη θεραπεία σε ασθενείς που αναπτύσσουν 
κακοήθεια κατά τη λήψη του STELARA. Συνεπώς, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η χρήση του STELARA στους 
ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς, ιδίως όσοι είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ασθενείς με ιατρικό ιστορικό 
μακροχρόνιας λήψης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ή όσοι έχουν ιστορικό φωτοθεραπείας (PUVA), πρέπει να 
παρακολουθούνται για την εμφάνιση μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος (βλέπε παράγραφο 
Ανεπιθύμητες ενέργειες). Συστηματικές και αναπνευστικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Συστηματικές: Έχουν 
αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, σε 
μερικές περιπτώσεις αρκετές ημέρες μετά τη θεραπεία. Έχουν εμφανιστεί αναφυλαξία και αγγειοοίδημα. Εάν 
εμφανιστεί αναφυλαξία ή άλλη σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας, πρέπει να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία και 
να διακοπεί η χορήγηση του STELARA (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Αναπνευστικές: Έχουν 
αναφερθεί περιστατικά αλλεργικής κυψελίτιδας, ηωσινοφιλικής πνευμονίας και μη λοιμώδους οργανωτικής 
πνευμονίας κατά τη χρήση του ustekinumab μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
περιελάμβαναν βήχα, δύσπνοια και διάμεσες διηθήσεις μετά από μία έως τρεις δόσεις. Οι σοβαρές εκβάσεις 
περιελάμβαναν αναπνευστική ανεπάρκεια και παρατεταμένη νοσηλεία. Βελτίωση αναφέρθηκε μετά τη διακοπή 
του ustekinumab και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χορήγηση κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση που η 
πιθανότητα λοίμωξης έχει αποκλειστεί και η διάγνωση είναι επιβεβαιωμένη, διακόψτε το ustekinumab και 
ξεκινήστε κατάλληλη θεραπεία (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Εμβολιασμοί: Συνιστάται να μη 
συγχορηγούνται εμβόλια ζώντων ιών ή βακτηρίων (όπως ο Βάκιλλος των Calmette και Guérin (BCG)) με το STELARA. 
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα λάβει εμβόλια με ζώντες ιούς ή ζώντα 
βακτήρια Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη δευτερογενή μετάδοση λοίμωξης από ζώντα εμβόλια σε ασθενείς που 
λάμβαναν STELARA. Πριν από τον εμβολιασμό με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θεραπεία με το STELARA πρέπει 
να διακοπεί για τουλάχιστον 15 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση και μπορεί να ξαναρχίσει τουλάχιστον 2 
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Οι συνταγογράφοι ιατροί πρέπει να συμβουλεύονται την Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριμένου εμβολίου για πρόσθετη πληροφόρηση και οδηγίες σχετικά με 
την παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων μετά τον εμβολιασμό. Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
STELARA μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα αδρανοποιημένα ή μη ζώντα εμβόλια. Η μακροχρόνια θεραπεία με 
STELARA δεν καταστέλλει τη χυμική ανοσολογική απάντηση στο πολυσακχαριδικό εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο 
ή το εμβόλιο για τον τέτανο. Παράλληλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία: Σε μελέτες για την ψωρίαση, η ασφάλεια και 
η αποτελεσματικότητα του STELARA σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία, δεν έχουν αξιολογηθεί. Σε μελέτες για την ψωριασική αρθρίτιδα, η παράλληλη 
χρήση MTX δεν φάνηκε να επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του STELARA. Σε μελέτες για τη 
νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, η ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών ή κορτικοστεροειδών δεν 
φάνηκε να επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του STELARA. Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται 
η παράλληλη χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών και του STELARA ή κατά τη μετάβαση από άλλα βιολογικά 
ανοσοκατασταλτικά. Ανοσοθεραπεία: Το STELARA δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
ανοσοθεραπεία για αλλεργία. Δεν είναι γνωστό εάν το STELARA μπορεί να επηρεάσει την ανοσοθεραπεία για 
αλλεργία. Σοβαρές δερματοπάθειες: Σε ασθενείς με ψωρίαση, έχει αναφερθεί αποφολιδωτική δερματίτιδα μετά 
από θεραπεία με ustekinumab (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας 
ενδέχεται να αναπτύξουν ερυθροδερμική ψωρίαση στα πλαίσια της φυσικής πορείας του νοσήματός τους. Τα 
συμπτώματα της ερυθροδερμικής ψωρίασης ενδέχεται να μην διακρίνονται κλινικά από την αποφολιδωτική 
δερματίτιδα. Κατά την παρακολούθηση της ψωρίασης του ασθενούς, οι γιατροί θα πρέπει να επαγρυπνούν για 
συμπτώματα ερυθροδερμικής ψωρίασης ή αποφολιδωτικής δερματίτιδας. Εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν, 
θα πρέπει να ακολουθηθεί κατάλληλη θεραπεία. Το STELARA θα πρέπει να διακόπτεται εάν υπάρχει υπόνοια 
αντίδρασης στο φάρμακο. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι (≥  65 ετών): Δεν παρατηρήθηκαν συνολικές διαφορές 
στην αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω που έλαβαν STELARA, σε σύγκριση 
με νεότερους ασθενείς σε κλινικές μελέτες στις εγκεκριμένες ενδείξεις, ωστόσο ο αριθμός των ασθενών ηλικίας 65 
ετών και άνω δεν ήταν επαρκής ώστε να καθοριστεί εάν οι ασθενείς αυτοί ανταποκρίνονται διαφορετικά από τους 
νεότερους ασθενείς. Λόγω της υψηλότερης επίπτωσης λοιμώξεων γενικά στον ηλικιωμένο πληθυσμό, η θεραπεία 
πρέπει να γίνεται με προσοχή στους ηλικιωμένους. Περιεχόμενο σε νάτριο: To STELARA περιέχει λιγότερο από 
1  mmol νατρίου (23  mg) ανά δόση, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου». Ωστόσο, το STELARA 
αραιώνεται με διάλυμα χλωριούχου νατρίου προς έγχυση 9 mg/ml (0,9%). Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
προκειμένου για ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενη πρόσληψη νατρίου. Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (>  5%) στις ελεγχόμενες περιόδους των 
κλινικών μελετών της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας, της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας σε 
ενήλικες με το ustekinumab ήταν ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία. Οι περισσότερες από αυτές θεωρήθηκαν ήπιες 
και δεν επέβαλαν τη διακοπή της θεραπείας της μελέτης. Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί 
για το STELARA είναι σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας (βλέπε 
παράγραφο  Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Το συνολικό προφίλ ασφάλειας ήταν 
παρόμοιο για ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Κατάλογος 
ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα: Τα δεδομένα ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω αντικατοπτρίζουν την 
έκθεση ενηλίκων στο ustekinumab σε 14 μελέτες φάσης 2 και φάσης 3 σε 6.709 ασθενείς (4.135 με ψωρίαση και/ή 
ψωριασική αρθρίτιδα, 1.749 με νόσο του Crohn και 825 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα). Αυτά περιλαμβάνουν έκθεση 
στο STELARA στις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για τουλάχιστον 6 μήνες ή 1 
έτος (4.577 και 3.253 ασθενείς, αντιστοίχως, με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα) 
και έκθεση για τουλάχιστον 4 ή 5 έτη (1.482 και 838 ασθενείς με ψωρίαση, αντιστοίχως). Ο Πίνακας 2 παρέχει έναν 
κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών από κλινικές μελέτες για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα, τη νόσο 
του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα σε ενήλικες, καθώς επίσης και ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από 
την εμπειρία μετά την κυκλοφορία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά την Kατηγορία Οργάνου 
Συστήματος και τη συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές 
(≥  1/100 έως <  1/10), Όχι συχνές (≥  1/1.000 έως <  1/100), Σπάνιες (≥  1/10.000 έως <  1/1.000), Πολύ σπάνιες 
(< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας 
συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 2 Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών

