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EDITORIAL

Αγαπητοί αναγνώστες,
το τρίτο τεύχος του περιοδικού αυτής της χρονιάς ελπίζουμε να σας 
προσφέρει ενδιαφέρον υλικό, να προβληματίσει, αλλά και να σας 
«κεντρίσει» με τη θεματολογία του. Να σας συντροφεύσει, γιατί ό-
χι, και κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, εν μέσω 
οικογενειακών στιγμών και πλούσιων γευμάτων!

Το υλικό αυτού του τεύχους επικεντρώνεται στο ανώτερο πεπτικό 
και περιγράφει θέματα που συχνά προβληματίζουν τον κλινικό γα-
στρεντερολόγο, αλλά και τον έμπειρο ενδοσκόπο. Είναι, άλλωστε, 
από τα κυριότερα πεδία της ειδικότητάς μας και η παθολογία του α-
φορά την πλειοψηφία ίσως των ασθενών που προσέρχονται στα Ι-
ατρεία μας. 

Στο πρώτο άρθρο, η Ε. Τσούκαλη αναπτύσσει τις συνηθέστερες ε-
ξωοισοφαγικές εκδηλώσεις της ΓΟΠΝ και παρά τους προβληματι-
σμούς και τη διχογνωμία που επικρατεί για την αντιμετώπισή της, 
παρουσιάζει τις τρέχουσες απόψεις για τη διάγνωση και κυρίως τον 
τρόπο διαχείρισής της.

Στο δεύτερο άρθρο, οι Π. Πάντσας και Α. Κουρίκου, από τη θέση του 
ενδοσκόπου, περιγράφουν τις στενώσεις του πεπτικού σωλήνα, τις 
αιτίες τους και βέβαια την ενδοσκοπική τους αντιμετώπιση που πά-
ντα αποτελεί πρόκληση για τον επεμβατικό γαστρεντερολόγο. 

Τέλος, από τους κκ. Παπαστεργίου, Γιαννακόπουλο και Καραγιάν-
νη παρουσιάζονται τα νεότερα σχήματα εκρίζωσης του ελικοβακτη-
ριδίου του πυλωρού 1ης και 2ης γραμμής, μέσα από το πρόβλημα 
της συνεχούς και αυξανόμενης μικροβιακής αντοχής που βάζει τέ-
λος στην εμπειρική θεραπεία. 

Με το ενδοσκοπικό κουίζ αναδεικνύεται το σύνθετο θέμα της διάρ-
ροιας υπό ανοσοκατασταλτική θεραπεία, ενώ στο ηπατολογικό κου-
ίζ παρουσιάζεται με σαφήνεια ένα όχι ασύνηθες στην κλινική πρά-
ξη περιστατικό. Τα διαγνωστικά βήματα/σκέψεις που αναλύονται α-
ποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τον χειρισμό και τη διαφοροδιά-
γνωση της συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητας.

Καλή ανάγνωση και Καλή Χρονιά να έχετε!

Για τη Συντακτική επιτροπή
Μαρία Μελά
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Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»

Υπάρχουν δυο πιθανοί παθογενετικοί μη-
χανισμοί που εξηγούν τα παραπάνω εξω-
οισοφαγικά σύνδρομα. Ο πρώτος αφορά 

στον άμεσο ερεθισμό του φαρυγγικού - λαρυγγι-
κού βλεννογόνου ή σε μικροεισρόφηση του πα-
λινδρομούντος υλικού. Ο δεύτερος μηχανισμός 
συνίσταται σε έναν έμμεσο, νευρικώς διαμεσο-
λαβούμενο μηχανισμό, μέσω ενός αντανακλαστι-
κού που πυροδοτείται από το πνευμονογαστρικό 
νεύρο. Είναι γνωστό από εμβρυολογικές μελέτες, 
ότι ο οισοφάγος και το βρογχικό δέντρο δέχονται 
κοινή νεύρωση από το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Στις μέρες μας, η διαχείριση της τυπικής ΓΟΠΝ 
πραγματοποιείται εύκολα στην καθ’ ημέρα κλινι-
κή πράξη. Ωστόσο, οι εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις 
της ΓΟΠΝ παραμένει δύσκολο να διερευνηθούν 
και χρειάζονται νέες τεχνικές και μελέτες προκειμέ-
νου να επιλυθούν τα διαγνωστικά αυτά ζητήματα.

Χρόνιος βήχας που σχετίζεται 
με ΓΟΠΝ

Εκτός από το άσθμα και την οπισθορρινική έκ-
κριση, η ΓΟΠΝ έχει ενοχοποιηθεί ότι αποτελεί την 
τρίτη συχνότερη αιτία του χρόνιου βήχα, αποτελώ-
ντας το 20% των περιπτώσεων. Ως χρόνιος βήχας, 
ορίζεται ο βήχας που επιμένει πάνω από 8 εβδο-
μάδες. Η ΓΟΠΝ πρέπει να αποκλειστεί σε ασθενείς 
που δεν λαμβάνουν σκευάσματα που εκλύουν το 
αντανακλαστικό του βήχα, σε μη καπνιστές, σε ά-
τομα που δεν εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς ερε-
θιστικούς παράγοντες και οι οποίοι έχουν φυσιο-
λογική ακτινογραφία θώρακα και δεν έχουν ιστο-
ρικό άσθματος ή οπισθορρινικής έκθεσης. Ο χρό-
νιος βήχας που σχετίζεται με ΓΟΠΝ τυπικά προκύ-
πτει κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε όρθια θέση 
και δεν είναι παραγωγικός.1

