
Γαστρεντερολογικό περιστατικό

TEYXOΣ  96  -  ΟΚΤΩΒΡ ΙΟΣ  -  ΝΟΕΜΒΡ ΙΟΣ  -  ΔΕΚΕΜΒΡ ΙΟΣ  2022

T Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α  ΓΑ Σ Τ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΗΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 015226

To INFO GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY στο διαδίκτυο: www.infogastroenterologyandhepatology.gr

ISSN 2241-9853

Σελ. 46Προσεχή Συνέδρια

Σελ. 4

Σελ. 18

Σελ. 10

Μυοσκελετικές εκδηλώσεις
στισ ιδιόπαθεισ Φλεγμόνώδεισ 
νόσόυσ τόυ εντερόυ (ιΦνε)

ΕμμΕνουσα προκληση ο στοχοσ του παγκοσμιου οργανισμου 
υγΕιασ (που) για την ΕξαλΕιψη τησ ηπατιτιδασ μΕχρι το 2030

Πολύποδες
παχέος εντέρου
ΒασικΕσ αρχΕσ Ενδοσκοπικησ Εκτιμησησ

& ΕξαιρΕσησ τουσ

Σελ. 34

Εστιάζοντας 
στην Ηπατίτιδα Β 
στην Ελλάδα



ΣEΛIΔA 2

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

ΣΥΝΤΑΚΤ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ
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ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
- Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική
ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟιΤΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής, Γαστρεντερολογική Κλινική 
Ν.Ν.Α.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Γαστρεντερολογική 
Κλινική Ν.Ν.Α.
χΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πατρών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ χΟΛΟΓΚΙΤΑΣ: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Γαστρεντερολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Α’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων

Συντονιστής ύλης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Ειδικός Παθολόγος, Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

το τέταρτο και τελευταίο για φέτος τεύχος του περιοδικού μας έρχεται 
στα χέρια σας λίγες μέρες πριν την εκπνοή του χρόνου, ενός χρόνου 
που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της πανδημίας και μας 
έφερε ξανά και χωρίς εμπόδια πιο κοντά στους ασθενείς, δίνοντάς 
μας το έναυσμα να μετρήσουμε τις απώλειες των περασμένων ετών 
και να εντατικοποιήσουμε την προσπάθειά μας για ποιοτικότερη και 
πληρέστερη φροντίδα. Το παρόν τεύχος στοχεύει να σας προσφέρει ένα 
εκπαιδευτικό διάλειμμα στη διάρκεια της ολιγοήμερης ανάπαυλας των 
εορτών, με το πλούσιο και επίκαιρο περιεχόμενό του.

Η διάγνωση και διαχείριση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων 
του εντέρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του 
γαστρεντερολόγου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ωστόσο, ότι τα νοσήματα 
αυτά έχουν μια σειρά εξωεντερικών εκδηλώσεων, τις οποίες πρέπει 
αυτός να είναι σε θέση ν’ αναγνωρίσει και ν‘ αντιμετωπίσει, μόνος ή 
σε συνδυασμό με την ανάλογη ειδικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, ο 
κ. Κουτσιανάς από τη Μονάδα Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας 
της Β' Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, μας παρουσιάζει τις εξωεντερικές 
εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ από το μυοσκελετικό σε μια περιεκτική και 
αναλυτική ανασκόπηση.

Ένα άλλο θέμα που άπτεται της καθημερινής πρακτικής του 
γαστρεντερολόγου είναι η διαχείριση των πολυπόδων του παχέος 
εντερου. Οι κκ. Ορφανίδου και Κουτσούμπας από το Λαϊκό Νοσοκομείο 
μας παρουσιάζουν διεξοδικά και με πληρότητα τη διαδικασία 
ενδοσκοπικής εκτίμησης των πολυπόδων, το φάσμα των μεθόδων 
εξαίρεσής τους, τον τρόπο να επιλέξουμε την κατάλληλη μεταξύ αυτών 
και την αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με την αφαίρεση επιπλοκών.

Η ηπατίτιδα Β είναι μια λοιμώδης νόσος που εξακολουθεί να αφορά 
ένα σημαντικό κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Η εξάλειψη της 
στο προσεχές μέλλον αποτελεί φιλόδοξο στόχο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. Οι κκ. Μαντή και Ντόιτς στην εκτενές και περιεκτικό 
άρθρο τους μας παρουσιάζουν τα νεότερα δεδομένα για τη νόσο, 
από την επιδημιολογία και την ιολογία ως τις νεότερες θεραπευτικές 
δυνατότητες και τις στρατηγικές πρόληψης, καθώς και τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης για την γρηγορότερη επίτευξη της εξάλειψης.

Από το τεύχος αυτό δε λείπει φυσικά το γαστρεντερολογικό κουίζ 
που επιμελήθηκε ο τακτικός συνεργάτης μας κ. Κρανιδιώτης. Σας 
προσκαλούμε να δοκιμάσετε τις γνώσεις και την εμπειρία σας σε ένα 
καθημερινό περιστατικό από το χώρο της επεμβατικής ενδοσκόπησης.
Με τις καλύτερες ευχές μας για όμορφα και χαρούμενα Χριστούγεννα 
για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους και για ένα νέο έτος γεμάτο 
υγεία, ειρήνη, ευτυχία και παραγωγικότητα για όλους μας, 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

ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΔΙΑφΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Παρότι μόνο λιγότερο του 10% των 
ασθενών με ΙΦΝΕ θα έχουν Εξω-
Εντερικές Εκδηλώσεις (ΕΕΕ) ως πρώ-

το σύμπτωμα, υπολογίζεται ότι περίπου ένας 
στους τέσσερις ασθενείς με ΙΦΝΕ θα εμφανί-
σει τουλάχιστον μία ΕΕΕ κατά τη διάρκεια της 
ζωής του. Οι ΕΕΕ μπορεί να εμφανιστούν πριν 
την πρωτοδιάγνωση της ΙΦΝΕ, ταυτόχρονα 
με την εκδήλωση των γαστρεντερικών ενο-
χλημάτων ή χρόνια μετά τη διάγνωση, ακό-
μη και μετά την εκτομή των πασχόντων τμη-

μάτων του εντέρου. Οι ΕΕΕ προκαλούν συ-
μπτώματα που πολύ συχνά επηρεάζουν ση-
μαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με 
ΙΦΝΕ. Έτσι, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η 
ταχεία διάγνωση και η επαρκής αντιμετώπι-
σή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτούς 
τους ασθενείς.

Τα συχνότερα συστήματα εκτός του εντέρου 
που προσβάλλονται στις ΙΦΝΕ είναι οι αρθρώ-
σεις, το δέρμα και οι οφθαλμοί, ενώ λιγότε-
ρο συχνά θα εμφανιστούν εκδηλώσεις από 

το ήπαρ και τα χοληφόρα, το αναπνευστικό 
και το καρδιαγγειακό σύστημα. Οι περισσότε-
ρες ΕΕΕ ακολουθούν τη δραστηριότητα της 
υποκείμενης εντερικής νόσου και βελτιώνο-
νται με τη θεραπεία, όπως π.χ. η περιφερική 
αρθρίτιδα και το οζώδες ερύθημα. 

Αντίθετα, άλλες εκδηλώσεις, όπως η πρω-
τοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα και η α-
ξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑξΣπΑ), εμφανί-
ζουν δραστηριότητα που δεν σχετίζεται με 
την ενεργότητα της εντερικής προσβολής.

Μυοσκελετικές εκδηλώσεις
στισ ιδιοπαθεισ Φλεγμονώδεισ 

νοσουσ του εντερου (ιΦνε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, MD, PhD 

Ρευματολόγος - Ειδικός Παθολόγος, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας - Ρευματολογίας, 
β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν νοσολογικές οντότητες 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας με διαρκώς αυξανόμενη επίπτωση και νοσηρότητα στο γενικό 
πληθυσμό, όπως έχει φανεί από πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες. Στη Βόρειο Αμερική,  
ο δείκτης επίπτωσης  για τη νόσο Crohn κυμαίνεται μεταξύ 3,1 και 20,2 περιπτώσεις ανά 

100.000 ανθρωπο-έτη, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για την ελκώδη κολίτιδα είναι 2,2-19,2 ανά 
100.000 ανθρωπο-έτη. Παρότι τα νοσήματα αυτά, προσβάλλουν κατ’ εξοχήν τον γαστρεντερικό 
σωλήνα, σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών εμφανίζονται συμπτώματα και σε άλλα όργανα, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την πολυσυστηματική τους φύση.  

Εικόνα 1. Σημεία ευαισθησίας κατά την πίεση που αντιστοιχούν σε ενθέσεις που προσβάλλονται συχνά στις οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες (συμπεριλαμβανομένης και 
της εντεροπαθητικής)

1. Έξω επικόνδυλος βραχιονίου 6.Πρόσθια άνω λαγόνιος άκανθα 11. Έσω επικόνδυλος βραχιονίου
2. Έσω κόνδυλος μηριαίου 7. Λαγόνιος ακρολοφία 12. Μείζων τροχαντήρας
3. Αχίλλειος τένοντας 8. Οπίσθια άνω λαγόνιος άκανθα 13. Ένθεση τετρακεφάλου στον άνω πόλο της επιγονατίδας
4. 1η πλευροχονδρική 9. 5η οσφυϊκή ακανθώδης απόφυση 14. Ένθεση επιγονατιδικού στον κάτω πόλο της επιγονατίδας
5. 7η πλευροχονδρική 10. Ένθεση υπερακανθίου 15. Ένθεση πελματιαίας απονεύρωσης
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Eντεροπαθητική αρθρίτιδα 
(Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ΙΦΝΕ)

Η περιφερική αρθρίτιδα που εμφανίζεται 
σε ασθενείς με ΙΦΝΕ έχει ήδη παρατηρηθεί 
εδώ και σχεδόν ένα αιώνα με τις πρώτες α-
ναφορές στη βιβλιογραφία να εμφανίζονται 
το 1929. Από τότε ήδη είχε διαπιστωθεί η τά-
ση των εξάρσεων της περιφερικής αρθρίτι-
δας να ακολουθεί  την ενεργότητα της εντε-
ρικής προσβολής. Στα τέλη της δεκαετίας του 
1950 πολλοί συγγραφείς επίσης περιέγρα-
ψαν την παρουσία ιερολαγονίτιδας σε ασθε-
νείς με ΙΦΝΕ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η αρ-
θρίτιδα σχετιζόμενη με ΙΦΝΕ ορίστηκε ως ξε-
χωριστή κλινική οντότητα (1964) και κατόπιν 
κατατάχθηκε στην ομάδα των ΣπΑ (1976). 

Η εντεροπαθητική αρθρίτιδα είναι η πιο 
συχνή εξωεντερική εκδήλωση και συμβαίνει 
τόσο στη νόσο Crohn (NC) όσο και στην ελ-
κώδη κολίτιδα (EK), με τον επιπολασμό της 
να κυμαίνεται στη βιβλιογραφία μεταξύ 13 
και 33%. Παραδοσιακά διακρίνεται σε ΣπΑ 
με αξονική και περιφερική προσβολή. Σε μια 
πρόσφατη μεταανάλυση ανευρέθη ότι, σε α-
σθενείς με ΙΦΝΕ, ο επιπολασμός της ΑξΣπΑ, 
της ιερολαγονίτιδας και της περιφερικής αρ-
θρίτιδας ήταν 3%, 10% και 13% αντίστοιχα. 
Σημειώνεται ότι η αξονική προσβολή πιθανό-
τατα είναι πιο συχνή, κυρίως λόγω της ύπαρ-
ξης ασυμπτωματικής ιερολαγονίτιδας που 
συχνά περνάει αδιάγνωστη. Επιπλέον, υπάρ-
χουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ΙΦΝΕ 
που συσχετίζονται με πιο ενεργό φλεγμονώ-
δη αρθρίτιδα, όπως η προσβολή του παχέος 
εντέρου, η περιπρωκτική νόσος, η ψευδομεμ-
βρανώδης πολυποδίαση και τα αποστήματα.  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι αρθρικές εκδηλώσεις στην εντεροπαθη-

τική αρθρίτιδα είναι παρόμοιες με αυτές των 
άλλων ΣπΑ και περιλαμβάνουν τη φλεγμο-
νώδη αρθρίτιδα (αξονική και περιφερική), την 
ενθεσίτιδα και τη δακτυλίτιδα. Οποιοσδήποτε 
συνδυασμός των παραπάνω εκδηλώσεων 
μπορεί να παρατηρηθεί στην εντεροπαθητική 
αρθρίτιδα, όπως και στις άλλες ΣπΑ. Επίσης, 
σε αυτούς τους ασθενείς παρατηρούνται και 
πληθώρα άλλων εξωεντερικών/εξωαρθρι-
κών εκδηλώσεων.

Ι. Περιφερική αρθρίτιδα
Ιστορικά, η περιφερική προσβολή διαχωρι-

ζόταν σε δύο φαινότυπους ανάλογα με το εί-
δος των περιφερικών αρθρώσεων που προ-
σβάλλονταν (πίνακας 1). Ωστόσο, τα τελευ-
ταία δεδομένα δείχνουν ότι η διάκριση αυτή 
σε τύπου Ι (≤ 4 αρθρώσεις, ολιγοαρθρική) και 
τύπου ΙΙ (≥ 5 αρθρώσεις, πολυαρθρική) περι-
φερική αρθρίτιδα δεν έχει εντελώς σαφή ό-
ρια και πολλοί ασθενείς μπορεί να εμφανί-

ζουν αλληλεπικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά. 
Οι ασθενείς με κυρίαρχη ολιγοαρθρική προ-

σβολή (αρθροπάθεια τύπου Ι) αναπτύσσουν 
φλεγμονώδη αρθρίτιδα που τυπικά είναι α-
σύμμετρη και προσβάλλει τόσο μεγάλες ό-
σο και μικρές αρθρώσεις. Τα κάτω άκρα συμ-
μετέχουν πιο συχνά με κυρίως προσβαλλό-
μενες τις κατά γόνυ, ποδοκνημικές και με-
ταταρσοφαλαγγικές αρθρώσεις. Η αρθρίτι-
δα αυτού του τύπου μπορεί να έχει μετανα-
στευτικό χαρακτήρα, είναι συχνά παροδική με 
αυτόματη ύφεση και διάρκεια κατά μέσο ό-
ρο περίπου 5 εβδομάδων. Από την άλλη, έ-
να 10-20% των περιπτώσεων ενδέχεται να 
εμφανίσει πιο επίμονη και μακρόχρονη πο-
ρεία. Οι υποτροπές των επεισοδίων αρθρι-
κής φλεγμονής είναι συχνές και συσχετίζο-
νται με ενεργό εντερική νόσο. Δεν παρατη-
ρούνται συχνά οστικές διαβρώσεις σαν απο-
τέλεσμα φλεγμονής και γενικά θεωρείται λι-
γότερο σοβαρή από την πολυαρθρική προ-
σβολή. Η αρθρίτιδα αυτού του τύπου συσχε-
τίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άλ-
λων εξωεντερικών εκδηλώσεων όπως η ρα-

γοειδίτιδα και το οζώδες ερύθημα. 
Οι ασθενείς με κυρίαρχη πολυαρθρική προ-

σβολή (αρθροπάθεια τύπου ΙΙ) αναπτύσσουν 
τυπικά μια συμμετρική πολυαρθρίτιδα που 
κυρίως προσβάλλει τις μικρές αρθρώσεις, 
πιο συχνά τις μετακαρποφαλαγγικές, ώστε 
να προσομοιάζει συχνά την κλασική ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα. Η αρθρίτιδα αυτού του τύ-
που μπορεί και να προηγείται της εντερικής 
προσβολής. Η ενεργότητα της αρθρικής προ-
σβολής συνήθως δεν συμβαδίζει με αυτήν 
της εντερικής φλεγμονής. Η υμενίτιδα σε αυ-
τή τη μορφή αρθροπάθειας είναι συχνά πιο 
σοβαρή, μπορεί να προκαλέσει οστικές δια-
βρώσεις και συνήθως δεν είναι αυτοπεριο-
ριζόμενη. Χρειάζεται δε συχνά θεραπεία με 
ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες για έγκαι-
ρο και ικανοποιητικό έλεγχο της φλεγμονής. 
Η ύπαρξη πολυαρθρικής προσβολής συσχε-
τίζεται επίσης συχνά με ραγοειδίτιδα.  

ΙΙ. Αξονική προσβολή
Η ιερολαγονίτιδα έχει αναφερθεί στο 4-32% 

και η σπονδυλίτιδα στο 4-10% των ασθενών 

Πίνακας 1. Μυοσκελετική περιφερική προσβολή στις ΙΦΝΕ

Χαρακτηριστικά Τύπος Ι Τύπος ΙΙ

Κατανομή αρθρίτιδας
Ολιγοαρθρική, ασύμμετρη, 

μεταναστευτική 
Πολυαρθρική, συμμετρική

Συχνότερα προσβαλλόμενες 
αρθρώσεις

Γόνατα, ποδοκνημικές Μετακαρποφαλαγγικές

Διαβρωτική νόσος Σπάνια
Μπορεί να παρατηρηθεί σε πρόοδο 

νόσου

Κλινική πορεία Αυτοπεριοριζόμενη
Χρόνια, συχνά χρήζει 

ανοσοκατασταλτικής θεραπείας

Συσχέτιση με ενεργότητα της 
εντερικής νόσου

Εξάρσεις σχετιζόμενες με τη 
δραστηριότητα της εντερικής νόσου

Δεν υπάρχει συσχέτιση

Πίνακας 3. Ερωτηματολόγιο DETAIL (DETection of Arthritis in Inflammatory bowel diseases) (προσαρμογή 
από Di Carlo et al. Clin Rheumatol 2018 Apr;37(4):1037-1044)

Αν πάσχετε από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (νόσο Crohn ή ελκώδη κολίτιδα) και αν ο γιατρός 
ΔΕΝ σας έχει διαγνώσει με φλεγμονώδη αρθρίτιδα, παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις

ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Είχατε ποτέ ένα δάκτυλο του χεριού ή του ποδιού ή κάποια άλλη άρθρωση πρησμένη χωρίς 
εμφανή λόγο;

2. Έχετε παρατηρήσει ένα δάκτυλο του χεριού ή του ποδιού να πρήζεται ολόκληρο κατά 
διαστήματα, ώστε να μοιάζει «σαν λουκάνικο»;

3. Είχατε ποτέ πόνο στην πτέρνα σας;

4. Είχατε ποτέ πόνο στην οσφύ που να διαρκούσε τουλάχιστον 3 μήνες και να μη σχετίζεται με 
τραυματισμό;

5. Είχατε ποτέ πόνο στην οσφύ που να εμφανίζεται το πρωί ή/και κατά την ανάπαυση που 
βελτιωνόταν με την άσκηση;

6. Ξυπνάτε ποτέ μέσα στη νύχτα λόγω πόνου στην οσφύ;

Πίνακας 2. Κριτήρια Φλεγμονώδους οσφυαλγίας (προσαρμογή από Sieper et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:784-88)

Κριτήρια φλεγμονώδους οσφυαλγίας (ASAS)

1. Ηλικία έναρξης της οσφυαλγίας < 40 έτη

2.  Ύπουλη έναρξη

3. Βελτίωση με τη φυσική δραστηριότητα/άσκηση

4. Επιδείνωση στην ανάπαυση

5. Άλγος κατά τη διάρκεια της νύχτας (με βελτίωση κατά την έγερση)
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με ΙΦΝΕ. Η διαφορά αυτή φαίνεται να εξαρ-
τάται από το αν η διάγνωση ετέθη με βάση 
κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα. Η αξονική 
προσβολή εμφανίζεται συχνότερα σε ασθε-
νείς με νόσο του Crohn παρά σε ελκώδη κο-
λίτιδα. Ασθενείς με νόσο Crohn και ιερολα-
γονίτιδα είναι πιθανότερο να εμφανίσουν και 
περιφερική αρθρίτιδα. Οι άνδρες και οι γυναί-
κες προσβάλλονται εξίσου. Η αξονική ΣπΑ έ-
χει ισχυρό γενετικό υπόβαθρο και υψηλή συ-
σχέτιση με το αντιγόνο HLA-B27. 