Kατηγορία/Οργανικό Σύστημα Συχνότητα εμφάνισης: Ανεπιθύμητη ενέργεια

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Συχνές: Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
ρινοφαρυγγίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα
Όχι συχνές: Κυτταρίτιδα, οδοντικές λοιμώξεις, έρπης ζωστήρ, λοίμωξη 
του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, ιογενής λοίμωξη του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, αιδοιοκολπική μυκωτική λοίμωξη

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Όχι συχνές: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένων 
εξανθήματος, κνίδωσης)
Σπάνιες: Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένων 
αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος)

Ψυχιατρικές διαταραχές Όχι συχνές: Κατάθλιψη

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία
Όχι συχνές: Παράλυση προσωπικού νεύρου

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Συχνές: Στοματοφαρυγγικό άλγος
Όχι συχνές: Ρινική συμφόρηση
Σπάνιες: Αλλεργική κυψελίτιτδα, ηωσινοφιλική πνευμονία
Πολύ σπάνιες: Οργανωτική πνευμονία*

Διαταραχές του γαστρεντερικού Συχνές: Διάρροια, ναυτία, έμετος

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Συχνές: Κνησμός
Όχι συχνές: Φλυκταινώδης ψωρίαση, αποφολίδωση δέρματος, ακμή
Σπάνιες: Αποφολιδωτική δερματίτιδα, αγγειίτιδα από υπερευαισθησία