Ο ερεθισμός του ανώτερου αναπνευστικού δέ-
ντρου με ή χωρίς μικρο-εισρόφηση προτείνεται ως 
πιθανός μηχανισμός, αλλά αυτή η υπόθεση παρα-
μένει αντικρουόμενη.2 Η μικροεισρόφηση μπορεί 
να προκύψει λόγω των επηρεασμένων προστατευ-
τικών μηχανισμών, είτε λόγω αυξημένης διέγερ-
σης των φαρυγγικών αντανακλαστικών. Αρκετές 
μελέτες έχουν αναδείξει μειωμένο περισταλτισμό 
του οισοφάγου με ή χωρίς όξινη παλινδρόμηση, 
υποδεικνύοντας ότι η πτωχή οισοφαγική κάθαρ-
ση μπορεί να σχετίζεται με επεισόδια βήχα. Από 

την άλλη μεριά, έγχυση οξέος στον άπω οισοφά-
γο αυξάνει τη συχνότητα των επεισοδίων του βή-
χα και ενισχύει το αντανακλαστικό του βήχα. Σε μια 
πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι η έκταση του παλιν-
δρομούντος υλικού στον εγγύς οισοφάγο δεν εί-
ναι σημαντική για την έκλυση του βήχα. Τόσο κε-
ντρικά όσο και τοπικά αντανακλαστικά εμπλέκο-
νται στα επεισόδια του βήχα. Επιπλέον, ο ίδιος ο 
βήχας μπορεί να προκαλέσει παλινδρόμηση, λό-
γω αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης.

Δυστυχώς, οι συνήθεις τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται για να διαγνώσουν την ΓΟΠΝ, είναι λιγό-
τερο χρήσιμες στη διερεύνηση του χρόνιου βήχα. 
Έχει αποδειχθεί ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
ασθενών με χρόνιο βήχα και ΓΟΠΝ έχουν τυπικά 
συμπτώματα ή/και ενδοσκοπική εικόνα οισοφαγίτι-
δας. Οπισθοστερνικό καύσο και αναγωγές παρου-
σιάζουν μόνο το 25% των ασθενών με χρόνιο βή-
χα που σχετίζεται με ΓΟΠΝ. Επομένως, η ενδοσκό-
πηση έχει μειωμένη διαγνωστική αξία. Εκτός αυ-
τού, έχει βρεθεί ότι η 24ωρη φορητή pH-μετρία 
του οισοφάγου έχει μόνο 66% ειδικότητα σε αυ-
τούς τους ασθενείς. 

Στις μέρες μας, η μη όξινη και η ασθενώς όξινη 
παλινδρόμηση πιστεύεται ότι επίσης συνδέονται με 
συμπτώματα όπως ο βήχας και οι αναγωγές σε α-
σθενείς «υπό» ή «χωρίς» θεραπεία με PPIs και για 
αυτό, το όριο του pH 4 αμφισβητείται. Η εμπεδησι-
ομετρία μπορεί να ανιχνεύσει τόσο όξινη, όσο και 
μη όξινη παλινδρόμηση και είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη ειδικά σε ασθενείς ανθεκτικούς στη θεραπεία 
με PPIs. oι Blondeau και συνεργάτες μελέτησαν 
100 ασθενείς με χρόνιο βήχα (77 «χωρίς» και 23 
«υπό» θεραπεία) χρησιμοποιώντας συνδυασμένη 
pH-μετρία-εμπεδησιομετρία. Ανέφεραν ότι ο βή-
χας σε 45 ασθενείς οφειλόταν σε όξινη παλινδρό-
μηση και σε 24 ασθενείς σε μη όξινη παλινδρό-
μηση.3 Μεγαλύτερη πιθανότητα για αλληλοσυ-
σχέτιση μεταξύ των επεισοδίων του βήχα και των 
παλινδρομικών επεισοδίων αμφίδρομα, παρατη-
ρήθηκε σε μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν περι-
πατητικά ακουστικά συστήματα που καταγράφουν 
τον ήχο του βήχα.

Η θεραπεία των ασθενών με χρόνιο βήχα που 
σχετίζεται με ΓΟΠΝ παραμένει αντικρουόμενη. 
Μελέτες με περιορισμένο αριθμό ασθενών ανέδει-
ξαν εξάλειψη του βήχα με λήψη PPIs. Ωστόσο, σε 

Cochrane ανασκόπηση δεν σημειώθηκε σημαντική 
διαφορά μεταξύ θεραπείας με PPIs και placebo.4 