Χαρακτηριστικά οι ασθενείς εμφανίζουν 
πόνο ή/και δυσκαμψία στην περιοχή της ο-
σφύος και των γλουτών. Τα συμπτώματα εί-
ναι χειρότερα μετά την πρωινή έγερση και με-
τά από ανάπαυση. Τυπικά, ο πόνος υποχω-
ρεί με την άσκηση (πίνακας 2). Οι ασθενείς 
συχνά αφυπνίζονται κατά το δεύτερο μισό 
της νύχτας λόγω του πόνου. Ισχυρή υποψί-
α για το φλεγμονώδη χαρακτήρα της οσφυ-
αλγίας θέτει η αναφορά του εναλλασσόμε-
νου γλουτιαίου πόνου. Καθώς η νόσος προ-
χωρά, η δυσκαμψία επιδεινώνεται με αποτέ-
λεσμα την προοδευτική απώλεια κινητικότη-
τας του αξονικού σκελετού και την χαρακτη-
ριστική σωματική στάση.  

Στις αρχικές απλές ακτινογραφίες μπορεί 
να αναδεικνύονται ετερόπλευρες ή αμφοτε-
ρόπλευρες οστικές διαβρώσεις συχνότερα 
στη λαγόνιο πλευρά, ενώ σε προχωρημένη 
νόσο διαπιστώνεται σύγκλειση των διαστημά-
των λόγω της χρόνιας φλεγμονής. Στη σπον-
δυλική στήλη παρατηρούνται χαρακτηριστι-
κά συνδεσμόφυτα μεταξύ των σπονδυλικών 
σωμάτων και οι ινώδεις δακτύλιοι οστεοποι-
ούνται, μια διαδικασία που τελικά οδηγεί στη 
σπονδυλική στήλη «δίκην μπαμπού».

Τα συμπτώματα της αξονικής προσβολής 
μπορεί να εκδηλωθούν αρκετά χρόνια πριν 

τη διάγνωση της ΙΦΝΕ και χαρακτηριστικά η 
αρθρική προσβολή είναι ανεξάρτητη από την 
πορεία της εντερικής νόσου. 

ΙΙΙ. Ενθεσίτιδα – Δακτυλίτιδα
Οι δύο αυτές εκδηλώσεις είναι χαρακτηρι-

στικές για την ομάδα των οροαρνητικών ΣπΑ 
και μπορεί συχνά να είναι η μόνη εκδήλωση 
σε εντεροπαθητική αρθρίτιδα. 

Ενθεσίτιδα ονομάζεται η παρουσία φλεγ-
μονής που προεξάρχει στο σημείο της ένθε-
σης, δηλαδή στο σημείο όπου προσφύεται ο 
τένοντας στο οστό. Διάφορες μελέτες υπο-
λογίζουν τον επιπολασμό της ενθεσίτιδας 
στις ΙΦΝΕ να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 50%. 
Χαρακτηριστικές θέσεις με τη συχνότερη προ-
σβολή στις ΙΦΝΕ αποτελούν ο Αχίλλειος τέ-
νοντας, η πελματιαία απονεύρωση και οι εν-
θέσεις του θωρακικού κλωβού (εικόνα 1). 
Κλινικά, παρατηρείται ευαισθησία με την πί-
εση της πάσχουσας περιοχής, ενώ ενδέχε-
ται να παρατηρείται ερυθρότητα, θερμότητα 
και οίδημα. Πολύ συχνά, η ενθεσίτιδα μπορεί 
να διαλάθει κατά την κλινική εξέταση. Σε αυ-
τό μπορεί να βοηθήσει η υπερηχογραφική ε-
ξέταση του μυοσκελετικού που μπορεί να ε-
δραιώσει τη διάγνωση σε πρωιμότερο στά-
διο (εικόνα 2). Η παρουσία χρόνιας ενθεσίτι-
δας μπορεί  να οδηγήσει όχι μόνο σε μείω-
ση της λειτουργικότητας της άρθρωσης, αλ-
λά και σε δομικές αλλαγές, όπως οστεοπε-
νία, διαβρώσεις, ασβεστώσεις μαλακών μο-
ρίων και απρόσφορη παραγωγή νέου οστού. 

Στη δακτυλίτιδα παρατηρείται διόγκωση, ε-
ρύθημα και άλγος σε όλο το δάκτυλο (άκρες 
χείρες ή/και πόδες). Το προσβεβλημένο δά-
κτυλο προσλαμβάνει τη «μορφή του λουκάνι-
κου» (“sausage digit”). Είναι λιγότερο συχνή 
από την ενθεσίτιδα (1-6%) στην αρθροπάθει-

α που σχετίζεται με ΙΦΝΕ. Οφείλεται σε φλεγ-
μονή που προσβάλλει πολλά από τα ανατομι-
κά στοιχεία του προσβεβλημένου δακτύλου 
(αρθρικός υμένας, ένθεση, τένοντες, κτλ.). 

IV. Άλλα σύνδρομα
Σπανιότερα, η μυοσκελετική προσβολή στις 

ΙΦΝΕ μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικούς 
φαινότυπους από τη συνήθη μορφή της ορο-
αρνητικής σπονδυλαρθρίτιδας. 

Το σύνδρομο SAPHO χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία ενός συνδυασμού μυοσκελε-
τικών και δερματολογικών ευρημάτων, στα 
οποία οφείλει και το όνομά του (Synovitis, 
Acne, Pustulosis, Hyperostosis, Osteitis). 
Ασθενείς με σύνδρομο SAPHO μπορεί να 
έχουν ΙΦΝΕ σε ποσοστό μέχρι και 10% και η 
συσχέτιση αυτή είναι πιο συχνή για τη νόσο 
Crohn παρά για την ελκώδη κολίτιδα. 

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι χρόνια ή 
να εμφανίζονται επεισοδιακά με υφέσεις και 
εξάρσεις. Η προσβολή του μυοσκελετικού 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: υμενίτι-
δα (συχνότερα μη διαβρωτική φλεγμονή πε-
ριφερικών αρθρώσεων με ευαισθησία και οί-
δημα του υμένα), οστεΐτιδα (ευαισθησία σε 
διάφορες θέσεις με οστικό οίδημα λόγω το-
πικής φλεγμονής), υπερόστωση (υπερπαρα-
γωγή οστίτη ιστού λόγω πολλαπλασιασμού 
σε ενδοοστικές ή/και περιοστικές θέσεις – ό-
ψιμο εύρημα) και συμπτώματα που προσο-
μοιάζουν αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ενθε-
σίτιδα, προσβολή ιερολαγονίων και λοιπού 
αξονικού σκελετού). Είναι χαρακτηριστική η 
προσβολή του πρόσθιου θωρακικού τοιχώ-
ματος (65-90%). Οι δερματολογικές εκδη-
λώσεις του συνδρόμου περιλαμβάνουν μια 
πλειάδα ακμόμορφων και ουδετεροφιλικών 
δερματιτίδων (κυστική ακμή, παλαμοπελμα-

Εικόνα 2. Ενθεσίτιδα σε ασθενή με εντεροπαθητική σπονδυλαρθρίτιδα. Υπερηχογραφικός έλεγχος Εικόνα 3. Ακροφλυκταίνωση παλαμών σε ασθενή με 
εντεροπαθητική αρθρίτιδα
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τιαία ακροφλυκταίνωση, διαπυητική ιδρωτα-
δενίτιδα κλπ.). 

Η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια με πα-
ρουσία πληκτροδακτυλίας έχει αναφερθεί 
ως εύρημα σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, συχνότε-
ρα στη νόσο Crohn σε σχέση με την ελκώ-
δη κολίτιδα. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε α-
σθενείς με προσβολή τμημάτων του εντέρου 
που νευρώνονται από το πνευμονογαστρικό 
νεύρο, παρά σε ορθοπρωκτική προσβολή. Η 
παρουσία πληκτροδακτυλίας έχει συσχετιστεί 
με τη δραστηριότητα της υποκείμενης ΙΦΝΕ. 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΣΤΙΣ ΙΦΝΕ: ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
Ο ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα ερωτηματολόγι-
α για ασθενείς που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για προληπτικό έλεγχο (screening) και 
έτσι να βοηθήσουν στην έγκαιρη αναγνώρι-
ση ασθενών με ύποπτα συμπτώματα. Ένα α-
πό αυτά είναι το ερωτηματολόγιο DETAIL (πί-
νακας 3), το οποίο χρησιμοποιεί έξι σύντομες 
ερωτήσεις με απαντήσεις «ναι» ή «όχι», η συ-
μπλήρωση του οποίου δε διαρκεί περισσότε-
ρο από ένα λεπτό. Αν ο ασθενής σε αυτό το 
ερωτηματολόγιο απαντήσει θετικά σε 3 ή πε-
ρισσότερες ερωτήσεις, υπάρχει υψηλή πιθα-
νότητα να πάσχει από οροαρνητική σπονδυ-
λαρθρίτιδα (μετεξεταστική πιθανότητα >75%). 
Η χρήση του ερωτηματολογίου στην καθημερι-
νή κλινική πράξη μπορεί να εντοπίσει πρώιμα 
τους ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω διερεύ-
νησης ή παραπομπή σε ειδικό ρευματολόγο. 

Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να υποψιάζε-
ται την παρουσία μυοσκελετικής προσβολής 
όποτε οι ασθενείς με ΙΦΝΕ αιτιώνται αρθραλ-
γίες, δυσκαμψία σε περιφερικές αρθρώσεις 
ή συμπτώματα από τον αξονικό σκελετό (χα-
μηλή οσφυαλγία, άλγος στις γλουτιαίες χώ-
ρες, νυχτερινή αφύπνιση). 

Στην κλινική εξέταση αναζητούνται σημεί-
α και συμπτώματα υμενίτιδας σε περιφερι-
κές αρθρώσεις, ευαισθησία σε σημεία τενό-
ντων και ενθέσεων, παρουσίας δακτυλίτιδας 
ή περιορισμού της κινητικότητας του αξονι-
κού σκελετού. Σε πολλές περιπτώσεις, η μυ-
οσκελετική προσβολή συνυπάρχει με άλλες 
εξωεντερικές εκδηλώσεις, όπως η συμμετο-
χή του δέρματος (ψωρίαση, ακροφλυκταίνω-
ση (εικόνα 4), οζώδες ερύθημα, ουδετεροφι-
λικές δερματίτιδες, κλπ.) ή προσβολή οφθαλ-
μού (ραγοειδίτιδα). 

Συνήθως οι πρωτεΐνες οξείας φάσης (CRP) 
δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικές στην εκτίμηση 
της μυοσκελετικής προσβολής, αφού κυρί-
ως ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα της 
ΙΦΝΕ. Παρόλα αυτά, αυξημένοι δείκτες φλεγ-
μονής σε ασθενείς με τεκμηριωμένη ύφεση 

της εντερικής νόσου μπορεί να είναι ενδεικτι-
κοί φλεγμονής στον αξονικό σκελετό και τότε 
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην παρακολού-
θηση της δραστηριότητάς της. Το HLA-B27 
ανευρίσκεται θετικό σε υψηλό ποσοστό ασθε-
νών με αξονική προσβολή (50-75%). Άλλες 
συσχετίσεις που έχουν διαπιστωθεί είναι αυ-
τή των HLA-B27, B35 και DRB1*0103 με 
την περιφερική αρθρίτιδα τύπου Ι, καθώς και 
του HLA-B44 με την περιφερική αρθρίτιδα 
τύπου ΙΙ. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι αυ-
τές οι συσχετίσεις των HLA μπορεί να έχουν 
ενδιαφέρον όσον αφορά στην παθοφυσιο-
λογία της νόσου, αλλά σε κάθε ασθενή ξε-
χωριστά δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικές, μιας 
και η παρουσία ή απουσία τους δεν είναι κα-
θοριστικές για τη διάγνωση.

Η ακτινολογική εικόνα των προσβεβλημέ-
νων περιοχών μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοη-
θητική στη διάγνωση της μυοσκελετικής προ-
σβολής στις ΙΦΝΕ. Η απλή ακτινογραφία των 
περιφερικών αρθρώσεων μπορεί να καταδεί-
ξει οίδημα στα μαλακά μόρια, περιαρθρική ο-
στεοπενία, περιοστίτιδα, αν και μόνο σπάνια 
οστικές διαβρώσεις ή δομικές ανωμαλίες. Ο 
ακτινολογικός έλεγχος της λεκάνης, των ιερο-
λαγονίων και της οσφυϊκής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης μπορεί να καταδείξει ευρή-
ματα συμβατά με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα 
(εικόνα 4), όπως π.χ. εικόνα ετερόπλευρης ή 
αμφοτερόπλευρης ιερολαγονίτιδας, συνδε-
σμοφύτων, συνοστέωσης σπονδύλων, σπον-
δυλικής στήλης δίκην «μπαμπού». Τονίζεται 
ωστόσο ότι η ανεύρεση παθολογικών ευρη-
μάτων στις ακτινογραφίες θα πρέπει να συ-
νεκτιμάται με την κλινική εικόνα του ασθε-
νούς, καθότι έχει τεκμηριωθεί πολύ συχνά η 
ύπαρξη αλλαγών (κυρίως στις ιερολαγόνιες 
αρθρώσεις) που δεν ανήκουν σε κλινικό σύν-
δρομο αρθρίτιδας ή σπονδυλαρθρίτιδας και 
θα πρέπει να θεωρούνται μη φλεγμονώδη. 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι 
για τις οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθει-
ες (στις οποίες ανήκει και η εντεροπαθητική) 

δεν υπάρχει παθογνωμονική εξέταση. Η δι-
άγνωση πρέπει να βασίζεται στη χαρακτηρι-
στική κλινική εικόνα της περιφερικής αρθρί-
τιδας ή φλεγμονώδους οσφυαλγίας και τον 
αποκλεισμό άλλων παθήσεων με την υπο-
βοήθεια του λοιπού παρακλινικού ελέγχου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
•  Η μυοσκελετική προσβολή στις ΙΦΝΕ παρα-

τηρείται σε ικανό ποσοστό των ασθενών με 
NC και EK και μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
της περιφερικής αρθρίτιδας ή/και της αξο-
νικής σπονδυλαρθρίτιδας. 

•  Η αρθρίτιδα τύπου Ι μπορεί να είναι οξεία, 
ενίοτε αυτοπεριοριζόμενη, ολιγοαρθρική, 
συμβαίνει πρώιμα στην πορεία της ΙΦΝΕ 
και προσβάλλει κυρίως τις κατά γόνυ αρ-
θρώσεις. Η αρθρίτιδα τύπου ΙΙ είναι πιο χρό-
νια και υποτροπιάζουσα, πολυαρθρική και 
προσβάλλει συχνά τις μετακαρποφαλαγγι-
κές. Άλλες χαρακτηριστικές κλινικές εικό-
νες περιφερικής προσβολής είναι η ενθε-
σίτιδα και η δακτυλίτιδα. 

•  Η αξονική προσβολή στις ΙΦΝΕ χαρακτηρί-
ζεται από φλεγμονώδη οσφυαλγία (παρα-
τεταμένη πρωινή δυσκαμψία, βελτίωση με 
τη δραστηριότητα και επιδείνωση στην ανά-
παυση, εναλλασσόμενα άλγη στην οσφύ και 
τους γλουτούς). Κλινικά, η χαρακτηριστική 
εικόνα είναι αυτή του περιορισμού του εύ-
ρους της κίνησης του αξονικού σκελετού.

•  Ελλείψει παθογνωμονικής εργαστηριακής 
εξέτασης, η διάγνωση της μυοσκελετικής 
προσβολής στις ΙΦΝΕ βασίζεται κυρίως στην 
κλινική εικόνα και υποστηρίζεται από τον α-
κτινολογικό έλεγχο. 

•  Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να υποψιάζεται 
την ύπαρξη μυοσκελετικών εκδηλώσεων σε 
ασθενείς με ΙΦΝΕ που αιτιώνται αρθραλγί-
ες, δυσκαμψία σε περιφερικές αρθρώσεις 
ή συμπτώματα από τον αξονικό σκελετό. 
Υπάρχουν ερωτηματολόγια ασθενών που 
μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώρι-
ση και πρωιμότερη διάγνωση.

Εικόνα 4. Ετερόπλευρη ιερολαγονίτιδα πλέον εμφανή στη μαγνητική τομογραφία (κεφαλές βέλων) σε ασθενή 
με ιστορικό νόσου Crohn. 

ig
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Στους παράγοντες που έχουν συσχετισθεί 

με αυξημένη εμφάνιση αδενωμάτων περι-
λαμβάνονται η μεγάλη ηλικία, το άρρεν φύ-
λο και η αφροαμερικανική ή ισπανική φυλή. 
Μεταξύ των ατόμων ηλικίας >50 ετών, έως 
50% θα έχουν τουλάχιστον ένα αδένωμα 
παχέος εντέρου, ενώ περίπου 3-7% θα έ-
χουν αδένωμα με υψηλόβαθμη δυσπλασία. 

Κατά την screening κολονοσκόπηση α-
νευρίσκεται αδένωμα σε ποσοστό 24-40%. 

Σε άτομα με ιστορικό αφαιρεθέντος αδενώ-
ματος, το 20-50% θα αναπτύξουν νέο αδέ-
νωμα σε 3-5 έτη. Κατά τη διάγνωση καρκίνου 
παχέος εντέρου είναι απαραίτητη η ολική κο-
λονοσκόπηση, καθώς περίπου 30% των α-
σθενών έχουν σύγχρονο αδένωμα. 