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Συχνές: Οσφυαλγία, μυαλγία, αρθραλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης

Συχνές: Κόπωση, ερύθημα στη θέση ένεσης, άλγος της θέσης ένεσης
Όχι συχνές: Αντιδράσεις στη θέση ένεσης (συμπεριλαμβανομένων της 
αιμορραγίας, αιματώματος, σκλήρυνσης, οιδήματος και κνησμού), 
εξασθένηση

*Βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση, Συστηματικές και αναπνευστικές 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Λοιμώξεις: Στις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες 
σε ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, τα ποσοστά λοιμώξεων ή 
σοβαρών λοιμώξεων ήταν παρόμοια μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν ustekinumab και εκείνων που λάμβαναν 
εικονικό φάρμακο. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο αυτών των κλινικών μελετών, το ποσοστό 
λοιμώξεων ήταν 1,36  ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab και 
1,34 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές λοιμώξεις εμφανίστηκαν σε ποσοστό 0,03 
ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (30  σοβαρές λοιμώξεις σε 
930  ανθρωποέτη παρακολούθησης) και 0,03 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (15  σοβαρές 
λοιμώξεις σε 434  ανθρωποέτη παρακολούθησης) (βλέπε παράγραφο  Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση). Στις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για την ψωρίαση, την 
ψωριασική αρθρίτιδα, τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, που αντιπροσωπεύουν 11.581  ανθρωποέτη 
έκθεσης σε 6.709  ασθενείς, η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 1,0  έτος, 1,1  έτη για τις μελέτες για 
την ψωριασική νόσο, 0,6 έτη για τις μελέτες για τη νόσο του Crohn και 1,0  έτος για τις μελέτες για την ελκώδη 
κολίτιδα. Το ποσοστό λοιμώξεων ήταν 0,91 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν 
ustekinumab και το ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων ήταν 0,02 ανά ανθρωποέτος παρακολούθησης για τους ασθενείς 
που λάμβαναν ustekinumab (199  σοβαρές λοιμώξεις σε 11.581  ανθρωποέτη παρακολούθησης) και οι σοβαρές 
λοιμώξεις που αναφέρθηκαν περιελάμβαναν πνευμονία, απόστημα του πρωκτού, κυτταρίτιδα, εκκολπωματίτιδα, 
γαστρεντερίτιδα και ιογενείς λοιμώξεις. Σε κλινικές μελέτες, ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση που παράλληλα 
λάμβαναν αγωγή με ισονιαζίδη δεν ανέπτυξαν φυματίωση. Κακοήθειες: Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
περίοδο των κλινικών μελετών σε ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη 
κολίτιδα, η επίπτωση κακοηθειών, εξαιρούμενου του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, ήταν 0,11 ανά 
100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (1 ασθενής σε 929 ανθρωποέτη 
παρακολούθησης) σε σύγκριση με 0,23 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (1 ασθενής σε 
434 ανθρωποέτη παρακολούθησης). Η επίπτωση του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος ήταν 0,43 ανά 
100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς που λάμβαναν ustekinumab (4 ασθενείς σε 929 ανθρωποέτη 
παρακολούθησης) σε σύγκριση με 0,46 για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (2 ασθενείς σε 
433  ανθρωποέτη παρακολούθησης). Στις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για 
την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα, τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, που αντιπροσωπεύουν 
11.561 ανθρωποέτη έκθεσης σε 6.709 ασθενείς, η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 1,0 έτος, 1,1 έτη για τις 
μελέτες για την ψωριασική νόσο, 0,6 έτη για τις μελέτες για τη νόσο του Crohn και 1,0 έτος για τις μελέτες για την 
ελκώδη κολίτιδα. Αναφέρθηκαν κακοήθειες, εξαιρουμένου του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, σε 
62 ασθενείς σε 11.561 ανθρωποέτη παρακολούθησης (επίπτωση 0,54 ανά 100 ανθρωποέτη παρακολούθησης για 
τους ασθενείς που έλαβαν ustekinumab). Η επίπτωση κακοηθειών που αναφέρθηκε στους ασθενείς που έλαβαν 
ustekinumab ήταν συγκρίσιμη με την επίπτωση που αναμένεται στο γενικό πληθυσμό (προτυπωμένο πηλίκο 
επίπτωσης= 0,93 [διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 0,71, 1,20], προσαρμοσμένο για την ηλικία, το φύλο και τη φυλή). 
Οι πιο συχνά παρατηρούμενες κακοήθειες, εξαιρουμένου του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, 
ήταν καρκίνος του προστάτη, ορθοκολικός καρκίνος, μελάνωμα και καρκίνος του μαστού. Η επίπτωση του μη 
μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος ήταν 0,49  ανά 100  ανθρωποέτη παρακολούθησης για τους ασθενείς 
που έλαβαν ustekinumab (56  ασθενείς σε 11.545  ανθρωποέτη παρακολούθησης). Η αναλογία των ασθενών με 
βασικοκυτταρικό έναντι ακανθοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος (3:1) είναι συγκρίσιμη με την αναμενόμενη 
αναλογία στο γενικό πληθυσμό (βλέπε παράγραφο  Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας και αντιδράσεις στην έγχυση: Στις μελέτες επαγωγής με ενδοφλέβια χορήγηση για τη 
νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, δεν αναφέρθηκαν επεισόδια αναφυλαξίας ή άλλες σοβαρές αντιδράσεις 
στην έγχυση μετά από την εφάπαξ ενδοφλέβια δόση. Σε αυτές τις μελέτες, 2,2% από τους 785 ασθενείς που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο και 1,9% από τους 790  ασθενείς που έλαβαν τη συνιστώμενη δόση ustekinumab ανέφεραν 
ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες συνέβησαν στη διάρκεια της έγχυσης ή εντός μίας ώρας από αυτήν. Παιδιατρικός 
πληθυσμός: Παιδιατρικοί ασθενείς ηλικίας 6  ετών και άνω με ψωρίαση κατά πλάκας: Η ασφάλεια του ustekinumab 
έχει μελετηθεί σε δύο φάσης 3 μελέτες σε παιδιατρικούς ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Η 
πρώτη διεξήχθη σε 110 ασθενείς 12-17 ετών που έλαβαν θεραπεία για διάστημα έως 60 εβδομάδες και η δεύτερη 
μελέτη διεξήχθη σε 44 ασθενείς 6 έως 11 ετών που έλαβαν θεραπεία για διάστημα έως 56 εβδομάδες. Σε γενικές 
γραμμές, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε αυτές τις δύο μελέτες με δεδομένα για την ασφάλεια έως 
1 έτους ήταν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες σε ενήλικες με ψωρίαση κατά 
πλάκας. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει 
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 
06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International 
NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/494/005. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 16 Ιανουαρίου 
2009. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 19 Σεπτεμβρίου 2013. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 9 Μαρτίου 2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον 
δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Mε 
περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος  
συσκευασίας