Με βάση τη σύγχρονη γνώση, σε ασθενείς με 
χρόνιο βήχα που δεν ανταποκρίνονται σε PPIs πρέ-
πει να γίνεται διερεύνηση άλλων αιτιών βήχα και 
να καθορίζεται ο ρόλος της μη όξινης παλινδρό-
μησης στην πρόκληση του βήχα. Πρόσφατες με-
λέτες υποστηρίζουν ότι η συνδυασμένη φορητή 
pH-μετρία-εμπεδησιομετρία με προσεκτική ανά-
λυση της συσχέτισης του συμπτωματικού δείκτη, 
μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό ασθενών 
που θα ωφεληθούν από τη θεραπεία για ΓΟΠΝ. Η 
συνήθης τακτική είναι η θεραπεία με PPIs δύο φο-
ρές την ημέρα για 3 τουλάχιστον μήνες. Σε ασθενείς 
με επιβεβαιωμένη ΓΟΠΝ που δεν ανταποκρίνονται 
στους PPIs θα πρέπει να πραγματοποιείται συνδυα-
σμένη φορητή pH-μετρία-εμπεδησιομετρία «υπό» 
θεραπεία για να καθοριστεί ο ρόλος της μη όξινης 
παλινδρόμησης. Για τους ασθενείς με ανθεκτική ό-
ξινη ή μη όξινη παλινδρόμηση και θετικό συμπτω-
ματικό δείκτη, η αντιπαλινδρομική επέμβαση απο-
τελεί μια καλή λύση. Οι Allen και Anvari μελέτη-
σαν τα αποτελέσματα της αντιπαλινδρομικής χει-
ρουργικής επέμβασης σε ασθενείς με χρόνιο βή-
χα σχετιζόμενο με ΓΟΠΝ και αναφέρουν ότι η λα-
παροσκοπική θολοπλαστική κατά Nissen είναι α-
ποτελεσματική στον έλεγχο του βήχα σε ασθενείς 
με ΓΟΠΝ. Μετά την επέμβαση, οι μισοί ασθενείς 
είχαν πλήρη εξάλειψη του βήχα και το 1/3 των α-
σθενών αναφέρουν σημαντική βελτίωση. Επίσης, 
σημείωσαν ότι η ανταπόκριση στην χειρουργική ε-
πέμβαση μπορεί να σχετίζεται και με την παρου-
σία ή απουσία των τυπικών συμπτωμάτων ΓΟΠΝ.5 
Περαιτέρω μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν 
για να καθορίσουν τον ρόλο των εναλλακτικών θε-
ραπειών (όπως βακλοφαίνης, μορφίνης και γκα-
μπαπεντίνης) σε ασθενείς με χρόνιο βήχα. 

Άσθμα που σχετίζεται με ΓΟΠΝ
Έχει αποδειχθεί ότι το άσθμα και η ΓΟΠΝ συσχε-

τίζονται συχνά. Ασθενείς με άσθμα των οποίων τα 
συμπτώματα χειροτερεύουν μεταγευματικά ή/και 
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε αντιασθματι-
κή αγωγή πάσχουν πιθανώς από άσθμα που σχε-
τίζεται με ΓΟΠΝ. Παρομοίως ισχύει και για ασθε-
νείς που είχαν συμπτώματα ΓΟΠΝ πριν την έναρ-
ξη του άσθματος. Σε μια μεγάλη πληθυσμιακή ε-

Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) αποτελεί μία από τις συχνότερες χρόνιες νόσους στις δυτικές κοινωνίες. 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Μόντρεαλ, η ΓΟΠΝ ορίζεται ως μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την παλινδρόμηση 

του περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο, προκαλώντας συμπτώματα ή/και επιπλοκές. Παρότι η ΓΟΠΝ συνήθως 
παρουσιάζεται με οπισθοστερνικό καύσο και αναγωγές, ωστόσο μπορεί να εμφανίζεται και με εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις. 

Οι κυριότερες εκδηλώσεις αυτές είναι ο χρόνιος βήχας, το άσθμα και η λαρυγγίτιδα.
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πιδημιολογική έρευνα φάνηκε ότι άτομα που είχαν 
συνδυασμό άσθματος και ΓΟΠΝ είχαν μεγαλύτε-
ρη επίπτωση άσθματος και αναπνευστικών προ-
βλημάτων σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν 
είχαν συμπτώματα παλινδρόμησης.6

Υπάρχουν δύο πιθανοί μηχανισμοί που μπορούν 
να εξηγήσουν τη συσχέτιση ΓΟΠΝ και άσθματος. 
Βρογχόσπασμος μπορεί να προκληθεί είτε λόγω 
άμεσης επαφής του γαστρικού οξέος με τον ανώ-
τερο αεραγωγό με πιθανή κάποια μικροεισρόφη-
ση, είτε λόγω κάποιου αντανακλαστικού του πνευ-
μονογαστρικού νεύρου που πυροδοτείται από την 
επαφή του κατώτερου οισοφάγου με όξινο περιε-
χόμενο. Η συσχέτιση μεταξύ ΓΟΠΝ και υπερδρα-
στηριότητας του αεραγωγού μπορεί να προσδιο-
ριστεί χρησιμοποιώντας δοκιμασίες πρόκλησης, 
κατά τη διάρκεια εκτίμησης της πνευμονικής λει-
τουργίας. Υπερευαισθησία του αεραγωγού μπο-
ρεί να προκύψει παράλληλα με τη ΓΟΠΝ. Τα πα-
ραπάνω μπορούν να αναδειχθούν με δοκιμασίες 
με καψαϊκίνη και κιτρικό οξύ.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η νυχτερινή παλιν-
δρόμηση παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 
συμπτωμάτων του αεραγωγού. Κατά τη διάρκεια 
της νύχτας ενισχύεται αυτό, καθότι υπάρχει βρα-
δύτερη γαστρική κένωση, μειωμένη παραγωγή σι-
έλου, μειωμένη συχνότητα αυτόματων ή εθελού-
σιων καταποτικών κινήσεων. Επίσης, το ίδιο το ά-
σθμα μπορεί να προκαλέσει ΓΟΠΝ. Κατά τη διάρ-
κεια ασθματικής κρίσης υπάρχει αρνητική ενδοθω-
ρακική πίεση που διευκολύνει την πρόκληση πα-
λινδρομικών επεισοδίων, αλλά και τα ίδια τα αντι-
ασθματικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται, όπως 
θεοφυλλίνη, β-αγωνιστές, στεροειδή μπορούν να 
προκαλέσουν παλινδρόμηση. 