Περίπου 40% των ενηλίκων έχουν τουλά-
χιστον μία οδοντωτή βλάβη, συνήθως υπερ-
πλαστικό πολύποδα, ενώ υπολογίζεται ότι ο 
επιπολασμός των SSA είναι περίπου 4-5%.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
Η ενδοσκοπική περιγραφή των πολυπόδων 

πρέπει κατ’ελάχιστο να περιλαμβάνει  τη μορ-
φολογία τους, το μέγεθός τους και τo μοτίβο 
της επιφάνειάς τους (pit pattern). 

Η μορφολογία των πολυπόδων προτιμάται 
να περιγράφεται βάσει της ταξινόμησης κατά 
Paris (Paris classification), όπως συνοπτικά 
αναφέρεται στον Πίνακα 1 και απεικονίζεται 
στην Εικόνα 1. 

Άλλο σημαντικό στοιχείο της περιγραφής 
ενός πολύποδα είναι το μέγεθός του που εί-
θισται να μετράται σε χιλιοστά. Αυτό υπολο-
γίζεται σχετικά εύκολα αν συγκρίνουμε τον 
πολύποδα με γνωστές μας τιμές μήκους (ό-

πως για παράδειγμα η διάμετρος της κλειστής 
λαβίδας βιοψίας που είναι περίπου 2,3mm, 
η ανοικτή λαβίδα βιοψίας που είναι περίπου 
7mm για τις συνήθεις λαβίδες, ένας ανοι-
κτός βρόχος που γνωρίζουμε εκ των προτέ-
ρων τη διάμετρό του).  

Oι επίπεδοι και άμισχοι (Paris II και Is) πολύ-
ποδες διαμέτρου ≥10 mm ορίζονται ως πλά-
για εξαπλούμενες βλάβες (laterally spreading 
lesions – LSL) ή όγκοι (laterally spreading 
tumors – LST). Σε αυτή την ομάδα η μορφο-

λογία της επιφάνειάς τους θα πρέπει επιπλέ-
ον να περιγράφεται ως κοκκιώδης ή μη κοκ-
κιώδης (granular vs non-granular). 

Για το μοτίβο της επιφάνειας όλων των πο-
λυπόδων προτείνεται το σύστημα ταξινόμησης 
κατά Kudo (Kudo pit-pattern classification) 
που σχηματικά απεικονίζεται στην Εικόνα 2. 

Για την ταξινόμηση αυτή συνήθως αρκεί η 
απλή ενδοσκόπηση λευκού φωτός, κατά προ-
τίμηση με ενδοσκόπιο υψηλής ευκρίνειας, και 
η χρησιμότητά της βασίζεται στην αποδεδειγ-

Πολύποδες παχέος εντέρου
ΒασικΕσ αρχΕσ Ενδοσκοπικησ Εκτιμησησ τουσ και ΕξαιρΕσησ τουσ

ΑφΡΟΔΙΤΗ ΟΡφΑΝΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό

Οι εντερικές πολυποειδείς βλάβες διακρίνονται σε βλεννογόνιες και υποβλεννογόνιες. 
Στους βλεννογόνιους πολύποδες περιλαμβάνονται τα αδενώματα (σωληνώδη, λαχνωτά και 

σωληνολαχνωτά), οι οδοντωτές βλάβες (υπερπλαστικοί πολύποδες, άμισχες οδοντωτές βλάβες-
SSL, παραδοσιακά οδοντωτά αδενώματα-TSA και μικτές), οι αμαρτωματώδεις βλάβες και άλλοι 
μη νεοπλασματικοί πολύποδες (π.χ. φλεγμονώδεις πολύποδες, νεανικοί πολύποδες, προβολές 
βλεννογόνου κ.α.)1. Στις υποβλεννογόνιες βλάβες περιλαμβάνονται λιπώματα, αιμαγγειώματα, 

λεμφοειδείς πολύποδες, νευροενδοκρινείς όγκοι, GIST, μεταστατικοί όγκοι, κ.α.
Οι πολύποδες μπορεί να ανευρεθούν κεντρικότερα της σπληνικής καμπής (πολύποδες δεξιού 
κόλου / εγγύς πολύποδες) ή περιφερικότερα της σπληνικής καμπής (πολύποδες αριστερού 

κόλου / περιφερικοί πολύποδες).

Πίνακας 1. Ταξινόμηση πολυπόδων κατά Paris

Έμμισχος (pedunculated) Ip

Βραχύμισχος (semi-pedunculated) Isp

Άμισχος (sessile) – υψηλότερος από το ύψος κλειστής λαβίδας βιοψίας (2.5 χιλ) Is

Επίπεδη επηρμένη βλάβη – χαμηλότερη από το ύψος κλειστής λαβίδας βιοψίας (2.5 χιλ) IIa

Τελείως επίπεδη βλάβη – δεν προεξέχει άνωθεν της βλεννογονικής επιφάνειας IIb

Επίπεδη βλάβη με εμβύθυνση – χαμηλότερη του βλεννογόνου, με βάθος <1.2 χιλ IIc

Επίπεδη βλάβη με εξέλκωση–βαθύ έλκος βλεννογόνου, με βάθος >1.2 χιλ III

Πηγή: Παπαθεοδωρίδης ΓΒ (ed), 2022

Εικόνα 1. Paris Classification (Πηγή: Endoscopy Campus) 
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μένη καλή συσχέτιση μεταξύ του μοτίβου της 
επιφανείας του πολύποδα και της αρχιτεκτο-
νικής των κρυπτών στο μικροσκόπιο2. 

Η ταξινόμηση κατά Kudo μας επιτρέπει δη-
λαδή με ασφάλεια να γνωρίζουμε ήδη κατά 
την ενδοσκόπηση αν πρόκειται για φλεγμο-
νώδη πολύποδα, πολύποδα της οικογένειας 
των υπερπλαστικών/οδωντωτών βλαβών, 
σωληνώδες αδένωμα με χαμηλόβαθμη δυ-
σπλασία, λαχνωτό στοιχείο, υψηλόβαθμη δυ-
σπλασία ή καρκίνο.

Η χρωμοενδοσκόπηση (ψεκάζοντας δηλα-
δή διάλυμα indigo carmine 0,2% ή κυανού 
του μεθυλενίου 0,1% στην περιοχή του πο-
λύποδα μέσα από το κανάλι εργασίας, είτε α-
πευθείας είτε με spray catheter) μπορεί να 
μας βοηθήσει να χαρακτηρίσουμε το Kudo 
pit pattern μιας βλάβης όταν αυτό δεν είναι 
σαφές στο λευκό φως. 

Εξίσου χρήσιμη στην καλύτερη αναγνώρι-
ση του Kudo pit pattern είναι και η ψηφιακή 
χρωμοενδοσκόπηση, χρησιμοποιώντας δη-
λαδή φυσικά ή ψηφιακά φίλτρα του ενδοσκο-
πίου μας (NBI της Olympus, FICE και το νε-
ότερο BLI της  Fujifilm, i-scan της Pentax).

Στην καλύτερη ενδοσκοπική εκτίμηση των 
πολυπόδων συνεισφέρουν επίσης τα νεότερα 
ενδοσκόπια με οπτική ή ψηφιακή μεγέθυνση 
που μας βοηθάει να χαρακτηρίσουμε καλύτε-
ρα την μικροαρχιτεκτονική της επιφάνειας του 
πολύποδα καθώς και το μοτίβο των τριχοει-
δικών αγγείων του (capillary classification). 
Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο σύστημα ε-
κτίμησης του μοτίβου τριχοειδικών αγγείων 
είναι η ταξινόμηση κατά Sano που είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμη στη λήψη θεραπευτικών α-
ποφάσεων για πρώιμες καρκινικές βλάβες. 

Άλλα συστήματα εκτίμησης της επιφά-
νειας του πολύποδα είναι οι ταξινομήσεις 
NICE και JNET που χρησιμοποιούνται στο Ην. 
Βασίλειο και Ιαπωνία αντίστοιχα, αλλά δεν έ-
χουν βρει εφαρμογή στην καθ’ ημέρα πράξη 
στην Ευρώπη.

Όλοι οι μη κακοήθεις πολύποδες θα πρέ-
πει να αφαιρούνται, έκτος από τους μικρότα-
τους (οριζόμενοι ως εκείνοι με διάμετρο <5 
mm) πολύποδες ορθού ή ορθοσιγμοειδούς 
που προβλέπεται με μεγάλη σιγουριά ότι εί-
ναι υπερπλαστικοί. 

Οι πολύποδες που αφαιρούνται θα πρέπει 
στη συνέχεια να συλλέγονται για ιστολογική 
εξέταση. Σε εξειδικευμένα κέντρα όπου η δι-
άγνωση μπορεί να τίθεται με μεγάλη σιγου-
ριά από την όψη, σε μικρότατους πολύποδες 
μπορεί να εφαρμοστεί η στρατηγική «εκτομής 
και απόρριψης», δηλαδή εκτομή χωρίς απο-
στολή προς ιστολογική.

Ιδιαίτερα απλό και χρήσιμο σύστημα εκτί-
μησης ενός πολύποδα πριν αφαιρεθεί εί-
ναι η ταξινόμηση SMSA (size, morphology, 

site, access)3. Το SMSA βασίζεται σε 4 πα-
ραμέτρους και δίνει ένα score προγνωστικό 
της δυσκολίας πολυποδεκτομής (Πίνακας 2).

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι κα-
τευθυντήριες οδηγίες της ESGE για την πολυ-
ποδεκτομή και συναφή θέματα4. Ο αλγόριθ-
μος της ESGE για τις συνιστώμενες τεχνικές 
πολυποδεκτομής συνοψίζεται στο Σχήμα 1.

Μικρότατοι πολύποδες (≤5 χιλ): Για την α-
φαίρεση μικρότατων πολυπόδων (μεγέθους 
≤5 χιλ) θα πρέπει να προτιμάται ο ψυχρός πε-
ριβροχισμός (cold snare polypectomy). Η τε-
χνική αυτή έχει υψηλά ποσοστά πλήρους α-
φαίρεσης, επαρκούς δείγματος ιστού για ι-
στολογική εξέταση και χαμηλά ποσοστά επι-
πλοκών. Η χρήση ψυχρής λαβίδας βιοψίας 
για την αφαίρεση πολυπόδων θα πρέπει να 
αποφεύγεται λόγω υψηλών ποσοστών ατε-
λούς αφαίρεσης, αλλά μπορεί να απαιτηθεί 
όταν ο ψυχρός περιβροχισμός είναι τεχνικά 
δύσκολος ή μη εφικτός. Η θερμή λαβίδα βι-
οψίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται λό-

γω υψηλών ποσοστών ατελούς αφαίρεσης, 
ανεπαρκούς δείγματος ιστού για ιστολογι-
κή εξέταση και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου 
επιπλοκών σε σύγκριση με την ψυχρή εκτο-
μή (βαθύ θερμικό τραύμα και καθυστερημέ-
νη αιμορραγία).

Μικροί πολύποδες (6-9 χιλ): Η πολυποδε-
κτομή άμισχων πολυπόδων μεγέθους 6-9 χιλ 
θα πρέπει να γίνεται με βρόχο. Θα πρέπει να 
προτιμάται ψυχρός περιβροχισμός λόγω του 
καλύτερου προφίλ ασφαλείας, παρόλο που 
δεν υπάρχουν σαφή συγκριτικά δεδομένα α-
ποτελεσματικότητας με το θερμό περιβροχι-
σμό (hot snare polypectomy). Η χρήση λα-
βίδας βιοψίας για την εκτομή τέτοιων πολυ-
πόδων αντενδείκνυται λόγω υψηλών ποσο-
στών ατελούς αφαίρεσης. 

Άμισχοι πολύποδες 10-19 χιλ: Για την 
αφαίρεση άμισχων πολυπόδων μεγέθους 
10-19 χιλ θα πρέπει να προτιμάται θερμός 
περιβροχισμός, με ή χωρίς υποβλεννογόνι-
α έγχυση. Στις περισσότερες περιπτώσεις υ-
πάρχει κίνδυνος για βαθύ θερμικό τραύμα, ο-
πότε καλό είναι να προηγείται υποβλεννογό-
νια έγχυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο τμη-

Πίνακας 2. Σύστημα SMSA (Size/Morphology/Site/Access)

Παράμετρος Σημεία αναφοράς Score

Μέγεθος (Size)

<10 mm 1

10-19 mm 3

20-29 mm 5

30-39 mm 7

>40 mm 9

Μορφολογία (Morphology)

Έμμισχος 1

Άμισχος 2

Επίπεδος 3

Θέση (Site)
Αριστερά 1

Δεξιά 2

Πρόσβαση (Access)
Εύκολη 1

Δύσκολη 2

SMSA στάδιο 1: 4–5 πόντοι, στάδιο 2: 6–8 πόντοι, στάδιο 3: 9–12 πόντοι, στάδιο 4: > 12 πόντοι

Πηγή: Gupta et al, 2013

Εικόνα 2. Kudo pit pattern



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Cuprior
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ματικός ψυχρός περιβροχισμός (piecemeal 
cold snare polypectomy) μπορεί να έχει θέ-
ση στη μείωση του κινδύνου για βαθύ θερμικό 
τραύμα, ιδιαίτερα σε οδοντωτές βλάβες, αλλά 
χρειάζονται περισσότερες σχετικές μελέτες.

Έμμισχες βλάβες: Για την αφαίρεση έμμι-
σχων πολυπόδων θα πρέπει να προτιμάται ο 
θερμός περιβροχισμός. Για την πρόληψη αι-
μορραγίας σε κολοορθικούς έμμισχους πο-
λύποδες με κεφαλή ≥20 χιλ ή μίσχο ≥10 χιλ 
σε διάμετρο, θα πρέπει να προηγείται έγχυ-
ση του μίσχου με διάλυμα αδρεναλίνης και/ή 
μηχανική αιμόσταση.

Πολύποδες που πρέπει να αφαιρούνται 
από έμπειρο ενδοσκόπο: Μεγάλοι (≥20 χιλ) 
άμισχοι ή πλάγια εξαπλούμενοι ή σύνθετοι 
πολύποδες θα πρέπει να αφαιρούνται από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο ενδο-
σκόπο σε κατάλληλα εξοπλισμένο ενδοσκο-
πικό κέντρο.

Πολύποδες που χρήζουν αφαίρεσης με 
άλλες τεχνικές: Η πλειονότητα των κολικών 
και ορθικών πολυπόδων μπορούν να αφαιρε-
θούν με κλασική πολυποδεκτομή και/ή με EMR 
(Endoscopic Mucosal Resection). Τεχνικές ε-
κτομής en bloc όπως η en bloc EMR, η ESD 
(Endoscopic Submucosal Dissection) ή το 
χειρουργείο, θα πρέπει να επιλέγονται σε υ-
ποψία επιφανειακού διηθητικού καρκινώμα-
τος. Η ESD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αφαίρεση κολικών ή ορθικών βλαβών με υ-
ψηλή υποψία επιφανειακής υποβλεννογόνι-
ας διήθησης που δεν μπορεί να αφαιρεθεί 
en bloc με κλασική πολυποδεκτομή ή EMR. Η 
EMR θεωρείται επιτυχής ενδοσκοπικά με την 
απουσία νεόπλαστου ιστού με την ολοκλήρω-
ση της παρέμβασης, έπειτα από προσεκτική 
επιθεώρηση του υπολείμματος και των ορί-
ων του βλεννογόνου μετά την EMR. Η ενδο-
σκοπική θεραπεία βλαβών που αφαιρούνται 
με EMR θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με κο-
λονοσκόπηση παρακολούθησης με προηγ-
μένη ενδοσκοπική απεικόνιση και συστημα-
τικές βιοψίες. Ανεύρεση σε κολονοσκόπηση 
παρακολούθησης υπολειπόμενου ή υποτρο-
πιάζοντος αδενώματος, θα πρέπει να αφαι-
ρείται με βρόχο κατά την ίδια ενδοσκόπηση. 
Σε περιπτώσεις όπου η εκτομή με βρόχο δεν 
είναι εφικτή, η βλάβη θα πρέπει να καυτηρι-
άζεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται προηγ-
μένη ενδοσκοπική απεικόνιση για την ανα-
γνώριση πιθανής παρουσίας επιφανειακής 
ή υποβλεννογόνιας διήθησης. Σε περιπτώ-
σεις όπου η προηγμένη ενδοσκοπική απει-
κόνιση δεν είναι διαθέσιμη, η κλασική χρω-
μοενδοσκόπηση μπορεί να έχει αποτέλεσμα. 
Πολύποδες που έχουν σε προηγμένη ενδο-
σκοπική απεικόνιση χαρακτηριστικά βαθειάς 
υποβλεννογόνιας διήθησης, δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ενδοσκοπικά και θα πρέπει 

να παραπέμπονται προς χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Πολύποδες  που δεν έχουν χαρακτη-
ριστικά βαθειάς υποβλεννογόνιας διήθησης, 
δεν θα πρέπει να παραπέμπονται προς χει-
ρουργική αντιμετώπιση χωρίς εκτίμηση από 
εξειδικευμένο ενδοσκοπικό κέντρο για πιθα-
νότητα πολυποδεκτομής/EMR.

Διενέργεια Tattoo: Όταν ανευρίσκονται 
βλάβες που μπορεί να χρειαστεί να εντο-
πιστούν σε μελλοντική ενδοσκόπηση ή χει-
ρουργική παρέμβαση θα πρέπει να διενερ-
γείται tattoo κατά την κολονοσκόπηση. Το 
προτιμώμενο μέσο για διενέργεια tattoo εί-
ναι το στείρο εναιώρημα σωματιδίων άνθρα-
κα. Πριν την έγχυση tattoo θα πρέπει να σχη-
ματίζεται μια φυσαλίδα φυσιολογικού ορού 
στην υποβλεννογόνια στοιβάδα. Τα tattoo 
θα πρέπει να τοποθετούνται ≥3 εκ απώτερα 
της βλάβης (προς το ορθό), όπου θα πρέπει 
να γίνονται 2 ή 3 διαφορετικές εγχύσεις σε 
αντίθετες πλευρές του αυλού, ώστε να αυξά-
νεται η πιθανότητα ανεύρεσής τους. Τα μέλη 
της ενδοσκοπικής και της χειρουργικής ομά-
δας θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με 
τη συγκεκριμένη θέση όπου θα γίνεται έγχυ-
ση του tattoo στο ινστιτούτο τους. Οι λεπτο-
μέρειες της έγχυσης του tattoo θα πρέπει να 
καταγράφονται καθαρά στην κείμενο και τις 
φωτογραφίες της έκθεσης ενδοσκόπησης με 
ξεκάθαρη ορολογία.