Νοσοκομειακή  
Τιμή

Λιανική  
Τιμή

C/S.SOL.IN  130MG/26 ML VIAL 
(5MG/ML) BT x 1 VIAL x 26ML 2009,02€ 2439,56€

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. 
Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΣΕΛΙΔΑ 38

1st aThenS ColoproCTology 
MeeTing on FunCTional 
bowel & pelviC Floor 
DiSorDerS For ColoreCTal 
anD pelviC Surgeon
1 Απριλίου, Αμφιθέατρο “Ερρίκος 
Ντυνάν
www.coloproctologysociety.gr

27ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΛΙΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΛΟΙΜΩξΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
8 Απριλίου - 10 Απριλίου, 
Αμφιθέατρο Ελληνικής 
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
www.eemep.gr/?view=page&id=81 

17η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΛΙΓΑΣΤ – ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤΗ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ
15 - 17 Απριλίου, 
Divani Caravel Hotel
www.eligast.gr/

20ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
26-29 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο 
Μακεδονία Palace, Θεσσαλονίκη
www.eemh2022.gr

20ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ φΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ 

ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
2-5 Ιουνίου 2022, 
Corfu Holiday Palace
www.ifne2022.gr

5th aiSDD, aThenS 
inTernaTional SyMpoSiuM 
on DigeSTive DiSeaSeS
1-2 July 2022, Megaron Athens 
International Conference Centre
www.aisdd.gr

14η ΗΠΑΤΟ-
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
23-25 Σεπτεμβρίου, 
Ξενοδοχείο Ionian Blue

Νικιάνα, Λευκάδα
www.inepig-ioannina.conferre.gr

42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
10-13 Νοεμβρίου 2022, 
Ξενοδοχείο Caravel
www.hsgcongress2022.gr

19η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΠΕΓΕ) 
3-4 Δεκεμβρίου 2022, 
Ξενοδοχείο Caravel
www.epege.gr

Προσεχή Συνέδρια

Γραμματεία: 
Focus on Health E.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16 - 11521 Αθήνα  
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220 • info@focusonhealth.gr

Πανελλήνια Εκπαιδευτική 
Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία  
και Ηπατολογία

η

15-17 Απριλίου 2022
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Προκαταρκτικό 
Πρόγραμμα

Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας
και Διατροφής

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) 
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

https://17h-ekpaideutiki.fohevents.gr/

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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