Σύγχρονα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ασθενείς 
που πάσχουν τόσο από άσθμα, όσο και από ΓΟΠΝ 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντιπαλινδρομική 
θεραπεία. Συστήνεται εμπειρική θεραπεία με PPIs 
δύο φορές την ημέρα για 2-3 μήνες αρχικά, και 
στη συνέχεια η αγωγή πρέπει να προσαρμόζεται 

στην ελάχιστη δόση που καλύπτει κάθε ασθενή. 
Για ασθματικούς ασθενείς με συμπτώματα ΓΟΠΝ 
που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την προσέγγι-
ση, πρέπει να διενεργηθεί συνδυασμένη 24ωρη 
φορητή pH-μετρία-εμπεδησιομετρία «υπό» θε-
ραπεία για να ανιχνευθούν ασθενείς με εμμένου-
σα όξινη ή με παρουσία μη όξινης παλινδρόμη-
σης. Ασθματικοί ασθενείς που είτε έχουν συμπτώ-
ματα που δεν ελέγχονται με την φαρμακευτική α-
γωγή, είτε έχουν νυχτερινά κυρίως συμπτώματα, 
αλλά δεν έχουν τυπικά συμπτώματα ΓΟΠΝ, πρέ-
πει να υποβληθούν σε συνδυασμένη 24ωρη φο-
ρητή pH-μετρία-εμπεδησιομετρία «χωρίς» θερα-
πεία, προκειμένου να εξακριβωθεί αν όντως οι α-
σθενείς αυτοί πάσχουν από ΓΟΠΝ. Συμπεραίνοντας, 
πρέπει να είναι προσεκτική η επιλογή των ασθμα-
τικών ασθενών που θα λάβουν αντιπαλινδρομική 
φαρμακευτική αγωγή ή που θα υποβληθούν σε 
θολοπλαστική και θα ωφεληθούν από την προ-
σέγγιση αυτή.

Λαρυγγίτιδα σχετιζόμενη με ΓΟΠΝ
Ως χρόνια λαρυγγίτιδα ορίζεται η φλεγμονή στην 

περιοχή του λάρυγγα που διαρκεί αρκετές εβδο-
μάδες και που συνήθως διαγιγνώσκεται από ΩΡΛ 
ιατρό. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν 
βράγχος φωνής, βήχα, αίσθημα κόμπου, κόπω-
ση φωνής και οπισθοστερνικό καύσο. Ωστόσο, τα 
συμπτώματα αυτά είναι μη ειδικά και μπορούν να 
προκληθούν από οπισθορρινική έκκριση, υπερ-
βολική χρήση φωνής, περιβαλλοντικούς ερεθιστι-
κούς παράγοντες και κάπνισμα. Η χρόνια λαρυγγί-
τιδα και η εμμένουσα φαρυγγαλγία στο 60% των 
περιπτώσεων σχετίζεται με όξινη παλινδρόμηση. 
Υποστηρίζεται ότι η αποτυχία διάγνωσης λαρυγ-
γο-φαρυγγικής παλινδρόμησης μπορεί να οδηγή-
σει σε σοβαρότερες επιπλοκές, όπως έλκη, κοκ-
κίωμα, υπογλωττιδική στένωση και νόσο κατώτε-
ρου αναπνευστικού.

Η λαρυγγοσκόπηση είναι η αρχική εξέταση εκλο-
γής που χρησιμοποιείται για να διαγνωστεί η λα-

ρυγγίτιδα από ΓΟΠΝ. Στο παρελθόν, ενδοσκοπι-
κές βλάβες όπως έλκη στις φωνητικές χορδές σχε-
τίζονταν με ΓΟΠΝ. Στις μέρες μας ευρήματα όπως 
ερύθημα και οίδημα φωνητικών χορδών, κρικοει-
δή και αρυταινοειδών χόνδρων σχετίζονται με λα-
ρυγγίτιδα από παλινδρόμηση. Ωστόσο, σε μια πα-
λαιότερη μελέτη είχε αναφερθεί ότι η πλειονότητα 
των ασυμπτωματικών ασθενών είχαν υποφαρυγγι-
κές βλάβες που αποδόθηκαν σε ΓΟΠΝ. Η 24ωρη 
φορητή pH-μετρία χρησιμοποιείται σαν διαγνωστι-
κό εργαλείο, αλλά έχει περιορισμούς. Η συνδυα-
σμένη 24ωρη φορητή pH-μετρία-εμπεδησιομετρία 
«υπό» θεραπεία πρέπει να χρησιμοποιείται για να 
διευκρινίζει το ρόλο τής μη όξινης παλινδρόμησης 
σε ασθενείς με συμπτώματα ΓΟΠΝ, που δεν αντα-
ποκρίνονται σε PPIs.