EMR ΣΕ LSL ΜΕΓΕΘΟΥΣ ≥ 20 ΧΙΛ
Πριν από την EMR θα πρέπει να γίνεται προ-

σεκτική εκτίμηση της βλάβης ώστε να ανα-
γνωρίζονται χαρακτηριστικά που υποδηλώ-
νουν κακή έκβαση. Στα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με ατελή εκτομή ή υποτροπή της 
βλάβης περιλαμβάνονται βλάβες μεγέθους 
>40 χιλ, εντόπιση στην ειλεοτυφλική βαλβί-

δα, προηγηθείσες αποτυχημένες απόπειρες 
εκτομής και SMSA (size, morphology, site, 
access) score σταδίου 4.

Ο στόχος της EMR είναι να επιτευχθεί πλή-
ρης εκτομή με βρόχο της βλάβης με τον πιο 
ασφαλή ελάχιστο αριθμό τμημάτων, με επαρ-
κή όρια και χωρίς να χρειαστεί επιπρόσθετες 
τεχνικές καυτηριασμού. Η υποβλεννογόνια έγ-
χυση στην EMR θα πρέπει να γίνεται με ουσί-
ες με μεγαλύτερο ιξώδες από τον φυσιολο-
γικό ορό, των οποίων η ασφάλεια είναι απο-
δεδειγμένη, όπως η ζελατίνη, το υδροξυαιθυ-
λάμυλο ή η γλυκερόλη, καθώς η χρήση τους 
σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα και λι-
γότερο χρόνο επέμβασης. Στο υποβλεννογό-
νιο εγχυόμενο διάλυμα θα πρέπει να ενσω-
ματώνεται βιολογική αδρανής κυανή χρωστι-
κή, όπως το indigo carmine, ώστε να διευκο-
λύνεται η αναγνώριση της έκτασης του υπο-
βλεννογόνιου εγχυόμενου διαλύματος, των 
ορίων της βλάβης και της βαθειάς τοιχωμα-
τικής βλάβης. Η en bloc EMR θα πρέπει να 
περιορίζεται σε βλάβες ≤20 χιλ στο κόλον 
και ≤25 χιλ στο ορθό. Κατά την EMR θα πρέ-
πει να γίνεται πλήρης εκτομή με βρόχο, κα-
θώς οι επιπρόσθετες τεχνικές καυτηριασμού 
(όπως το APC) δεν είναι τόσο αποτελεσματι-
κές και σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο υ-
ποτροπής του αδενώματος. Χρειάζονται πε-
ραιτέρω μελέτες για την επιλογή της βέλτι-
στης επιπρόσθετης τεχνικής καυτηριασμού, 
σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί πλήρης εκτομή με βρόχο. Επίσης, χρει-
άζονται περαιτέρω μελέτες σχετικά με το ρό-
λο του επιπρόσθετου θερμικού καυτηριασμού 
των ορίων της EMR εκτομής για πρόληψη υ-
ποτροπής, σε περιπτώσεις όπου έχει επιτευ-
χθεί πλήρης EMR εκτομή με βρόχο. Όταν μια 

Σχήμα 1. Προτεινόμενος αλγόριθμος ESGE για τεχνικές πολυποδεκτομής παχέος 

Πηγή: Ferlitsch et al, ESGE Clinical Guidelines, 2017
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βλάβη φαίνεται κατάλληλη για EMR αλλά δεν 
ανυψώνεται με υποβλεννογόνια έγχυση, θα 
πρέπει να παραπέμπεται σε ειδικό ενδοσκό-
πο σε τριτοβάθμιο κέντρο. Κατά την EMR θα 
πρέπει να συλλέγονται όλα τα δείγματα για 
ιστολογική εξέταση.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Ορισμοί: Αιμορραγία κατά την πολυποδε-

κτομή (intra procedural bleeding- IPB) ορί-
ζεται η αιμορραγία που διαρκεί περισσότε-
ρο από 60 sec ή που απαιτεί ενδοσκοπική 
αιμόσταση. Αιμορραγία μετά πολυποδεκτο-
μή (post procedural bleeding – PPB) ορίζε-
ται κάθε αιμορραγία μετά το πέρας της πο-
λυποδεκτομής έως και 30 ημέρες.

Αιμορραγία: Για IPB συστήνεται ενδοσκο-
πική αιμόσταση (μαλακή αιμόσταση με το ά-
κρο του βρόχου ή με αιμοστατική λαβίδα) ή 
μηχανική θεραπεία (clip), με ή χωρίς τη σύγ-
χρονη έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης. Δεν 
συστήνεται η συστηματική προφυλακτική χρή-
ση clip για την προφύλαξη καθυστερημέ-
νης αιμορραγίας για άμισχους πολύποδες. 
Ωστόσο, ίσως υπάρχει ρόλος για μηχανική 
προφύλαξη (πχ κλείσιμο με clip του βλεννο-
γονικού ελλείματος) σε περιπτώσεις υψηλού 
ρίσκου μετά πολυποδεκτομή ή EMR. Αυτή η 
απόφαση πρέπει να εξατομικεύεται βασιζό-
μενη στους παράγοντες κινδύνου του ασθε-
νούς. Οι ασθενείς που εισάγονται στο νοσο-
κομείο με καθυστερημένη αιμορραγία και εί-
ναι αιμοδυναμικά σταθεροί, χωρίς συνεχιζό-
μενη ενεργό αιμορραγία, μπορούν να αντι-
μετωπιστούν αρχικά συντηρητικά. Εάν χρει-
αστεί παρέμβαση, η κολονοσκόπηση είναι 
η εξέταση πρώτης γραμμής. Όταν το σημεί-
ο πολυποδεκτομής αναγνωρίζεται κατά την 
κολονοσκόπηση για έλεγχο αιμορραγίας με-

τά πολυποδεκτομή και εντοπιστεί ενεργός αι-
μορραγία ή άλλα στίγματα υψηλού κινδύνου, 
συστήνεται καυτηριασμός με λαβίδα ή μηχα-
νική θεραπεία (clip), με ή χωρίς έγχυση δια-
λύματος αδρεναλίνης. 

Πρόληψη διάτρησης: Συστήνεται προσε-
κτική εξέταση του βλεννογονικού ελλείματος 
μετά την εκτομή, αλλά και προσεκτική εξέτα-
ση του περισυλλεχθέντος ιστού, ώστε για να 
αναγνωριστούν σημεία διάτρησης ή παρά-
γοντες κινδύνου για επικείμενη διάτρηση. Η 
ταξινόμηση κατά Sydney για βαθέα τοιχω-
ματικά τραύματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για 
τη στρωματοποίηση του κινδύνου διάτρησης. 
Διάτρηση ολικού πάχους τοιχώματος απαιτεί 
άμεση σύγκλιση με clip. Το ‘σημείο στόχος’ ή 
‘target sign’ (δηλαδή κυκλικά φερόμενες λευ-
κές ίνες με μαύρο σημάδι στο κέντρο, που α-
ναγνωρίζεται καλύτερα στο εκταμέν κομμάτι 
του πολύποδα που περισυνελλέξαμε) (Εικόνα 
3) είναι ένας δείκτης είτε μερικής είτε ολικής 
εκτομής της μυϊκής στιβάδας και επικείμενης 
διάτρησης5.

Σε αυτήν την περίπτωση ενδείκνυται άμε-
ση εφαρμογή clip. Η τοπική υποβλεννογόνια 
χρωμοενδοσκόπηση είναι απλή και αποτελε-
σματική τεχνική που γρήγορα επιβεβαιώνει 
το επίπεδο εκτομής. Ενδοσκοπικά σημεία ό-
πως η αποκάλυψη της μυϊκής στιβάδας, υπο-
βλεννογόνια ίνωση ή υποβλεννογόνιο λίπος 
πρέπει να αξιολογούνται και να ακολουθού-
νται από υποβλεννογόνια χρωμοενδοσκό-
πηση. Περιοχές που δεν βάφονται θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με σύγκλιση με clip κα-
θώς βαθιά μυϊκή βλάβη δεν μπορεί να απο-
κλειστεί. Παράγοντες υψηλού κινδύνου για 
βαθιά μυϊκή βλάβη περιλαμβάνουν την προ-
σπάθεια en bloc εκτομής βλαβών >25 mm, 

την υψηλόβαθμη δυσπλασία/πρώιμο καρκί-
νο και την πολυποδεκτομή στο εγκάρσιο κό-
λον. Όταν αυτοί οι παράγοντες υψηλού κιν-
δύνου είναι παρόντες, συστήνεται προφυλα-
κτική σύγκλιση με clip.
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Εικόνα 3. Σημείο στόχος ή Target sign (Τύπος ΙΙΙ στην Ταξινόμηση κατά Sydney για βαθέα τοιχωματικά τραύματα). (Πηγή: Endoscopy Campus)
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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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Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπη-
σης είναι μια σύντομη περιγραφή 
των συγχρόνων γνώσεων που α-

φορούν την χρόνια ηπατίτιδα Β με έμφαση 
στης παρούσες και μελλοντικές προσπάθει-
ες που καταβάλλονται σχετικά με το όραμα 
της εξάλειψης της ηπατίτιδας μέχρι το 2030. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η πρώτη πιθανή ιστορική συσχέτιση με τον 

ιό έγινε τον 5ο αιώνα π.Χ. από τον Ιπποκράτη, 
ο οποίος έκανε λόγο για επιδημία ίκτερου. 
Βέβαια, το 1883 καταγράφονται από τον 
Lurman τα πρώτα περιστατικά ίκτερου με-
τά τη χορήγηση του εμβολίου έναντι της ευ-
λογιάς σε Γερμανούς ναυπηγούς. 191 από 
τους 1289 εργάτες που εμβολιάστηκαν με 
λέμφο από φυσαλίδες πασχόντων από ευ-
λογιά εμφάνισαν ίκτερο εντός λίγων εβδο-
μάδων. Παρόμοιο σκηνικό διαδραματίστη-

κε το 1909 κατά τη διάρκεια θεραπείας ένα-
ντι της σύφιλης, μέσω χρήσης υποδερμικών 
βελόνων3. Η αιματογενής μετάδοση ηπατο-
τρόπου ιού σκιαγραφείται το 1943 από τον 
Paul Beeson, ο οποίος περιέγραψε και πάλι 
την εμφάνιση ίκτερου σε 7 ασθενείς μετά τη 
λήψη παραγώγων αίματος4. 

57 έτη μετά την ανακάλυψη της πρωτεΐνης 
HBsAg του ιού από τον Baruch Blumberg, 
ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Nobel, ο HBV 
εξακολουθεί να αποτελεί μία πρόκληση για 
τους κλινικούς ιατρούς λόγω του υψηλού πο-
σοστού μεταλλάξεων. Αρχικά χαρακτηρίστη-
κε ως «αυστραλιανό αντιγόνο», λόγω της α-
ντίδρασης αίματος Αυστραλών ιθαγενών με 
αντίσωμα ορού Αμερικανού αιμορροφιλικού 
ασθενή5. Σήμερα ο όρος αυτός αντιστοιχεί σε 
πρωτεΐνη επιφανείας του ιού. Τα επόμενα έ-
τη ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στην έρευνα έ-
ναντι του HBV, με κομβικό σημείο την ανα-
γνώριση των σωματίων Dane στο ηλεκτρο-
νικό μικροσκόπιο από τον παθολογοανατόμο 
David Dane. Ωστόσο, η παρουσία μίας άλλης 
δομής, και πιο συγκεκριμένα του υπερελικω-
μένου κυκλικού DNA (cccDNA) εντός των η-
πατοκυττάρων, ευθύνεται για την αδυναμία 
πλήρους ιολογικής κάθαρσης, καθώς η λει-
τουργική κάθαρση, δηλαδή η αρνητικοποίη-
ση του αυστραλιανού αντιγόνου (HBsAg) εί-

ΕμμΕνουσα προκληση ο στοχοσ του παγκοσμιου οργανισμου υγΕιασ (που) 
για την ΕξαλΕιψη τησ ηπατιτιδασ μΕχρι το 2030

Εστιάζοντας στην Ηπατίτιδα Β
στην Ελλάδα 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΝΤΗ1, Melanie DeuTSch2 
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», 2β΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί μία σύγχρονη μάστιγα με σοβαρές 
επιπλοκές σε ατομικό επίπεδο, αλλά και με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις. 
Αν και μικρό ποσοστό ασθενών που θα νοσήσουν με οξεία λοίμωξη εμφανίζουν εμμένοντες 

θετικούς ιολογικούς δείκτες (ΗΒsAg) που υπερβαίνουν τους 6 μήνες και χαρακτηρίζονται 
πλέον ως νοσούντες από χρόνια ηπατίτιδα Β, τα στατιστικά της χώρας μας επισημαίνουν την 
ανάγκη συνεχούς υγειονομικής επιτήρησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι 3,5% 
του πληθυσμού είναι χρόνιοι φορείς του ιού, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 296 εκατομμύρια 

άτομα1. Στην Ελλάδα το 2019, βάσει των δεδομένων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), καταγράφηκαν 185.964 περιστατικά χρόνιας νόσησης από HBV, αριθμός μικρότερος 
συγκριτικά με προηγούμενα έτη (193.760 το 2018 και 198.503 το 2015, Εικόνα 1), στοιχείο 

που υποδηλώνει τη συνεχή προσπάθεια εξάλειψης σε εθνικό επίπεδο2.
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ναι δυνατό να επιτευχθεί πλέον με τη θερα-
πευτική αγωγή.

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥ HBV
O HBV είναι ένας σφαιρικός DNA ιός, με-

ρικώς διπλής και μερικώς μονής αλυσί-
δας, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των 
Hepadnaviridae6. Δεν είναι άμεσα κυττα-
ροπαθογόνος, οπότε τα μετρήσιμα επίπεδα 
DNA στη χρόνια ηπατίτιδα δε σχετίζονται με 
την ενδεχόμενη ηπατική βλάβη. Παρά το γε-
γονός ότι είναι κατά κύριο λόγο ένας ηπα-
τοτρόπος ιός, δύναται να ανιχνευθεί σε άλ-
λοτε διαφορετικές συγκεντρώσεις στους νε-
φρούς, στο πάγκρεας και εντός των μονοπύ-
ρηνων κυττάρων1.

Τρεις τύποι ιϊκών σωματιδίων αναγνωρίζο-
νται στο αίμα χρόνιων φορέων: τα σωματίδια 
Dane, ο πλέον μολυσματικός τύπος διαμέτρου 
42 nm, μη λοιμώδη σφαιρικά σωμάτια διαμέ-
τρου 22 nm και τέλος μαστιγοφόρες δομές 
20-22 nm7. Οι δύο τελευταίοι τύποι χαρακτη-
ρίζονται βιβλιογραφικά ως υποϊικά σωματίδι-
α ή subviral particles (SVPs)8. Τα σωματίδια 
Dane αποτελούνται από μία εξωτερική λιπιδι-
κή διπλοστοιβάδα με θέσεις πρόσδεσης του 
αντιγόνου επιφανείας (HBsAg). 60% των λι-
πιδίων αποτελούνται από φωσφατιδυλοχολί-
νη, 15% από χοληστερόλη, 14% από χολη-
στερικό εστέρα και 3% από τριγλυκερίδια9. 

Το πυρηνοκαψίδιο με το core αντιγόνο 
(ΗBcAg) εσωκλείεται εντός του εξωτερικού 
περιβλήματος, το οποίο περιλαμβάνει διαδο-
χικά το γονιδίωμα για το κυκλικό μερικώς δί-
κλωνο DNA και τη DNA πολυμεράση6. 

Ο ιός εισέρχεται εντός του κυτταροπλάσμα-
τος των ηπατοκυττάρων διά του μηχανισμού 
της ενδοκυττάρωσης με δύο τρόπους: είτε μέ-
σω της προσκόλλησης με τις πρωτεογλυκά-
νες χαμηλής συγγένειας των ηπατοκυττάρων 
(heparan sulfate proteoglycan, HSPG)10, είτε 
μέσω της σύνδεσης του HBsAg με τους υψη-
λούς συγγένειας NTCP υποδοχείς (πολυπεπτι-
δικοί συμμεταφορείς νατρίου-ταυροχολίνης)11. 
Παρά την παρουσία HSPG και σε άλλα κύττα-
ρα, όπως τα ενδοθηλιακά, τα ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά σουλφιδικών δεσμών στην επιφά-
νεια των ηπατοκυττάρων καθιστούν σχεδόν 
μοναδική την ενδοκυττάρωση των σωματιδί-
ων Dane εντός αυτών. Αντιθέτως, οι υποδο-
χείς NTCP εντοπίζονται μόνο στην επιφάνεια 
καλώς διαφοροποιημένων ηπατοκυττάρων. 

Κατά την ενδοκυττάρωση του HBV εντός 
του κυτταροπλάσματος προκύπτουν αρχικά 
τα πρώιμα ενδοσώματα, κατόπιν τα όψιμα 
ενδοσώματα και τελικώς τα ενδολυσοσώμα-
τα. Λόγω του μηχανισμού της ενδοσωμικής 
διαφυγής (endosomal escape) που οφείλε-
ται στην πτώση του pH, υδρολύεται το εξω-
τερικό περίβλημα του ιού και η υπόλοιπη δο-

μή εισέρχεται εντός του πυρήνα8. Εκεί το με-
ρικώς δίκλωνο DNA μετατρέπεται σε δίκλω-
νο και εν συνεχεία σε υπερελικωμένο κλει-
στό κυκλικό DNA (covalently closed circular, 
cccDNA). Το τελευταίο αποτελεί τη μήτρα σύν-
θεσης mRNA, ενώ η παρουσία του προδικά-
ζει την αδυναμία ιολογικής κάθαρσης. Σε πε-
ρίπτωση ενεργού πολλαπλασιασμού του ιού, 
το συντιθέμενο mRNΑ μεταφέρεται στο κυτ-
ταρόπλασμα εντός πυρηνοκαψιδίιων. Σε κα-
θένα από αυτά εμπεριέχεται μία DNA πολυ-
μεράση, η οποία δρα ως αντίστροφη μετα-
γραφάση και συνθέτει την αρχικώς την αρ-
νητική DNA αλυσίδα. Ακολούθως, συντίθε-
ται η θετική αλυσίδα και προκύπτει το κυκλι-
κό DNA του ιού. 