Η θεραπεία της λαρυγγίτιδας σχετιζόμενης με 
ΓΟΠΝ είναι γενικά απογοητευτική. Παρόλα αυ-
τά, οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες συστή-
νουν τη χορήγηση αγωγής δύο φορές την ημέρα 
με PPIs για 3 μήνες.
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Ιστορικό:
Ασθενής 65 ετών με ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας, η οποία λαμβάνει 
συνδυασμένη ανοσοκατασταλτική αγωγή με μεθοτρεξάτη, μεθυλπρεδνιζο-
λόνη και rituximab, εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω πολλαπλών διαρροι-
ών από ημερών (10-12 κενώσεις ημερησίως) και συνοδού διάχυτου κοιλι-
ακού άλγους. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυττάρωση και αύξη-
ση δεικτών φλεγμονής, ενώ στα κόπρανα παρατηρήθηκαν σπάνια πυοσφαί-
ρια και δεν διαπιστώθηκε προσβολή από C. difficile. Η αξονική τομογραφία 
κοιλίας έδειξε οριακή διάταση του παχέος εντέρου με υδραερικά επίπεδα 
μέχρι την αρ. κολική καμπή και σύμπτωση των εντερικών τοιχωμάτων πε-
ριφερικότερα. H κολονοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζει τις 
παρακάτω εικόνες. Ποια πιστεύετε ότι είναι η διάγνωση και ποια θεραπευτι-
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤωΝ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚωΝ ΤΟΥ ΠΡΟιΟΝΤΟΣ: 
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσ-
διορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονο-
μικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. 
παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Daklinza 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Daklinza 60 mg 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Daklinza 30 mg 
δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει διυδροχλωρικό daclatasvir ισοδύνα-
μο με 30 mg daclatasvir. Έκδοχο(α) με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δι-
σκίο 30 mg περιέχει 58 mg λακτόζης (ως άνυδρη). Daklinza 60 mg δισκία:Κάθε επικαλυμμένο με 
λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει διυδροχλωρικό daclatasvir ισοδύναμο με 60 mg daclatasvir. Έκδο-
χο(α) με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 60 mg περιέχει 116 mg λα-
κτόζης (ως άνυδρη). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Daklinza 30 mg δισκία: Πράσινο 
αμφίκυρτο πεντάγωνο δισκίο με διαστάσεις 7,2 mm x 7,0 mm, με το «BMS» τυπωμένο στη μία 
πλευρά και το «213» στην άλλη πλευρά. Daklinza 60 mg δισκία: Ανοιχτό πράσινο αμφίκυρτο πε-
ντάγωνο δισκίο με διαστάσεις 9,1 mm x 8,9 mm, με το «BMS» τυπωμένο στη μία πλευρά και το 
«215» στην άλλη πλευρά. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Daklinza ενδείκνυται σε συνδυασμό 
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατί-
τιδας C (HCV) σε ενήλικες (βλ. παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1). Για την ειδική για τους HCV γονό-
τυπους δράση, βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η 
συνιστώμενη δόση του Daklinza είναι 60 mg χορηγούμενα από στόματος, άπαξ ημερησίως, με ή 
χωρίς γεύματα. Το Daklinza πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 
Πριν την έναρξη της θεραπείας με Daklinza θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η Περίληψη 
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος των άλλων φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβά-
νονται στο δοσολογικό σχήμα. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο 
από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Η συγχορήγηση με φαρμακευτικά προϊό-
ντα που είναι ισχυροί επαγωγείς του κυτοχρώματος P450 3A4 (CYP3A4) και του μεταφορέα P-
γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερη έκθεση και απώ-
λεια της αποτελεσματικότητας του Daklinza. Σε αυτές τις δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται, ενδει-
κτικά, η φαινυτοΐνη, η καρβαμαζεπίνη, η οξκαρβαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η ριφαμπικίνη, η ρι-
φαμπουτίνη, η ριφαπεντίνη, η συστηματικά χορηγούμενη δεξαμεθαζόνη και το βότανο St. John’s 
(Hypericum perforatum). ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: 
Το Daklinza δεν θα πρέπει να χορηγείται ως μονοθεραπεία. Το Daklinza πρέπει να χορηγείται σε 
συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της χρόνιας λοίμωξης από HCV 
(βλ. παραγράφους 4.1 και 4.2). Σοβαρή βραδυκαρδία και καρδιακός αποκλεισμός Έχουν παρατη-
ρηθεί περιστατικά σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού όταν το Daklinza χορηγεί-
ται σε συνδυασμό με sofosbuvir και αμιοδαρόνη ταυτόχρονα, με ή χωρίς άλλα φάρμακα που μει-
ώνουν την καρδιακή συχνότητα. Ο μηχανισμός δεν είναι τεκμηριωμένος. Η ταυτόχρονη χρήση της 
αμιοδαρόνης περιορίστηκε κατά την κλινική ανάπτυξη του sofosbuvir σε συνδυασμό με τη χορή-
γηση αντι-ιικών άμεσης δράσης (DAA). Τα περιστατικά είναι δυνητικά απειλητικά για τη ζωή, συνε-
πώς, η αμιοδαρόνη πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ασθενείς που λαμβάνουν 
Daklinza και sofosbuvir όταν άλλες εναλλακτικές αντιαρρυθμικές θεραπείες δεν είναι ανεκτές ή α-
ντενδείκνυνται. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγηση αμιοδαρόνης, συ-
νιστάται οι ασθενείς να παρακολουθούνται στενά κατά την έναρξη της θεραπείας με Daklinza σε 
συνδυασμό με sofosbuvir. Οι ασθενείς που έχουν προσδιορισθεί ότι ανήκουν στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου για βραδυαρρυθμία πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς επί 48 ώρες σε κατάλληλο 
κλινικό περιβάλλον. Λόγω της μεγάλης διάρκειας ημιζωής της αμιοδαρόνης, σε κατάλληλη παρα-
κολούθηση πρέπει να υποβάλλονται και οι ασθενείς που διέκοψαν την αμιοδαρόνη κατά τους τε-
λευταίους μήνες και πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία με το Daklinza σε συνδυασμό με sofosbuvir. 
Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν Daklinza και sofosbuvir σε συνδυασμό με αμιοδαρόνη με ή χω-
ρίς άλλα φάρμακα που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα πρέπει επίσης να προειδοποιούνται για 
τα συμπτώματα βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού και πρέπει να παροτρύνονται να ανα-
ζητούν ιατρική συμβουλή αμέσως μόλις εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα. Ειδική για τους γονότυ-
πους δράση Για τα συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα για διαφορετικούς HCV γονότυπους, βλ. πα-
ράγραφο 4.2. Για την ειδική για τους γονότυπους ιολογική και κλινική δράση, βλ. παράγραφο 5.1. 
Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη θεραπεία της λοίμωξης γονότυπου 2 με Daklinza και sofosbuvir 
είναι περιορισμένα. Τα δεδομένα από τη μελέτη ALLY-3 (AI444218) υποστηρίζουν τη θεραπεία δι-
άρκειας 12 εβδομάδων με Daklinza + sofosbuvir για την αντιμετώπιση πρωτοθεραπευόμενων α-
σθενών και ασθενών που έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν με λοίμωξη γονότυπου 3 χωρίς 
κίρρωση. Χαμηλότερα ποσοστά SVR παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με κίρρωση (βλ. παράγρα-
φο 5.1). Δεδομένα από προγράμματα παρηγορητικής χρήσης, στα οποία συμπεριλήφθηκαν ασθε-
νείς με λοίμωξη γονότυπου 3 και κίρρωση, υποστηρίζουν τη χρήση του συνδυασμού Daklinza + 
sofosbuvir για 24 εβδομάδες σε αυτούς τους ασθενείς. Η συνάφεια της προσθήκης ριμπαβιρίνης 
σε αυτό το σχήμα δεν έχει διευκρινιστεί (βλ. παράγραφο 5.1). Τα κλινικά δεδομένα για την υποστή-
ριξη της χρήσης του Daklinza και του sofosbuvir σε ασθενείς με λοίμωξη από HCV γονότυπου 4 
και 6 είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα σε ασθενείς με γονότυπο 5 (βλέπε πα-
ράγραφο 5.1). Ασθενείς με ηπατική νόσο βαθμολογίας Child-Pugh C Η ασφάλεια και η αποτελε-
σματικότητα του Daklinza στη θεραπεία της λοίμωξης από HCV σε ασθενείς με ηπατική νόσο βαθ-
μολογίας Child-Pugh C έχουν τεκμηριωθεί στην κλινική μελέτη ALLY-1 (AI444215, Daklinza + 
sofosbuvir + ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες). Ωστόσο, τα ποσοστά SVR ήταν χαμηλότερα από ότι 
σε ασθενείς με βαθμολογία Child-Pugh A και B. Ως εκ τούτου, για τους ασθενείς με βαθμολογία 
Child-Pugh C προτείνεται ένα συντηρητικό σχήμα θεραπείας με Daklinza + sofosbuvir +/- ριμπαβι-
ρίνη για 24 εβδομάδες (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.1). Η ριμπαβιρίνη μπορεί να προστεθεί με 
βάση την ατομική κλινική αξιολόγηση κάθε ασθενούς. Επανέναρξη θεραπείας με daclatasvir Η α-
ποτελεσματικότητα του Daklinza στα πλαίσια εκ νέου χορηγούμενου θεραπευτικού σχήματος σε α-
σθενείς με προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα NS5A δεν έχει τεκμηριωθεί. Απαιτήσεις σχετικά με 
την κύηση και την αντισύλληψη Το Daklinza δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης καθώς και σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς την χρήση αντισύλληψης. 
Η χρήση άκρως αποτελεσματικής αντισύλληψης πρέπει να συνεχίζεται για 5 εβδομάδες μετά την ο-
λοκλήρωση της θεραπείας με το Daklinza (βλ. παράγραφο 4.6). Όταν το Daklinza χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη, ισχύουν οι αντενδείξεις και οι προειδοποιήσεις για αυτό το φαρμα-
κευτικό προϊόν. Έχουν καταδειχθεί σημαντικές τερατογόνες και/ή εμβρυοκτόνες επιδράσεις σε όλα 
τα είδη ζώων που εκτέθηκαν σε ριμπαβιρίνη και, ως εκ τούτου, πρέπει να επιδεικνύεται μεγάλη 
προσοχή για την αποφυγή κύησης σε γυναίκες ασθενείς και γυναίκες συντρόφους ανδρών ασθε-
νών (βλ. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος της ριμπαβιρίνης). Συλλοίμωξη HCV/HBV 
(ιός της ηπατίτιδας B) Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Daklinza για τη θεραπεία της λοί-
μωξης από HCV σε ασθενείς με συλλοίμωξη από HBV δεν έχουν διερευνηθεί. Αλληλεπιδράσεις 
με φαρμακευτικά προϊόντα Η συγχορήγηση του Daklinza μπορεί να τροποποιήσει τη συγκέντρω-
ση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αντίστοιχα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να 
τροποποιήσουν τη συγκέντρωση του daclatasvir. Ανατρέξτε στην παράγραφο 4.3 για μια λίστα των 
φαρμακευτικών προϊόντων που αντενδείκνυνται για χρήση με το Daklinza λόγω πιθανής απώλειας 
της θεραπευτικής δράσης. Ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 για τεκμηριωμένες και άλλες πιθανώς 
σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου. Παιδιατρικός πληθυσμός Το Daklinza δεν συ-
νιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς η ασφάλεια και η α-
ποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί σε αυτόν τον πληθυσμό. Σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με ορισμένα συστατικά του Daklinza Το Daklinza περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κλη-
ρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης λακτάσης Lapp ή κακής απορρόφη-
σης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΕΣ: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του daclatasvir βασίζεται σε 