Το ιϊκό γονιδίωμα περιέχει τέσσερα αλληλο-
επικαλυπτόμενα πλαίσια ανάγνωσης (pre-S/S 
για το γονίδιο επιφανείας, pre-C/C για το C 
πυρηνικό γονίδιο, P για το γονίδιο της DNA-
πολυμεράσης, X για το Χ γονίδιο)12, τα οποί-
α μεταφράζονται σε 7 πρωτεΐνες. Υπάρχουν 
τρεις διακριτοί τύποι του αντιγόνου επιφανεί-
ας (HBsAg): ο τύπος S που αποτελείται μόνο 
από την κύρια s πρωτεϊνη, ο τύπος M ο οποί-
ος περιέχει πλην της s και την προεπιφανει-
ακή πρωτεΐνη 2 και τέλος ο τύπος L αποτε-
λούμενος από τις πρωτεΐνες S, την προεπι-
φανειακή πρωτεΐνη 2 (Pre-s2) και την προε-
πιφανειακή πρωτεΐνη 1 (Pre-S1). Η Pre-S2 
συμβάλλει στην ενδοκυττάρωση του ιού ε-
ντός του ηπατοκυττάρου, ενώ η Pre-S1 στον 
αρχικό εντοπισμό αυτού. Επιπρόσθετα, η α-
νεύρεσή τους στον ορό συμβαίνει στο στά-
διο οξείας λοίμωξης, ενώ η εξαφάνιση τους 
και η δημιουργία αντισωμάτων συσχετίζεται 
με την αποδρομή της νόσου. 

Η 4η πρωτεΐνη στην οποία θα γίνει μνεία 
είναι η πρωτεΐνη c του πυρήνα, η οποία συν-
θέτει το HBcAg και είναι αναπόσπαστο δομι-
κό στοιχείο του πυρηνικού καψιδίου. Εν αντι-
θέσει με τη c, η πρωτεΐνη e (HBeAg) είναι δι-

αλυτή, μη δομική και συνεπικουρεί στην ανο-
σιακή διαφυγή και την καταστολή των CD4+ 
λεμφοκυττάρων. Η επόμενη πρωτεΐνη είναι 
η DNA-πολυμεράση, εντοπιζόμενη εντός του 
πυρήνα του ιού, η οποία κωδικοποιείται από 
το μεγαλύτερο πλαίσιο ανάγνωσης. Τέλος, 
η 7η πρωτεΐνη είναι η X με ρυθμιστικό ρόλο 
υπό διερεύνηση, και πιθανή αλληλεπίδραση 
στην ογκογένεση. 

Σε μοριακό επίπεδο, ο ιός ταξινομείται σε ι-
ολογικούς υπότυπους και γονότυπους13. 9 ιο-
λογικοί υπότυποι έχουν περιγραφεί βασιζόμε-
νοι στην ετερογένεια του HBsAg. Αντίστοιχα, 
ανευρίσκονται 10 γονότυποι του ιού, με τον 
τύπο D να είναι ο πιο διαδεδομένος παγκο-
σμίως14. Οι τελευταίοι εμφανίζουν ισχυρή συ-
σχέτιση με τη φάση μετάδοσης του ιού (ορι-
ζόντια ή κάθετη όπως θα αναφερθεί στη συ-
νέχεια) και τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλο-
κών από χρόνια λοίμωξη (κίρρωση ήπατος 
ή ηπατοκυτταρικός καρκίνος). Παράλληλα, 
η HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β (ανε-
νεργός φορεία), για την οποία θα γίνει λόγος 
στη συνέχεια, αποτελεί τη συχνότερη φάση 
της χρόνιας HBV νόσησης, λόγω των προπυ-
ρηνικών μεταλλαγμένων στελεχών15.

Λόγω της ιογενούς φύσης της νόσου, οι με-
ταλλάξεις θεωρούνται δεδομένες, με συχνό-
τερη στην Ελλάδα αυτή στην προπυρηνική πε-
ριοχή και αντικατάσταση μίας βάσης γουανί-
νης από θυμίνη στη θέση 1896, οδηγώντας 
στη δημιουργία κωδικόνιου τερματισμού και 
απώλεια του HBeAg. Η δεύτερη συχνότερη 
μετάλλαξη αφορά μία διπλή μεταλλαγή των 
θέσεων 1762 και 1764, μειώνοντας τα επί-
πεδα του μετρήσιμου HBeAg.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι 296 

εκατομμύρια άτομα έχουν προσβληθεί από 
τον ιό, με τη συχνότητα βέβαια να διαφέρει 
από χώρα σε χώρα16. 

Εικόνα 1. Αριθμός ατόμων με διάγνωση χρόνιας HBV στην Ελλάδα2
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Ετησίως λαµβάνουν χώρα 1,5 εκατοµµύρι-
α µολύνσεις και 900.000 θάνατοι οφειλόµε-
νοι σε επιπλοκές του HBV. Σε περιοχές όπως 
η Κίνα, η νοτιοανατολική και κεντρική Ασία, 
η Αφρική, η περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού 
(πλην της Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας) και η περιοχή του Αµαζονίου, 8-
15% του πληθυσµού έχει προσβληθεί από 
χρόνια HBV λοίµωξη. Οι περισσότερες µο-
λύνσεις λαµβάνουν χώρα κατά τη γέννηση ή 
σε πρώιµη παιδική ηλικία και εξελίσσονται σε 
χρονιότητα. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενες 
χώρες, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 
η Αυστραλία, όπως επίσης και χώρες της δυ-
τικής Ευρώπης έχουν χαµηλή ενδηµικότη-
τα, µε το σύνολο σχεδόν των µολύνσεων να 
λαµβάνει χώρα µετά την ενηλικίωση και τα 
ποσοστά χρονιότητας να µην ξεπερνούν το 
0,5%4. Ενδιάµεσα ποσοστά ενδηµικότητας 
παγκοσµίως καταγράφονται στη Ρωσία και 
σε χώρες της νοτιοδυτικής Ασίας και πέριξ 
της λεκάνης της Μεσογείου17. 

Η επίπτωση της νόσου (το ποσοστό νέων 
φορέων HBV) εµφανίζει έντονη διακύµαν-
ση ανά την επικράτεια στον ελλαδικό χώρο. 
Πιο συγκεκριµένα, τοπογραφικά είναι υψηλό-
τερη στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως στην περιο-

χή της Θράκης, ενώ όσον αφορά σε κοινω-
νικό επίπεδο, ξεπερνά το 8% σε συγκεκρι-
µένες οµάδες (8% σε αθίγγανους, 15% σε 
Μουσουλµάνους της Θράκης). Σε ένα γενι-
κότερο πλαίσιο, οι περιοχές διακρίνονται σε 
υψηλής ενδηµικότητας (>8%), µέσης (2-8%) 
και χαµηλής (<2%)18. Το 2013 ανακοινώθη-
καν τα αποτελέσµατα µιας τηλεφωνικής δηµο-
σκόπησης που πραγµατοποίησε η Ελληνική 
Επιστηµονική Εταιρεία AIDS και Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων σε τυχαίο δείγ-
µα 10.000 ατόµων του ελληνικού πληθυ-
σµού ηλικίας 18-70 ετών, όπου ο εκτιµώµε-
νος επιπολασµός υπολογίστηκε σε 2,39% 
για τον HBV19.Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα 
σταδιακά χαρακτηρίζεται ως χώρα χαµηλής 
ενδηµικότητας µε επιπολασµό της τάξεως 
του 1,74%20, 21. 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
Η ηπατίτιδα Β µεταδίδεται µέσω της παρε-

ντερικής οδού µετά από διαδερµική ή βλεννο-
γόνια έκθεση σε µολυσµατικά υγρά. Παρόλα 
αυτά, η επαφή µε αίµα HBV θετικού ατόµου 
θεωρείται περισσότερο επίφοβη για επικείµε-
νη µόλυνση, καθώς στο αίµα εµπεριέχονται 
υψηλότερες συγκεντρώσεις του ιού22. Οι συ-

χνότεροι τρόποι µετάδοσης είναι: περιγεννη-
τικά κατά τον τοκετό από θετική HBV µητέρα 
στο νεογνό (κάθετη µετάδοση), η σεξουαλι-
κή επαφή, ο ενοφθαλµισµός διά βελόνας σε 
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών ή σε νοσοκο-
µειακό περιβάλλον και η οριζόντια διασπο-
ρά µέσω χρήσης κοινών αιχµηρών αντικει-
µένων και άµεση επαφή µε εκδορά δέρµα-
τος ή βλεννογόνου. Η µετάδοση µετά από 
µετάγγιση τείνει πλέον να εκλείψει λόγω του 
συστηµατικού ελέγχου των παραγώγων αί-
µατος23. Κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι ο 
HBV ιός παραµένει ενεργός επί 7 ηµέρες σε 
επιφάνειες αντικειµένων και µεταδίδεται, πα-
ρά την απουσία εµφανούς αίµατος4. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η νόσος ως επί το πλείστον διαδράµει α-

συµπτωµατικά και διαγιγνώσκεται σε τυχαίο 
έλεγχο. Ο χρόνος επώασης κυµαίνεται µετα-
ξύ 60-90 ηµερών. Αναλυτικότερα, στην οξεί-
α ηπατίτιδα Β το ποσοστό ασυµπτωµατικής ή 
υποκλινικής λοίµωξης έγκειται στο 70-80%, 
ενώ στο 20-30% των περιπτώσεων εµφα-
νίζεται συµπτωµατολογία αδυναµίας, ναυ-
τίας και ενίοτε ίκτερου σε συνδυασµό µε υ-
πέρχρωση ούρων και αποχρωµατισµό κο-
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πράνων. Σύνδροµο ορονοσίας µε εµπύρε-
το, αρθραλγίες και διάχυτο εξάνθηµα έχει ε-
πίσης αναφερθεί. Οξεία ηπατική ανεπάρκεια 
µε παράταση INR>1,5 συνδυαστικά µε ηπα-
τική εγκεφαλοπάθεια διάρκειας µικρότερης 
των 26 εβδοµάδων, εµφανίζεται στο 1% της 
οξείας ηπατίτιδας Β, οπότε και συστήνεται ά-
µεση επικοινωνία µε κέντρο µεταµοσχεύσε-
ων. Συνήθως, η πλειονότητα των ασθενών 
αυτοϊάται1. Γενικότερα, η βαριά κλινική εικό-
να παρουσία ίκτερου ή κεραυνοβόλου ηπα-
τίτιδας επάγει µία ισχυρή ανοσιακή απάντη-
ση και οδηγεί σε κάθαρση του ιού, παρά σε 
µετάπτωση σε χρονιότητα. Καθοριστικός πα-
ράγοντας εξέλιξης της νόσου θεωρείται η η-
λικία, καθώς στα νεογνά η νόσος εξελίσσε-
ται σε χρόνια HBV στο 90-95%, εν αντιθέ-
σει µε µόλις το 3-5% σε µεγαλύτερες ηλικί-
ες (έφηβοι-ενήλικες). Κινούµενοι στο ίδιο µή-
κος κύµατος είναι αντιληπτό πως τυχόν ανο-
σοανεπάρκειες επίσης διαδραµατίζουν σπου-
δαίο ρόλο στην πορεία προς τη χρονιότητα24. 

Στον αντίποδα, σε χρόνια νόσηση από HBV 
το αίσθηµα κόπωσης µπορεί να αποτελεί τη 
µοναδική αναφερόµενη εκδήλωση από τους 
ασθενείς, ενώ από την κλινική εξέταση πιθα-
νώς αναδεικνύεται ηπατοµεγαλία. Σε περι-

πτώσεις ηπατίτιδας, η εµφάνιση ίκτερου µε 
υψηλή τιµή χολερυθρίνης αποτελεί ένα θο-
ρυβώδες σύµπτωµα. ∆εν είναι σπάνιες οι πε-
ριπτώσεις διάγνωσης της νόσου σε προχω-
ρηµένο στάδιο επιπλοκών, όπως η κίρρω-
ση (30%) ή ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος, µε 
2% ετήσιο κίνδυνο εξαλλαγής σε περίπτω-
ση κίρρωσης. Σε µη αντιρροπούµενη κίρρω-
ση, ο ασκίτης είναι το συχνότερο σύµπτωµα 
των ασθενών, ενώ επί ύπαρξης κακοήθειας 
η απώλεια βάρους αποτελεί το προεξάρχον 
εύρηµα. Εξωηπατικές εκδηλώσεις λοίµωξης 
εµφανίζονται σε ποσοστό 1-10%7, όπως η 
οζώδης πολυαρτηρίτιδα και η µεµβανώδης 
σπειραµατονεφρίτιδα σε ενήλικες, ενώ στα 
παιδιά εντοπίζεται η βλατιδώδης ακροδερ-
µατίτιδα (Gianotti-Crosti syndrome). 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ-ΣΤΑ∆ΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ
Ο χρόνος επώασης του ιού κυµαίνεται α-

πό 1 έως 6 µήνες. H ανεύρεση στο αίµα µό-
νο θετικού HBsAg και anti-HBcAg IgM υπο-
δηλώνει οξεία λοίµωξη. Εντούτοις, η µέτρη-
ση µπορεί να είναι αρνητική σε περίπτωση ε-
λέγχου εντός της περιόδου παραθύρου (χρο-
νικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην 
αρνητικοποίηση του HBsAg και την εξαφά-

νιση anti-HBc IgM) ή λόγω παρουσίας ανο-
σοσυµπλεγµάτων (πχ. ιδιοπαθής µικτή κρυ-
οσφαιριναιµία), µεταλλάξεων, κεραυνοβό-
λου ηπατίτιδας (15-20%), εργαστηριακού 
λάθους, πρώιµης ανοσολογικής κάθαρσης. 
H διάγνωση βέβαια της χρόνιας νόσου τίθε-
ται είτε µε την ανεύρεση HBsAg θετικού για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών 
ή σε τυχαίο έλεγχο µε HBsAg θετικό και ταυ-
τόχρονα anti-HBc IgM αρνητικό1. Η ανεύρε-
ση anti-HBs αντισωµάτων σχετίζεται είτε µε 
ανάπτυξη φυσικής ανοσίας έναντι της λοί-
µωξης, είτε µε εµβολιασµό. Σχετικά µε τους 
λοιπούς ιολογικούς δείκτες, το HBcAg όντας 
ενδοκυττάριο µόριο δεν ανιχνεύεται, ενώ τα 
αντισώµατα έναντι αυτού είναι τα IgM τα ο-
ποία παραµένουν θετικά για 3-12 µήνες σε 
αυτοπεριοριζόµενη λοίµωξη και τα IgG που 
πρωτοεµφανίζονται συνήθως 12 µήνες µε-
τά την επαφή µε τον ιό και παραµένουν θετι-
κά εφ’ όρου ζωής. Τέλος, το HBeAg ως δεί-
κτης υψηλής µολυσµατικότητας είναι ανάλο-
γος µε το ποσοστό του HBV-DNA, πλην των 
περιπτώσεων προπυρηνικών µεταλλάξεων. 
Κατ’ αντιστοιχία τα anti-HBe αντισώµατα εµ-
φανίζονται πρώιµα στην οξεία ηπατίτιδα, ε-
νώ στη χρόνια ηπατίτιδα όπως θα αναλυθεί 
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και στη συνέχεια ανευρίσκονται μετά το τρίτο 
στάδιο της νόσου (ορομετατροπή του HBeAg). 

Η πορεία της νόσου είναι πολυπαραγοντική 
και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Υπάρχουν 
5 διαδοχικές φάσεις οι οποίες χαρακτηρίζο-
νται είτε με τον όρο «λοίμωξη», είτε με τον ό-
ρο «ηπατίτιδα». Οι φάσεις αυτές ενίοτε αλ-
ληλεπικαλύπτονται και είναι οι ακόλουθες: η 
πρώτη φάση ανοσοανοχής ή πολλαπλασια-
σμού του ιού (χρόνια ΗBeAg θετική λοίμω-
ξη), η δεύτερη φάση ορομετατροπής ή κάθαρ-
σης του HBsAg (χρόνια HBeAg θετική ηπατί-
τιδα), η τρίτη φάση ανενεργού φορείας (χρό-
νια HBeAg αρνητική λοίμωξη), η τέταρτη φά-
ση της επανενεργοποίησης (χρόνια HBeAg 
αρνητική ηπατίτιδα) και τέλος η πέμπτη φά-
ση της κρυπτικής χρόνιας HBV λοίμωξης με 
HBsAg αρνητικό1. Για τη διάκριση των φάσε-
ων ελέγχεται η ύπαρξη του αντιγόνου HBsAg 
(ανευρίσκεται σε όλες τις φάσεις, πλην της 
πέμπτης) και HBeAg (θετικό σε πρώτη και 
δεύτερη φάση), γίνεται ποσοτικός προσδιο-
ρισμός του HBV-DNA (>107 iu/ml στη πρώ-
τη φάση, αρκετά αυξημένο στη δεύτερη, με-
ταβαλλόμενο ποσοστό στην τρίτη) και μέτρη-
ση των επιπέδων ALT (αυξημένα >40 IU/L 
στη δεύτερη και τέταρτη φάση). Ουσιαστικά ο 
όρος χρόνια HBV λοίμωξη (πρώτη και τρίτη 
φάση) αναφέρεται σε περιπτώσεις χωρίς ερ-
γαστηριακή αύξηση των ηπατικών ενζύμων 
και επί απουσίας διαταραχής της ιστολογίας 
του ήπατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρό-
κειται περί χρόνιας HBV ηπατίτιδας. Η βι-
οψία ήπατος και ο χαρακτηρισμός του βαθ-
μού νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας 
(grading) ή ίνωσης (staging) δεν κρίνεται α-
ναγκαίος τις περισσότερες φορές. 