δεδομένα από 2.215ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από HCV, οι οποίοι έλαβαν Daklinza άπαξ ημε-
ρησίως, είτε σε συνδυασμό με sofosbuvir με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (n=679, συγκεντρωτικά δεδομέ-
να), είτε σε συνδυασμό με πεγκιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη (n=1536, συγκεντρωτικά δεδο-
μένα) από συνολικά 14 κλινικές μελέτες. Το Daklinza σε συνδυασμό με sofosbuvir: Οι ανεπιθύμη-
τες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν κόπωση, κεφαλαλγία και ναυτία. Ανεπιθύμητες ε-
νέργειες Βαθμού 3 αναφέρθηκαν σε λιγότερο από 1% των ασθενών, ενώ κανένας ασθενής δεν εμ-
φάνισε ανεπιθύμητη ενέργεια Βαθμού 4. Τέσσερις ασθενείς διέκοψαν το σχήμα του Daklinza λόγω 
εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων, από τα οποία μόνο το ένα θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με τη 
θεραπεία της μελέτης. Το Daklinza σε συνδυασμό με πεγκιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη: Οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο συχνά ήταν κόπωση, κεφαλαλγία, κνησμός, αναιμία, 
γριππώδης συνδρομή, ναυτία, αϋπνία, ουδετεροπενία, εξασθένιση, εξάνθημα, μειωμένη όρεξη, 
ξηροδερμία, αλωπεκία, πυρεξία, μυαλγία, ευερεθιστότητα, βήχας, διάρροια, δύσπνοια και αρ-
θραλγία. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με Βαθμό βαρύτητας τουλάχιστον 3 
(συχνότητα 1% ή μεγαλύτερη) ήταν ουδετεροπενία, αναιμία, λεμφοπενία και θρομβοπενία. Το 
προφίλ ασφαλείας του daclatasvir σε συνδυασμό με πεγκιντερφερόνη άλφα και ριμπαβιρίνη ήταν 
παρόμοιο με αυτό της πεγκιντερφερόνης άλφα και της ριμπαβιρίνης μεμονωμένα, συμπεριλαμβα-
νομένων των ασθενών με κίρρωση. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
παρατίθενται στον Πίνακα 5 ανά σχήμα θεραπείας, κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνότη-
τα. πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες 
(≥1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας. 