Επισημαίνεται πως η δεύτερη φάση εμ-
φανίζεται αρκετά χρόνια μετά την πρώτη. 
Επιπλέον, η παραμονή εφ’ όρου ζωής στην 
τρίτη φάση αγγίζει το 70%, ενώ η μετάπτω-
ση από την τρίτη στην τέταρτη φάση φτάνει 
το 25%. Αυτόματη απώλεια του HBsAg στην 
τρίτη φάση συμβαίνει σε ποσοστό 1-3% α-
νά έτος21. Όσον αφορά στην τέταρτη φάση, 
σχετίζεται με παρουσία μεταλλαγμένων HBV 
στελεχών και αποτελεί την πλειοψηφία των 
ασθενών στην Ελλάδα. Τέλος, η τελευταί-
α και πέμπτη φάση προϋποθέτει την παρου-
σία anti-HBc και την απουσία HBsAg και με-
τρήσιμου HBV DNA ορού. Αφορά ένα πολύ 
μικρό ποσοστό ασθενών (0,5-1%) , ενώ τα 
αντισώματα anti-HBs δεν είναι πάντα ανι-
χνεύσιμα. Σε αυτό το στάδιο ελλοχεύει ο κίν-
δυνος επανενεργοποίησης του ιού, ιδίως με-
τά τη λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τα επόμενα βήματα μετά την εργαστηρια-

κή διάγνωση της χρόνιας ΗBV λοίμωξης εί-

ναι η ενδελεχής κλινική εξέταση και η λήψη 
ατομικού/οικογενειακού ιστορικού, προς δι-
ερεύνηση σημείων χρόνιας ηπατικής νόσου. 
Ταυτόχρονα, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί πλή-
ρης βιοχημικός έλεγχος, μέτρηση των επιπέ-
δων HBV DNA, καθώς επίσης έλεγχος του πη-
κτικού μηχανισμού. Η απεικόνιση του ήπατος 
με υπερηχογράφημα και ο καθορισμός του 
σταδίου ηπατικής ίνωσης μέσω μίας μη επεμ-
βατικής δοκιμασίας, όπως η ελαστογραφία, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρακο-
λούθησης των ασθενών. Σχετικά με τον κίν-
δυνο ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου, 
χρησιμοποιείται ευρέως το PAGE-B score, 
βασιζόμενο στις εξής 3 παραμέτρους: ηλικί-
α, φύλο, αιμοπετάλια. Σε περιπτώσεις μέτρι-
ου (11-17) ή και υψηλού score (>17), οι ο-
ποίες ισοδυναμούν με αυξημένο κίνδυνο εμ-
φάνισης κακοήθειας, συστήνεται επιτήρηση 
με υπερηχογράφημα άνω κοιλίας ανά 6 μή-
νες. Παρόμοιες συστάσεις ισχύουν και για α-
σθενείς με κίρρωση ή οικογενειακό ιστορικό 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου21. Εκτός αυτού, 
ο αποκλεισμός συλλοίμωξης από έτερους ι-
ούς ηπατίτιδας (HAV, HCV, HDV) ή HIV πρέπει 
να διενεργείται προ της έναρξης θεραπείας. 
Αλλαγές των κοινωνικών συνηθειών, όπως 
η διακοπή του καπνίσματος και του αλκοόλ, 
είναι εύλογο πως προτείνονται από τους θε-
ράποντες. Επιπρόσθετα, μετά τη διάγνωση 
ενός μέλους της οικογένειας με HBV, προ-
ληπτικός έλεγχος διενεργείται στους ερωτι-
κούς συντρόφους αυτών και τους συγγενείς 
1ου βαθμού. Έχοντας τα παραπάνω σχόλια 
κατά νου, προχωράμε στη θεραπευτική προ-
σέγγιση των ασθενών. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Οι θεραπευτικοί χειρισμοί στη χρόνια HBV 

νόσηση έγκεινται στη χορήγηση φαρμακευ-
τικής αγωγής. Δύο είναι οι τύποι φαρμάκων: 
τα αμιγώς αντιϊκά ή νουκλεοσιδικά ανάλο-
γα και η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα 
(PegIFN-α). Αναλυτικότερα τα αμιγώς αντιϊ-
κά είναι τα κάτωθι: λαμιβουντίνη (LAM), διπι-
βαλική αντεφοβίρη (ADV), εντεκαβίρη (ETV), 
τελμπιβουδίνη (TBV), δισοπροξεική φουμα-
ρική τενοφοβίρη (TDF) και η αλαφεναμιδική 
φουμαρική τενοφοβίρη (TAF). Συγκρίνοντας 
τις δύο κατηγορίες φαρμάκων, τα πρώτα ε-
πιτυγχάνουν μεγαλύτερα ποσοστά ορομετα-
τροπής, δηλαδή απώλειας του δείκτη HBeAg, 
ενώ η δεύτερη κατηγορία είναι πιο δραστική 
όσον αφορά την απώλεια του HBsAg. Ο χρό-
νος χορήγησης διαφέρει επίσης στις δύο κα-
τηγορίες φαρμάκων, καθώς τα νουκλεοσιδι-
κά ανάλογα χορηγούνται γενικά επί μακρότε-
ρου χρονικού διαστήματος, ενίοτε εφ’ όρου 
ζωής όπως στην περίπτωση κίρρωσης, ενώ 
η PegIFN-α χορηγείται συνήθως για 1 έτος. 

Σχετικά με τον τρόπο χορήγησης, η πρώτη 
κατηγορία αφορά στη λήψη δισκίων από του 
στόματος 1 φορά την ημέρα, ενώ στη δεύ-
τερη κατηγορία η χορήγηση γίνεται υποδο-
ρίως (180μg) 1 φορά την εβδομάδα. Οι δο-
σολογίες των νουκλεοσιδικών αναλόγων 
διαφέρουν ανά δισκίο και είναι οι ακόλου-
θες: LAM 100 mg, ADV 10 mg, ETV 0,5 mg 
σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς και 1 
mg επί κίρρωσης ή αντοχής στη λαμιβουντί-
νη, TBV 600 mg, TDF 245 mg, TAF 25 mg. 
Τροποποίηση της δοσολογίας γίνεται σε νε-
φρική νόσο, πλην του TAF για τιμές eGFR ≥ 
15ml/min. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί 
πως τα νουκλεοσιδικά ανάλογα αποτελούν 
θεραπευτικό μονόδρομο σε περιπτώσεις μη 
αντιρροπούμενης κίρρωσης, εγκυμοσύνης, 
μεταμόσχευσης, εξωηπατικών εκδηλώσεων, 
μη ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη, ηλικί-
ας κάτω των 18 ετών, συνύπαρξης αυτοά-
νοσων ή οξείας ηπατίτιδας που χρήζει θερα-
πευτικής παρέμβασης. 

Επιπρόσθετα, παρά τα πλεονεκτήματα της 
PegIFN-α, τα οποία είναι το μικρότερο χρο-
νικό διάστημα χορήγησης θεραπείας, τα υ-
ψηλότερα ποσοστά ύφεσης μετά τη διακο-
πή θεραπείας και η μη δημιουργία ανθεκτι-
κών HBV στελεχών, οι υποδόριες ενέσεις 
του φαρμάκου δεν είναι άμοιρες παρενεργει-
ών. Συσχετίζονται σε πολλές μελέτες με θυ-
ρεοειδοπάθεια, μυελοκαταστολή, γριππώδη 
συνδρομή, καταβολή και καταθλιπτική διατα-
ραχή. Αντίστοιχα, ανεπιθύμητες ενέργειες έ-
χουν αναφερθεί και για τα αντιϊκά φάρμακα, 
όπως γαλακτική οξέωση σε περιπτώσεις λή-
ψης εντεκαβίρης, νεφροτοξικότητα ως σύν-
δρομο Fanconi και μείωση της οστικής πυ-
κνότητας σε λήψη δισοπροξεικής φουμαρι-
κής τενοφοβίρης. 

Γενικότερα, ήπια επιδείνωση της νεφρικής 
λειτουργίας έχει αναφερθεί σε όλα τα νου-
κλεοσιδικά ανάλογα, πλην της TBV. Εν αντι-
θέσει με τα παλαιότερα δισκία (LAM, ADV, 
TBV), τα νεότερα από του στόματος αντιϊκά 
έχουν μηδαμινά ποσοστά ανάπτυξης ανθε-
κτικών στελεχών (υψηλού γενετικού φραγ-
μού) και έχουν εξελιχθεί σκευάσματα ασφα-
λή σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής νόσου 
(TAF). Επισημαίνεται πως η συνδυαστική χο-
ρήγηση των δύο κατηγοριών φαρμάκων δεν 
προτείνεται.

Παρόλα αυτά, η θεραπεία δεν κρίνεται πά-
ντα απαραίτητη και συστήνεται η χορήγηση 
σε χρόνια HBV λοίμωξη με ασθενή άνω των 
30 ετών ή σε περιπτώσεις χρόνιας HBV η-
πατίτιδας (δεύτερη και τέταρτη φάση νόσου). 
Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση έναρ-
ξης θεραπείας σε περιπτώσεις οικογενειακού 
ιστορικού κίρρωσης ή ηπατοκυτταρικού καρκί-
νου, εξωηπατικών εκδηλώσεων HBV λοίμω-
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ξης, ταχέως επιδεινούμενης οξείας ηπατικής 
ανεπάρκειας, καθώς επίσης και σε επακόλου-
θη έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙϊΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Κατά τη θεραπεία με την πρώτη κατηγορία 

φαρμάκων, τα αμιγώς αντιϊκά, κρίνεται σκόπι-
μος ο τακτικός έλεγχος των ασθενών. Ανά 3 
μήνες προσδιορίζονται στον ορό τα επίπεδα 
ALT/AST, ανά 6 μήνες τα HBeAg/anti-HBe 
(επί αρχικών θετικών δεικτών), ανά 3 μήνες 
αρχικά το HBV DNA και εν συνεχεία ανά 6 μή-
νες και ανά 12 μήνες το HBsAg μόνο επί μη 
ανιχνεύσιμου HBV DNA. Τα επίπεδα κρεατι-
νίνης-φωσφόρου επί λήψης ADV ή TDF αρ-
χικά ελέγχονται ανά 3 μήνες (για το πρώτο 
έτος) και κατόπιν ανά 6 μήνες. Στενή επιτή-
ρηση με υπερηχογράφημα άνω κοιλίας ανά 
6 μήνες συστήνεται σε ασθενείς με κίρρω-
ση ή μέτριο-υψηλό PAGE-B score.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
των από του στόματος αντιϊκών γίνεται με έ-
λεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ιο-
λογικών δεικτών και υπερηχογραφικό έλεγ-
χο άνω κοιλίας, για πιθανή ανάδειξη αλλοι-
ώσεων ήπατος. Σε ενδεχόμενη θεραπευτι-
κή αστοχία ενός φαρμάκου γίνεται αλλαγή 

σε άλλο. Κύριος στόχος της θεραπείας απο-
τελεί η προαναφερθείσα λειτουργική κάθαρ-
ση, μιας και η ιολογική κάθαρση δεν είναι εφι-
κτή με τα τρέχοντα αντιϊκά. Τα score PAGE-B 
και REACH-B έχουν αναπτυχθεί για τον υπο-
λογισμού κινδύνου ανάπτυξης ηπατοκυτταρι-
κού καρκίνου σε χρόνια νόσηση από HBV25.

Αναλυτικότερα, σε νεοδιαγνωσθέντες ασθε-
νείς με χρόνια ηπατίτιδα Β και θετικό HBeAg, 
οι οποίοι χρήζουν θεραπείας με αντιϊκά φάρ-
μακα, έχουν υπολογιστεί από μελέτες τα πο-
σοστά HBeAg ορομετατροπής και επίτευξης 
μη ανιχνεύσιμου HBV DNA μετά από 1 έτος 
θεραπείας, τα οποία είναι: 16-18% και αντί-
στοιχα 36-44% με LAM, 12-18% και 13-21% 
με ADV, 21% και 67% με ETV, 22% και 60% 
με TBV, 21% και 76% με TDF και τέλος 10% 
και 64% με TAF. Τα ποσοστά διαφέρουν σε 
μακροχρόνια θεραπεία μετά από 5 έτη και η 
ορομετατροπή αγγίζει το 53% με λήψη ETV 
και το 49% με TDF. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
απώλειας του HBeAg, παρατείνεται η χορή-
γηση του φαρμάκου επί 6-12 μήνες, με στό-
χο τη διατήρηση της ανταπόκρισης. Έχει υπο-
λογιστεί ότι επί αρνητικοποίησης του HBeAg 
σε μακροχρόνια θεραπεία 5-8 ετών, 10% 
των ασθενών αρνητικοποιεί και το HBsAg.

Βέβαια, σε πρωτοθεραπευόμενους ασθε-
νείς με αρνητικό HBeAg, υπολογίζεται ότι με-
τά από ένα έτος θεραπείας τα ποσοστά ιολο-
γικής ανταπόκρισης, δηλαδή μη ανιχνεύσιμου 
HBV DNA ορού είναι τα ακόλουθα: 72-73% 
με τη λήψη LAM, 51-63% με ADV, 90% με 
ETV, 88% με TBV, 93% με TDF και 94% με 
TAF. Λόγω του γεγονότος ότι η ύφεση επι-
τυγχάνεται επί μακρύτερου χρονικού διαστή-
ματος χορήγησης νουκλεοσιδικών αναλό-
γων, έχει βρεθεί ότι το 98% των ασθενών 
υπό 5ετή θεραπεία με ETV επιτυγχάνει ιολο-
γική ανταπόκριση και το 99% των ασθενών 
υπό 8ετή λήψη TDF. Και για τα δύο σκευά-
σματα τα ποσοστά αντοχής, όπως προανα-
φέρθηκε, είναι χαμηλά.

Ως πρωτογενής μη ανταπόκριση ορίζεται η 
αδυναμία ελάττωσης του HBV DNA >1 log10 
IU/mL στους πρώτους 3 μήνες. Είναι συχνή 
κυρίως με τη λήψη φαρμάκων χαμηλής ου-
δού ανάπτυξης αντοχής, οπότε και τροπο-
ποιείται η αγωγή με ένα από τα τρία σκευά-
σματα υψηλού γενετικού φραγμού. Μερική α-
νταπόκριση, δηλαδή ελάττωση HBV DNA >1 
log10 IU/mL στους πρώτους 3 μήνες, αλλά 
ανιχνεύσιμο ΗΒV DNA στους 6-12 μήνες, 
μπορεί να εμφανιστεί, οπότε επανελέγχεται 
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η συμμόρφωση του εκάστοτε ασθενούς στη 
θεραπεία και κατά περίπτωση γίνεται τροπο-
ποίηση της αγωγής. Η ιολογική διαφυγή, η 
οποία ορίζεται ως αύξηση του HBV DNA >1 
log10 IU/mL από την κατώτερη τιμή μετά α-
πό αρχική ιολογική ανταπόκριση, καθιστά α-
παραίτητη την περαιτέρω τροποποίηση του 
σκευάσματος. Επί πολλαπλής αντοχής, συ-
νιστάται ο συνδυασμός χορήγησης TDF και 
ETV, ως θεραπεία διάσωσης21. 

Ως καταληκτικά σημεία της θεραπείας ο-
ρίζονται η μακροχρόνια καταστολή του ιϊκού 
πολλαπλασιασμού, η κάθαρση των HBeAg 
και HBsAg, και κατά συνέπεια η ορομετατρο-
πή σε anti-HBe, anti-HBs και τέλος η επανα-
φορά των τιμών ηπατικής βιοχημείας εντός 
των φυσιολογικών επιπέδων. Μέσω αυτών 
επιτυγχάνονται οι απώτεροι στόχοι, δηλαδή 
η μείωση των επιπλοκών της νόσου, η αύξη-
ση του προσδόκιμου ζωής και ο περιορισμός 
της περιγγενητικής μετάδοσης. Σε πρακτικό 
επίπεδο, τα νουκλεοσιδικά ανάλογα διακό-
πτονται σε 12 μήνες μετά την κάθαρση του 
HBsAg ή την ορομετατροπή του HBeAg και 
ταυτόχρονη μη ανίχνευση HBV DNA. Επί αρ-
νητικής HBeAg χρόνιας νόσησης, οι ενδεί-
ξεις διακοπής θεραπείας είναι μάλλον αμφί-
βολες. Επομένως, σε μη κιρρωτικούς ασθε-
νείς με μη ανιχνεύσιμο HBV DNA επί 3 συ-
ναπτά έτη, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμε-
νο διακοπής θεραπείας. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ PEgIFN-Α 
Προχωρώντας στην επόμενη θεραπευτική 

επιλογή, όλοι οι ασθενείς, ανεξαιρέτως, οι ο-
ποίοι λαμβάνουν PegIFN-α υποβάλλονται κα-
τά τη διάρκεια θεραπείας σε έλεγχο γενικής 
αίματος, ALT/AST ανά μήνα, ενώ μετράται η 
TSH και τα επίπεδα HBsAg ανά 3 μήνες. Επί 
αρχικού θετικού HBeAg, επανελέγχονται τα 
HBeAg και anti-HBe στους 6 και 12 μήνες, 
ενώ επί αρνητικού αρχικού HBeAg, ελέγχεται 
το HBV DNA στους 6 και 12 μήνες. Μετά το 
πέρας της ετήσιας θεραπείας, μετρώνται τα 
ALT/AST ανά 3 μήνες, τα HBeAg, anti-HBe, 
HBV DNA στους 6 και 12 μήνες και τέλος το 
HBsAg στους 12 μήνες. 

Σχετικά με τον υπολογισμό της αποτελεσμα-
τικότητας, οι ασθενείς διακρίνονται σε HBeAg 
θετικούς και αρνητικούς κατά τη διάγνωση. 
Στην πρώτη κατηγορία, μετά από 12 μήνες 
θεραπείας με PegIFN-α, 20-30% των ασθε-
νών εμφανίζουν ορομετατροπή στους επόμε-
νους 6 μήνες, η οποία φαίνεται να διατηρεί-
ται στο 81% των ασθενών σε 3 έτη. Ιολογική 
ανταπόκριση και απώλεια του HBsAg επιτυγ-
χάνεται σε ποσοστό 3-7%. Συνεχίζοντας με 
τη δεύτερη κατηγορία, τους HBeAg αρνητι-
κούς ασθενείς, παρατηρήθηκε ιολογική αντα-
πόκριση στο 28% στα 3 έτη και 12% στα 5 έ-

τη μετά την ολοκλήρωση ετήσιας θεραπείας. 
Επισημαίνεται δε πως η παράταση του χρο-
νικού διαστήματος χορήγησης PegIFN-α σε 
72 ή 96 εβδομάδες αυξάνει τα ποσοστά ιο-
λογικής κάθαρσης. 

Τα επίπεδα HBsAg φαίνεται να εμφανίζουν 
την ισχυρότερη συσχέτιση με την ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, σε θετική HBeAg 
νόσο, εάν το HBsAg έχει τιμές χαμηλότερες 
των 1500 IU/ml στους 3 μήνες, η ορομετα-
τροπή επιτυγχάνεται στο 50%.

Πρόωρη διακοπή της θεραπείας στις 12 
εβδομάδες συνίσταται σε HBeAg θετικούς 
ασθενείς με γονότυπο Β ή C και επίπεδα 
HBsAg>20000 IU/ml, όπως επίσης και σε 
αυτούς με γονότυπο Α ή D χωρίς παρατηρού-
μενη μείωση του HBsAg. Πρόωρη διακοπή 
λαμβάνει χώρα και σε ασθενείς με HBeAg θε-
τικό και HBsAg>20000 IU/ml στις 24 εβδο-
μάδες. Σε περίπτωση HBeAg αρνητικών α-
σθενών, διακοπή θεραπείας στις 12 εβδομά-
δες συστήνεται σε άτομα με εμμένοντα υψη-
λά επίπεδα HBsAg και ταυτόχρονη αδυναμία 
μείωσης των επιπέδων HBV DNA ≥2 log10. 

ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Νεότερες θεραπευτικές επιλογές βρίσκονται 

σε εξέλιξη, όπως η κλινική μελέτη TherVacB, 
η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στοχεύει στη δημιουργία θερα-
πευτικού εμβολίου έναντι της ηπατίτιδας Β. 
Εκτιμώμενη διάρκεια αυτής θα είναι τα 4 έτη 
(2020-2024) και το θεραπευτικό πλάνο στη-
ρίζεται στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση των Τ 
και Β λεμφοκυττάρων26. Παρομοίως, ένα νέο 
αντιϊκό φάρμακο το οποίο βρίσκεται στον τρέ-
χοντα χρόνο σε κλινική μελέτη φάσης ΙΙb εί-
ναι το νουκλεοσιδικό ανάλογο bepirovirsen 
(GSK3228836)27. Κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2023 αναμένεται να περάσει στη φάση 
3 και να μελετηθεί σε νοσούντες από HBV. 
Λόγω του μεγάλου αριθμού εθελοντών (457) 
που έχουν ήδη συμμετάσχει και των ενθαρ-
ρυντικών ως τώρα αποτελεσμάτων, θεωρεί-
ται πολλά υποσχόμενο για την επίτευξη ίασης. 
Στην πρώτη φάση κλινικών μελετών, με μό-
λις ωστόσο 34 υγιείς εθελοντές, βρίσκεται και 
το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του HBsAg 
με τον κωδικό 16228, ενώ στη δεύτερη φά-
ση βρίσκεται το Selgantolimod. Το τελευταί-
ο πρόκειται για έναν αγωνιστή των υποδο-
χέων toll-like 8 (TLR8), ο οποίος χορηγείται 
από του στόματος29. Αντίστοιχα, τo VVX001 
αποτελεί ένα ακόμα καινοτόμο εμβόλιο στη 
φάση 2 κλινικών μελετών30.

Η αδυναμία ανεύρεσης αποτελεσματικής 
θεραπείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
παρουσία του cccDNA. Προσφάτως, η ομάδα 
του Song από την Κίνα προσπάθησε να συ-
σχετίσει την πρωτεΐνη Χ με τους μηχανισμούς 

μετάδοσης του ιού. Βρέθηκε λοιπόν ότι η έ-
νωση της πρωτεΐνης Χ με μία άλλη πρωτεΐ-
νη, την CBFβ, η έκφραση της οποίας ενισχύ-
εται από την εξωγενή χορήγηση ιντερφερό-
νης, οδηγεί στην αποδόμηση ενός συμπλό-
κου (HBx-CUL4-DDB1-SMC). Το σύμπλοκο 
αυτό με τη σειρά του ευθύνεται για την κα-
τάτμηση δομικής πρωτεΐνης των χρωμοσω-
μάτων του κυττάρου ξενιστή (SMC5/6)31. Οι 
παρατηρήσεις αυτές, παρά το ότι βρίσκονται 
ακόμα σε πρώιμο ερευνητικό επίπεδο, συμ-
βάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των μορι-
ακών μηχανισμών διαφυγής του ιού32. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΕΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ωστόσο, είναι σαφές πως υπάρχουν ασθε-

νείς οι οποίοι δε χρήζουν λήψης φαρμακευτι-
κής αγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πα-
ρακολούθηση καθορίζεται από την παρουσί-
α ή όχι HBeAg. Επί θετικού λοιπόν HBeAg, 
συστήνεται έλεγχος ALT ανά 3 μήνες, HBV 
DNA ανά 6-12 μήνες και ελαστογραφία ή-
πατος ανά έτος. Επί αρνητικού HBeAg οι α-
σθενείς διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
με βάσει τα επίπεδα HBV DNA. Εάν οι τιμές 
HBV DNA ξεπερνούν το όριο των 2000 IU/
ml, διενεργείται έλεγχος ALT ανά 3 μήνες 
στο πρώτο έτος και κατόπιν ανά 6 μήνες, ό-
πως επίσης και έλεγχος HBV DNA και ελα-
στογραφίας ανά έτος. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, δηλαδή HBeAg αρνητική HBV λοίμωξη 
και HBV DNA <2000 IU/ ml, υπάρχει μία πε-
ραιτέρω διαστρωμάτωση των ασθενών μετά 
από ποσοτικό προσδιορισμό του HBsAg. Επί 
HBsAg <1000 IU/ ml συστήνεται ο έλεγχος 
ALT ανά 12 μήνες και έλεγχος HBV DNA και 
ελαστογραφία ανά 3 έτη, ενώ εάν HBsAg≥ 
1000 IU/ ml ελέγχεται η τιμή ALT ανά 6 μή-
νες και γίνεται υπολογισμός του HBV DNA, 
μαζί με ελαστογραφία ανά 2 έτη21.  

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μετά από θετικό έλεγχο για χρόνια λοίμω-
ξη ή ηπατίτιδα Β, οι ασθενείς καλούνται να 
αναζητήσουν ιατρική παρακολούθηση από 
κάποιο εξειδικευμένο κέντρο. Ιδιαίτερη μέρι-
μνα παρέχεται για τους νοσούντες από HCV 
καθώς από το 2018 έχουν οριστεί, με εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Υγείας, 26 Δημόσιες 
Υγειονομικές Δομές πανελλαδικά για εξέτα-
ση και παρακολούθηση33. Παρόμοια δυνατό-
τητα είναι αναγκαίο να θεσπιστεί και για τους 
ασθενείς με HBV. 

Σε εθνικό επίπεδο, η επιτήρηση της νόσου 
και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών οδη-
γούν σταδιακά στη μείωση των επιπλοκών, 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθε-
νών και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Ο εµβολιασµός αποτελεί ακρογωνιαίο λί-

θο πρόληψης. Το 1ο εµβόλιο έναντι HBV ε-
γκρίθηκε από τον FDA το 1981 και κυκλο-
φόρησε το 19824. Ήταν το Heptavax της ε-
ταιρείας Merck και παρασκευάστηκε από το 
πλάσµα φορέων HBV. Ωστόσο, δεν έτυχε ευ-
ρείας αποδοχής λόγω του υψηλού κόστους 
και της έντονων προβληµατισµών σχετικά µε 
θέµατα ασφάλειας. Το 1986 αντικαταστά-
θηκε από ένα ανασυνδυασµένο εµβόλιο, το 
Recombivax HB, βασιζόµενο στην ενσωµά-
τωση του γονιδίου του HBsAg από πλασµί-
διο σε κύτταρα Saccharomyces cerevisiae, 
παρουσία υδροξειδίου του αργιλίου ως έκ-
δοχο, το οποίο ήταν φθηνότερο και ασφα-
λές καθώς δε συσχετιζόταν µε παράγωγα 
αίµατος5. Το δεύτερο ανασυνδυασµένο εµ-
βόλιο µε την ονοµασία Engerix-B πήρε ά-
δεια κυκλοφορίας το 1989. Αυτό, όπως και 
το πρότερο εµβόλιο ενδείκνυνται σε ενήλικες 
και παιδιατρικούς πληθυσµούς. 7 χρόνια αρ-
γότερα, το 1996, κυκλοφόρησε ένα συνδυ-
αστικό διπλό εµβόλιο µε την εµπορική ονο-
µασία Comvax, από την εταιρεία Merck, ένα-
ντι HBV και αιµόφιλου Β. To 2001 κυκλοφό-
ρησε το εµβόλιο έναντι HBV και HAV µε την 

ονοµασία Twinrix από την GSK, το οποίο ό-
µως έχει αποσυρθεί στην Ελλάδα. Με την α-
νάπτυξη της νανοϊατρικής, από το 2017 πή-
ρε έγκριση στις Η.Π.Α. το Heplisav-B, το τρί-
το ανασυνδυασµένο µονοδύναµο εµβόλιο, 
εµπεριέχοντας την ουσία CpG 1018 ως α-
νοσοενισχυτικό. Προορίζεται για χρήση µόνο 
σε ενήλικο πληθυσµό και προσφάτως (2021) 
κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν πλέον 3 µονο-
δύναµα εµβόλια, µε τη δυνατότητα µετάπτω-
σης από το ένα στο άλλο κατά τη διάρκεια του 
εµβολιασµού. Είναι το HBvaxPro από την ε-
ταιρεία Aventis Pasteur µε σύσταση για δο-
σολογία 5 µg/0.5 ml σε ηλικίες 0-19 ετών, 
10 µg/1 ml σε ενήλικες άνω των 20 ετών 
και 40 µg/ 1 ml σε αιµοκαθαιρόµενους. Το 
δεύτερο εµβόλιο έχει την εµπορική ονοµασί-
α Engerix από την εταιρεία GlaxoSmithKline 
και χορηγείται σε δοσολογία 10 µg/0.5 ml 
για ηλικίες έως 19 ετών και 20 µg/1 ml σε 
µεγαλύτερες ηλικίες. Τέλος, το τρίτο εµβόλιο 
είναι το προαναφερθέν Heplisav-B από την 
εταιρεία Dynavax µε δοσολογία 20 µg/0,5 
ml σε ενήλικες άνω των 18 ετών34. 

Κυκλοφορούν πλέον και το εξαδύναµα εµ-
βόλια έναντι HBV, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκ-

κύτη, πολιοµυελίτιδας και αιµόφιλου γρίπης 
τύπου β, µε τις εµπορικές ονοµασίες: Infanrix 
hexa, Vaxelis, και Hexyon35. Ωστόσο, καθώς 
αυτά τα εµβόλια χορηγούνται σε 3 δόσεις 
στους 2, 4 και 6 µήνες, η ανοσοποίηση κα-
τά τη γέννηση λαµβάνει χώρα αποκλειστικά 
µε ένα από τα 2 ενδεδειγµένα για νεογνά µο-
νοδύναµα εµβόλια. 

Ο εµβολιασµός διενεργείται ενδοµυϊκά στο 
δελτοειδή ή στην έξω πλάγια επιφάνεια του 
µηρού στα παιδιά σε 3 δόσεις, κατά τη γέννη-
ση, τον 1ο και τον 6ο µήνα ζωής. Σε νεογνά 
µε σωµατικό βάρος µικρότερο των 2 κιλών 
συστήνεται και 4η δόση εµβολίου λόγω ανο-
σοανεπάρκειας. Στην Ελλάδα ο εµβολιασµός 
έναντι της ηπατίτιδας Β εντάχθηκε στο Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών από 1/1/1998, µε 
τη διάταξη 4543/10-9-97. Σύµφωνα µε τη 
διάταξη αυτή ο εµβολιασµός είναι υποχρεω-
τικός σε βρέφη µε στόχο όλα τα παιδιά να έ-
χουν ολοκληρώσει τον εµβολιασµό πριν α-
πό την εφηβεία18. Προκειµένου να επιτευχθεί 
ορθότερη επιτήρηση της εµβολιαστικής κάλυ-
ψης, έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας 
17 νοσοκοµεία σε πανελληνίως36.

Εναλλακτικά σχήµατα εµβολιασµού αποτε-
λούν τα ταχέα σχήµατα στους 0, 1 και 4 µή-
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νες ή στους 0, 2 και 4 μήνες. Συστήνεται η 
2η δόση να απέχει χρονικά 1 μήνα από την 
1η και η 3η δόση τουλάχιστον 2 μήνες από 
τη 2η και 4 μήνες από την 1η. Επιπλέον έχει 
αναφερθεί και το επιταχυνόμενο σχήμα των 
4 δόσεων στους 0, 1, 2 και 12 μήνες, ιδίως 
σε περιπτώσεις ανοσοκατασταλμένων ή έκ-
θεσης ανεμβολίαστου ατόμου σε HBV εκκρί-
σεις. Τέλος, υπάρχει το υπερ-ταχύ σχήμα με 
το εμβόλιο Twinrix 3 δόσεων στις 0, 7 και 21 
ημέρες και με 1 αναμνηστική δόση στους 12 
μήνες, το οποίο όμως φαίνεται να είναι λιγό-
τερο αποτελεσματικό, ιδίως σε υπερήλικες. 
Ανοσοκατασταλμένα άτομα, όπως οι αιμοκα-
θαρόμενοι ή επί συνύπαρξης HIV λοίμωξης, 
χρήζουν κατά περίπτωση διπλάσιες έως τε-
τραπλάσιες δόσεις του εμβολίου ή και μεγα-
λύτερο αριθμό δόσεων17. 

Εάν υπάρξει χρονική καθυστέρηση μίας δό-
σης, το σχήμα εμβολιασμού συνεχίζεται ως 
έχει και δεν επαναλαμβάνεται. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η αποτελεσματικότητα δεν επηρε-
άζεται, αλλά τα υψηλά ποσοστά ανοσιακής α-
πάντησης αναπτύσσονται μετά την τρίτη δόση. 

Συνήθως για 20 περίπου δεκαετίες με-
τά τον εμβολιασμό, διατηρείται η ανοσιακή 
μνήμη με τίτλο ανιχνεύσιμων αντισωμάτων 
anti-HBs≥10 IU/L. Επαναληπτική δόση συ-
στήνεται σε επαγγελματίες υγείας, άτομα που 
ολοκλήρωσαν το σχήμα εμβολιασμού μετά 
την ηλικία των 25 ετών ή άτομα υψηλού κιν-
δύνου, όταν anti-HBs<10 IU/L, ιδίως σε ανο-
σοκατασταλμένους. 

Στην τελευταία περίπτωση κρίνεται σκόπι-
μος ο επανέλεγχος τίτλου αντισωμάτων σε 
1-2 μήνες22. Εάν τα επίπεδα εξακολουθούν 
να είναι χαμηλά, χορηγούνται δύο επιπλέον 
δόσεις του εμβολίου (6 συνολικά) και κατό-
πιν διενεργείται επανέλεγχος σε 1-2 μήνες. 
Στα άτομα που υποβάλλονται σε χρόνια αι-
μοκάθαρση, ο έλεγχος του τίτλου των αντι-
σωμάτων γίνεται κάθε έτος και αν διαπιστω-
θεί πτώση κάτω από το όριο των 10 IU/L γί-
νεται μία αναμνηστική δόση.

Επί μη ανταπόκρισης σε εμβολιασμό, χο-
ρηγείται ενδομυϊκά υπεράνοση γ-σφαιρίνη 
(HBIG) σε δόση 0,06ml/kg, μόνο επί έκθε-
σης στον ιό, συνδυαστικά με μία επιπλέον 
δόση εμβολίου. Η χορήγηση του κάθε σκευ-
άσματος γίνεται σε διαφορετικό σημείο του 
σώματος. Η HBIG επάγει την παθητική ανο-
σοποίηση διάρκειας 3-6μήνες. 

Αντένδειξη εμβολιασμού αποτελεί η πα-
ρουσία γνωστής υπερευαισθησίας σε κάποιο 
από τα συστατικά του, η κύηση και ο θηλα-
σμός λόγω έλλειψης επαρκών μελετών και 
η συνύπαρξη εμπύρετου νοσήματος. Επί ι-
στορικού σκλήρυνσης κατά πλάκας, λόγω 
πιθανής έξαρσης της νόσου στα πλαίσια ε-
νεργοποίησης του ανοσιακού συστήματος, ο 

εμβολιασμός λαμβάνει χώρα μετά από κλι-
νική συνεκτίμηση των θεράποντος ιατρού. 
Υπενθυμίζεται πως η κύηση δεν αποτελεί α-
ντένδειξη εμβολιασμού. 

Ωστόσο, λόγω έλλειψης κλινικών μελε-
τών δεν συστήνεται η χορήγηση του εμβο-
λίου Heplisav-B. 

Ως ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερ-
θεί η τοπική φλεγμονή στο σημείο χορήγη-
σης του εμβολίου (3-29%) και η εμφάνιση ε-
μπυρέτου (1-6%). Σπάνια έχουν καταγραφεί 
τα κάτωθι: κεφαλαλγία, ζάλη, αδυναμία, αρ-
θραλγίες, μυαλγίες, εξάνθημα, διαταραχές 
ηπατικών ενζύμων και ορονοσία. 

Όπως προαναφέρθηκε, υψηλός τίτλος προ-
στατευτικών αντισωμάτων αναπτύσσεται με-
τά την τρίτη δόση και συγκεκριμένα μετά  την 
πάροδο ενός μήνα στο 90% των ενηλίκων 
και στο 95% των παιδιών. Η αποτελεσματι-
κότητα λοιπόν αγγίζει το 100% έναντι της 
κλινικής νόσου. Αντιθέτως, μετά τη δεύτερη 
δόση τα ποσοστά ανάπτυξης προστατευτικών 
αντισωμάτων κυμαίνονται μεταξύ 50-90%. 
Μικρότερη ανοσολογική απάντηση επάγεται 
κατά τον εμβολιασμό σε ηλικία άνω των 25 
ετών, όπως επίσης σε άρρενες, καπνιστές και 
παχύσαρκους17. Σε περιπτώσεις νεογνών α-
πό HBsAg θετικές μητέρες, η προστασία με-
τά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμ-
βολίου και της άνοσης σφαιρίνης βρίσκεται 
μεταξύ 85-95%. Αντιθέτως, με τη χορήγηση 
αποκλειστικά του εμβολίου η κάλυψη παρου-
σιάζει ευρεία διακύμανση μεταξύ 75-95%. 

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΩΝ
Στην εξάλειψη του ιού συμβάλει και ο εκτε-

νής έλεγχος των εγκύων, ήδη από την πρώ-
τη επίσκεψη στο γυναικολόγο, με την έναρξη 
κατάλληλης θεραπείας στο τρίτο τρίμηνο της 
κύησης επί ενδείξεων (HBsAg θετικό, παρου-
σία HBV DNA>200.000 IU/ml). Το συνιστά-
μενο φάρμακο είναι η δισοπροξεική φουμα-
ρική τενοφοβίρη, συμβάλλοντας στη μείωση 
κάθετης μετάδοσης στο νεογνό1. 

Σε αυτήν την περίπτωση, εντός 12 ωρών 
από τη γέννηση, χορηγείται στο νεογνό η 
πρώτη δόση του εμβολίου σε συνδυασμό 
με υπεράνοση γ-σφαιρίνη. Κατόπιν, εντός ε-
νός μηνός και επί μη ανιχνεύσιμων anti-HBs 
Abs, χορηγείται η δεύτερη δόση εμβολίου και 
γ-σφαιρίνης. Η χορήγηση τενοφοβίρης στη 
μητέρα δεν διακόπτεται κατά την κύηση και 
συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τον 6ο μήνα 
της λοχείας. 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, υπάρ-

χουν ισχυρές συστάσεις και μέτρα αναχαίτη-
σης της διασποράς του ιού. Η χρήση προφυ-
λακτικού κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ε-

παφής και η μη επαναχρησιμοποίηση βελό-
νων από χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών απο-
τελούν βασικούς πυλώνες πρόληψης. Στον 
τομέα υγείας, συστήνεται ο εμβολιασμός και 
η χρήση γαντιών και βασικών μέτρων προ-
φύλαξης ανά ασθενή, ενώ σε περίπτωση πι-
θανής έκθεσης ακολουθείται το πρωτόκολλο 
στενής παρακολούθησης των υγειονομικών 
και ανάλογης αντιμετώπισης22. 

ΧΩΡΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΧ)
Λόγω του υψηλού επιπολασμού της HBV 

λοίμωξης μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων 
ουσιών, η δημιουργία χώρων εποπτευόμενης 
χρήσης (ΧΕΧ) ανά την επικράτεια συμβάλλει 
στον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου37. 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ2α/
οικ.40101 του 2019, η θέσπιση των ΧΕΧ έ-
χει ως στόχο την προαγωγή της δημόσιας υ-
γείας, τη μείωση περιστατικών υπερδοσολο-
γίας και την βέλτιστη υγειονομική επιτήρηση 
κατά τη χρήση38. Παρόλα αυτά, η υλοποίηση 
του έργου, λόγω ασαφούς νομοθετικού πλαι-
σίου και έλλειψης οικονομικών πόρων, βρί-
σκεται ακόμα σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Τις περισσότερες φορές η διάγνωση γίνε-

ται τυχαία κατά τον έλεγχο αιμοδοτών ή προ-
εγχειρητικά. Στόχος λοιπόν είναι η άμεση, κα-
θολική πρόσβαση του πληθυσμού σε διαγνω-
στικά τεστ. Καθώς ο επιπολασμός της νόσου 
είναι μεγαλύτερος σε γειτονικές χώρες της 
Μεσογείου, ο έλεγχος μεταναστών από αυτές 
τις χώρες θα οδηγούσε σε αύξηση του πο-
σοστού επιτήρησης της νόσου. Παρόμοια χα-
ρακτηριστικά εμφανίζουν και άλλες ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες, με λιγότερες ευκαι-
ρίες πρόσβασης σε υγειονομικές δομές και 
με πολύ μικρή συμμετοχή σε προσυμπτωμα-
τικούς ελέγχους, όπως οι Ρομά, οι χρήστες 
ενδοφλέβιων ουσιών και οι κρατούμενοι σε 
σωφρονιστικά ιδρύματα. Συνεπώς, είναι επι-
τακτικός ο τακτικός έλεγχος αυτών των πλη-
θυσμών και η άμεση πρόσβασή τους σε δο-
μές υγείας, είτε με τη θέσπιση ιατρείων ελέγ-
χου σε κέντρα υγείας και ΤΟΜΥ, είτε με τα-
κτική διενέργεια μαζικών δειγματοληπτικών 
ελέγχων από κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση η πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας μπορεί να δράσει ανασταλτικά 
στην εξάπλωση της νόσου. 

Παράλληλα, η κυκλοφορία και μαζική δωρε-
άν χορήγηση τεστ αυτοελέγχου, με τη μορφή 
«self-test” ή “point-of-care-test” (POCs) θα δι-
αδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον περιορι-
σμό της ηπατίτιδας Β39. Τα τεστ μπορούν να 
ανιχνεύσουν την παρουσία του HBsAg από 
μία σταγόνα περιφερικού αίματος. Παρά τη 
χαμηλότερη, συγκριτικά με τον επίσημο εργα-
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στηριακό έλεγχο, διαγνωστική ακρίβεια, απο-
τελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω μετάδο-
ση. Στον παρόντα χρόνο με την ευρεία χρή-
ση των self-test έναντι του COVID-19, οι πε-
ρισσότεροι πολίτες έχουν εξοικειωθεί με τη 
χρήση τους και ο αυτο-έλεγχος για HBV θα 
ήταν εφικτός. Ωστόσο δεν υπάρχουν μέχρι 
σήμερα διαθέσιμα τεστ στην Ελληνική αγο-
ρά, αν και αναμένονται από τις φαρμακευτι-
κές βιομηχανίες, μετά την κυκλοφορία τους 
στις Η.Π.Α.40. 

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
Ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της 

ηπατίτιδας Β έχει η ολιστική προσέγγιση του 
ασθενούς με πλήρη έλεγχο τυχόν συνύπαρ-
ξης άλλων μεταδοτικών νοσημάτων. Είναι ευ-
ρέως γνωστό πως η ηπατίτιδα D απαιτεί την 
παρουσία του HBV προκειμένου να εδραιω-
θεί και συνήθως κλινική εικόνα συλλοίμωξης 
είναι βαρύτερη41. 

Επίσης, ένα νέο φάρμακο, η bulevirtide, εί-
ναι πλέον διαθέσιμο και πρέπει να χορηγεί-
ται. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές 
που παραλείπεται ο ιολογικός έλεγχος για 
HDV (HDV RNA ή anti-HDV IgM), κυρίως λό-
γω μη αποζημίωσης του ασθενή κατά την η-

λεκτρονική συνταγογράφηση της εξέτασης. 
Έτσι, καθίσταται σαφές πως ο μαραθώνιος 
αγώνας ενάντια στις ηπατίτιδες  χρειάζεται 
επιπλέον κονδύλια στήριξης, στοχεύοντας 
στον πλήρη έλεγχο. Εκτός αυτών, σε περιο-
χές υψηλής ενδημικότητας δεν είναι σπάνι-
α και η λοίμωξη από HBV και HCV, οπότε α-
παιτείται θεραπεία με αμέσως δρώντα αντιϊκά 
φάρμακα (DΑAs) και παράλληλη προφύλαξη 
με αντιϊκά έναντι του HBV42. Πλην των ιογε-
νών ηπατίτιδων, κατά τη διάγνωση θα πρέ-
πει πάντα να γίνεται έλεγχος και για HIV-1,2. 
Οι θετικοί ασθενείς καλούνται να λάβουν α-
ντιρετροϊκή θεραπεία ανεξαρτήτως αριθμού 
CD4 λεμφοκυττάρων, η οποία θα περιλαμ-
βάνει TDF ή TAF. 

ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Στο πλαίσιο επαγρύπνησης και ενημέρω-
σης του κοινού, έχει οριστεί η 28η Ιουλίου 
ως παγκόσμια ημέρα ηπατίτιδας. 

Στην Ελλάδα η Ελληνική Γαστρεντερολογική 
Εταιρεία (ΕΓΕ), η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
Ήπατος (ΕΕΜΗ), το Ελληνικό Ίδρυμα 
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ),  
και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας 

AIDS, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων και 
Αναδυόμενων Νοσημάτων (EEEEAIDS) α-
ποτελούν πολύτιμους αρωγούς ευαισθητο-
ποίησης σχετικά με τη νόσο. 

Παράλληλα, ο σύλλογος ασθενών ήπατος 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» συνεπικουρεί με την τηλε-
φωνική γραμμή υποστήριξης, τη διοργάνω-
ση ενημερωτικών δράσεων στα ΜΜΕ, την πα-
ροχή κινητών μονάδων ελέγχου HBV, τους 
δωρεάν screening ελέγχους σε σωφρονι-
στικά ιδρύματα, όπως επίσης και την ενίσχυ-
ση άλλων δομών και ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων (ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Κατά των 
Ναρκωτικών).

Παρόμοιες δράσεις υλοποιούνται και στην 
Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ηπατολογική 
Εταιρεία (European Association for the Study 
of the Liver, EASL) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (European 
Centre for Disease Prevention and Control, 
ECDC), τελώντας συνεδριάσεις προς σύγκρι-
ση των στατιστικών δεδομένων, προκειμένου 
να εδραιωθούν νέες κατευθυντήριες οδηγίες. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Viral Hepatitis 
Prevention Board (VHPB), το Hepatitis B & 
C Public Policy Association (HEPBCPPA) και 
το Coalition for Global Hepatitis Elimination 
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(CGHE), σε στενή συνεργασία με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO - World 
Health Organization) προάγουν την ενημέ-
ρωση για την ηπατίτιδα Β και τις τακτικές πρό-
ληψης. Πιο συγκεκριμένα, το Μάιο του 2016 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ίδρυσε το 
πρώτο πλάνο εξάλειψης των ιογενών ηπατι-
τίδων με στόχο τη μείωση της επίπτωσης αυ-
τών και τον αποτελεσματικό έλεγχο των φο-
ρέων έως το έτος 2030. 

Αναλυτικότερα, η επιτυχία του προγράμμα-
τος έγκειται στην μείωση κατά 90% των νέ-
ων μολύνσεων και κατά 65% της θνητότη-
τας, συγκριτικά με τα δεδομένα του 2015. Έξι 
χρόνια μετά, το Μάιο του 2022, στα πλαίσια 
της 75ης συνεδρίασης του WHO, νέα προ-
γράμματα ενσωματώθηκαν στο αρχικό πλά-
νο εξάλειψης, τα οποία αφορούν επιπλέον τη 
λοίμωξη από HIV και τα λοιπά σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα43.

Βέβαια, η πανδημία COVID-19 έχει ανα-
χαιτίσει τις προσπάθειες εξάλειψης της νό-
σου, λόγω της προσωρινής διακοπής κα-
ταγραφής των περιστατικών, της έκπτωσης 
του ποσοστού προσυμπτωματικού ελέγχου 
και του περιορισμένου follow-up των ασθε-
νών. Σταδιακά αλλά βραδέως οι μηχανισμοί 
επιτήρησης επανέρχονται στην προτέρα κα-
τάσταση, με την επαναλειτουργία των τακτι-
κών εξωτερικών ηπατολογικών ιατρείων, την 
άμεση πρόσβαση των ασθενών σε δομές υ-
γείας άνευ καθυστερήσεων και την εκ νέου 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη 
θεραπεία και πρόληψη.

Παρά ταύτα, μετά τη διάγνωση και την έ-
ναρξη θεραπείας, αρκετοί ασθενείς με HBV 
λοίμωξη αποκλίνουν από την τακτική παρα-
κολούθηση. Ποικίλες αιτίες οδηγούν σε αυ-
τήν την απόφαση, οι οποίες αφορούν τόσο 
στο χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία του εκάστο-
τε ασθενούς, όσο και στην πρόσβαση του σε 

υγειονομικές δομές. 
Καταρχάς, πολλοί από τους νοσούντες α-

νήκουν σε ευαίσθητες και περιθωριοποιημέ-
νες κοινωνικοοικονομικές ομάδες, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν εγγενώς προβλήματα συμ-
μόρφωσης με τη θεραπεία. Η παρουσία ια-
τρού σε κέντρα απεξάρτησης και σωφρονι-
στικά ιδρύματα, η άμεση επίσκεψη HBV θε-
τικών ασθενών χωρίς ραντεβού σε πρωτο-
βάθμια κέντρα υγείας και η ομαλή συνεργα-
σία με ψυχολόγο, θα συνέβαλε στην αύξη-
ση του ποσοστού παρακολούθησης αυτών 
των ομάδων. 

Επιπροσθέτως, τα γαστρεντερολογικά ια-
τρεία των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμι-
ων νοσοκομείων θα πρέπει να είναι σε τακτι-
κή επαφή με τους ασθενείς, υπενθυμίζοντας 
τις προγραμματισμένες επισκέψεις τηλεφω-
νικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως η 
αδυναμία παρακολούθησης των HBV ασθε-
νών δεν αποτελεί μονάχα αποτυχία σε ατομι-
κό επίπεδο, αλλά έχει διαστάσεις και στο ευ-
ρύτερο κοινωνικό σύνολο, λόγω της επακό-
λουθης διασποράς του ιού.  

Εν κατακλείδι, η ηπατίτιδα Β βρίσκεται α-
κόμα εδώ, ανάμεσά μας, με υψηλά ποσοστά 
θνησιμότητας (372 θάνατοι το 2019, Εικόνα 
2)2. Με την πρόοδο της ιατρικής και την πά-
ροδο του χρόνου, τα περιστατικά χρόνιας νό-
σου αντιμετωπίζονται με αποτελεσματική θε-
ραπεία η οποία επιφέρει μικρότερα ποσοστά 
αντοχής και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες. Ένα χάπι την ημέρα είναι αρκετό για τη δι-
ατήρηση ύφεσης και την αποτροπή επιπλο-
κών της νόσου. 

Πλέον νέα θεραπευτικά μέσα βρίσκονται 
σε κλινικές μελέτες, με απώτερο σκοπό την 
ανάπτυξη φαρμάκων για την επίτευξη ιολο-
γικής κάθαρσης44. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εκ-

στρατεία πληροφόρησης για την ηπατίτιδα 
Β, με χιλιάδες ενεργά μέλη στην Ελλάδα και 
συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης. Σε εθνικό 
επίπεδο διενεργείται αγώνας δρόμου προς 
την εξάλειψη της νόσου, με τελικό στόχο έως 
το 2030 η δυσμενής εξέλιξη της χρόνιας η-
πατίτιδας Β να αποτελεί παρελθόν.
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Απάντηση
Λήφθησαν βιοψίες από το φύμα, σύμφωνα με τοαποτέλεσμα των οποίων τα τεμαχίδια εμφανίζουν στοιχεία διήθησης του υποστρώματος από 
κακόηθες νεόπλασμα έντονης πυρηνικής πολυμορφίας και ατυπίας με μορφολογικά χαρακτηριστικά αδενοκαρκινώματος χαμηλής διαφοροποίη-
σης και ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα συμβατά με προέλευση από το σύστημα εξωηπατικών χοληφόρων / παγκρέατος. Στη συνέχεια, η ασθενής 
υποβλήθηκε σε χειρουργείο παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής (Whipple’s). 
Η παθολογοανατομική έκθεση ανέδειξε: Διηθητικό ενδοφυματικό αδενοκαρκίνωμα (intra-ampullary adenocarcinoma) μ.δ. 2,7 εκ, παγκρεατο-
χολικού τύπου μέσης διαφοροποίησης - pT1b. Όλοι οι ανευρεθέντες περιπαγκρεατικοί λεμφαδένες (n=20) είναι ελεύθεροι νεοπλασματικής διή-
θησης - pN0 (κατά AJCC 2017).

Γυναίκα 68 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ με κλινικοεργαστηρι-
ακή εικόνα οξείας παγκρεατίτιδας. Ο εργαστηριακός έλεγ-
χος ανέδειξε: Ηct: 39%, WBC: 4900 κ.κ.χ, AST: 89 IU/L, 
ALT: 187 IU/L, γ-GT: 270 IU/L, ALP: 188 IU/L, αμυλάση ο-
ρού: 887 mg/dl, αμυλάση ούρων: 1731 mg/dl, CRP: 14 
mg/l (φ.τ. <5), χολερυθρίνη ολική: 1 mg/dl. Λόγω ασαφών 
ευρημάτων από τον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομο-
γραφία διενεργήθηκε ΜRI άνω κοιλίας / MRCP σύμφω-
να με την οποία: Ελέγχεται διάταση του κοινού χοληδόχου 
πόρου έως 11 mm και του παγκρεατικού έως 9 mm, με συ-
νοδό διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων.  Η διάταση 
φτάνει έως το ύψος του Vater, όπου δίνεται η εντύπωση ή-
πιας τοπικής πρόσληψης του σκιαγραφικού. Δεν ελέγχεται 
εικόνα διόγκωσης της κεφαλής του παγκρέατος ή εξιδρω-
ματικών στοιχείων πέριξ αυτού.  Συστήνεται η περαιτέρω δι-
ερεύνηση με ERCP καθώς η περίπτωση νεοπλασίας στο ύ-
ψος του φύματος του Vater, δεν μπορεί να αποκλειστεί και 
επιπλέον η απεικόνιση των χοληφόρων με μορφολογία 
«double duct sign» είναι συνηγορητική κακοήθειας. Μικροί 
λίθοι στην χοληδόχο κύστη, χωρίς εικόνα χολοκυστίτιδος. 
Η πυλαία φλέβα και οι κλάδοι της είναι βατοί. Στη συνέχει-
α  πραγματοποιήθηκε ενδοσκόπηση με ενδοσκόπιο πλάγι-
ας οράσεως και αναδείχθηκε το φύμα του Vater εξαιρετικά 
προβάλλον και οιδηματώδες σύμφωνα με τις παρακάτω ει-
κόνες. Tι μπορεί να απεικονίζουν οι εικόνες;

Γαστρεντερολογικό Quiz 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ 
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την Αυθεντικότητα

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

Φάρμακο Φυτικής Προέλευσης

mastiha

caps

Pistacia lentiscus L., resin 
350 mg/cap

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



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: GLUCOPLUS



χρόνια ψηφιακής παρουσίας 
   της εφημερίδας

2002-2022

T Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α  ΓΑ Σ Τ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

www.infogastroenterologyandhepatology.gr



ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Fleet ready to use Enema

Πηγάσου 18, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου, Τηλ.: 210 6822257, Fax: 210 6822348, email: info@botania.gr

Boηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή

& αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες 

για ΟΛΑ τα φάρµακα

Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για τον καθαρισµό του εντέρου
& την αντιµετώπιση της δυσκοιλιότητας
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3ο ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.φ.Ν.Ε 
ΚΑΙ ΑΝΟΣΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
13 - 15 Ιανουαρίου 2023
Μέγαρο Μουσικής
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα
www.hsg.gr/event /3o-entatiko-
seminario/
www.gastro-evaggelismos.gr/

crohn’S & coliTiS 
congreSS (crohn’s & colitis 
Foundation, american 
gastroenterological 
association)
19 - 21 January 2023
Denver, Colorado, USA
www.crohnscolitiscongress.org/

hoTSPoTS ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟ-
ΓΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πάτρα 17 & 18 Φεβρουαρίου 2023
Συνεδριακό Κέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών
www.hotspots2023.gr/

18th congreSS oF ecco 
(euroPean crohn’S anD coliTiS 
organiSaTion)
1 - 4 March 2023, Copenhagen
www.ecco-ibd.eu/ecco23.html

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟ-
ΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠφΥ
16 - 19 Μαρτίου 2023
Ξενοδοχείο Μontana, Καρπενήσι
www.e-vip.gr/

18η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΙΓΑΣΤ
17 - 19 Μαρτίου 2023
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani- Caravel
www.18h-ekpaideutiki.fohevents.gr/

28o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙ-
ΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕ-
ΠΤΙΚΟΥ
7 - 9 Απριλίου 2023
Ξενοδοχείο Amalia, Ναύπλιο
www.e-vip.gr

eSge DaYS 2023
April 20 - 22, 2023 
Dublin Convention Centre, Ireland
www.esgedays.org

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ φΛΕΓΝΟΝΩΔΩΝ 
ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
25 - 28 Μαΐου 2023
Βόλος
www.ifne2023.gr

eaSl congreSS
21 - 24 June 2023 
Vienna,Austria
www.easlcongress.eu/

Προσεχή Συνέδρια

CROHN'S AND COLITIS 
CONGRESS

January 19-21, 2023
Denver, Colorado



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: INTESTA



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: DORALIN