Πίνακας 5: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες

Κατηγορία Οργανικού 
Συστήματος

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Συχνότητα Daklinza + sofosbuvir + ριμπαβιρίνη Ν=203 Daklinza + sofosbuvir
N=476

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

πολύ συχνές αναιμία

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης

συχνές μειωμένη όρεξη

Ψυχιατρικές διαταραχές

συχνές αϋπνία, ευερεθιστότητα αϋπνία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

πολύ συχνές κεφαλαλγία κεφαλαλγία

συχνές ζάλη, ημικρανία ζάλη, ημικρανία

Αγγειακές διαταραχές

συχνές εξάψεις

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου

συχνές δύσπνοια, δύσπνοια μετά κόπωση, ρινική 
συμφόρηση

Διαταραχές του γαστρεντερικού

πολύ συχνές ναυτία

συχνές διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, γαστρο-
οισοφαγική παλινδρόμηση, δυσκοιλιότητα, 
ξηροστομία, μετεωρισμός

ναυτία, διάρροια, κοι-
λιακό άλγος

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

συχνές εξάνθημα, αλωπεκία, κνησμός, ξηροδερμία

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

συχνές αρθραλγία, μυαλγία αρθραλγία, μυαλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

πολύ συχνές κόπωση κόπωση

Μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές Σε κλινικές μελέτες του Daklinza σε συνδυασμό με sofosbuvir 
με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, το 2% των ασθενών παρουσίασαν μείωση της αιμοσφαιρίνης Βαθμού 3. 
Όλοι αυτοί οι ασθενείς λάμβαναν Daklinza + sofosbuvir + ριμπαβιρίνη. Αυξήσεις της ολικής χολε-
ρυθρίνης Βαθμού 3/4 παρατηρήθηκαν στο 5% των ασθενών (όλες παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 
με συλλοίμωξη από τον HIV που λάμβαναν ταυτόχρονα αταζαναβίρη, ασθενείς με κίρρωση βαθ-
μολογίας Child-Pugh A, B ή C, ή ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος). Πε-
ριγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Καρδιακές αρρυθμίες. Έχουν σημειωθεί περιστατι-
κά σοβαρής βραδυκαρδίας και καρδιακού αποκλεισμού όταν το Daklinza χορηγείται σε συνδυα-
σμό με sofosbuvir και αμιοδαρόνη ταυτόχρονα ή/και με άλλα φάρμακα που μειώνουν την καρδια-
κή συχνότητα (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτε-
λεσματικότητα του Daklinza σε παιδιά και εφήβους ηλικίας <18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριω-
θεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: 
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφο-
ρίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέ-
σης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες (βλέπε λεπτομέρειες παρακάτω).
Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 
30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, www.eof.gr
Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649 
www.moh.gov.cy/phs
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UB8 1DH, 
Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Daklinza 30 mg δισκία: EU/1/14/939/001, EU/1/14/939/002
Daklinza 60 mg δισκία: EU/1/14/939/003, EU/1/14/939/004
ημερομηνια πρωτησ εγκρισησ/ανανεωσησ της αδειασ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Αυγούστου 2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 01/2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στο δικτυ-
ακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων www.ema.europa.eu.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ATC & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: 
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: άμεσης δράσης αντι-ιικά, Κωδικός ATC: J05AX14.
Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρ-
κεια της αγωγής. Λιανική τιμή: 9587,04 €

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηρι-
στικών του Προϊόντος του «DAKLINZA» που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλο-
φορίας.
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Καλοήθεις στενώσεις
Οι καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου είναι συνήθως αποτέλεσμα της μακρο-

χρόνιας έκθεσης του βλεννογόνου στο όξινο περιεχόμενο του στομάχου. Το 
80% των καλοήθων στενώσεων πεπτικού αποδίδεται στη γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση, αν και η επίπτωσή τους μειώνεται λόγω της αυξανόμενης 
χρήσης των αναστολέων αντλίας πρωτονίων την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, 
το συνηθέστερο αίτιο ενδοσκοπικής αντιμετώπισης αποτελούν οι μετεγχει-
ρητικές στενώσεις, απότοκοι γαστροοισοφαγικών αναστομώσεων οισοφά-
γου στα πλαίσια κακοήθους εξεργασίας. Η οισοφαγίτιδα από φάρμακα, κυ-
ρίως αντιφλεγμονώδη, και η μετακτινική οισοφαγίτιδα, σαν αποτέλεσμα της 
ακτινοθεραπείας για τοπικές νεοπλασματικές βλάβες, αποτελούν άλλες αίτι-
ες καλοήθων στενώσεων οισοφάγου.

Λιγότερο συχνές αιτίες είναι οι συγγενείς οισοφαγικές στενώσεις, οι μεμβρά-
νες του οισοφάγου (συσχετίζονται συνήθως με έκτοπο γαστρικό βλεννογό-
νο ή σιδηροπενική αναιμία) και οι δακτύλιοι (δακτύλιος του Schatzki ή μυϊ-
κοί δακτύλιοι). Επίσης, διάφορα συστηματικά νοσήματα, όπως η ηωσινοφι-
λική οισοφαγίτιδα και η νόσος του Crohn, είναι δυνατόν να συνοδεύονται 
από δημιουργία στενώσεων στον οισοφάγο. Ειδικής αναφοράς χρήζουν οι 
στενώσεις ως απώτερες επιπλοκές κατάποσης (εκούσιας ή ακούσιας) φαρ-
μακευτικών ή χημικών ουσιών που ευθύνονται για σοβαρές βλάβες του αυ-
λού του οισοφάγου.1 

Οι στενώσεις στο στόμαχο και στο δωδεκαδάκτυλο στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα της ουλώδους αποκατάστασης έλκους ή 
πολλαπλών παρελθουσών εξελκώσεων. Σε αυτές εντάσσονται οι μετεγχει-
ρητικές στενώσεις των γαστροοισοφαγικών αναστομώσεων, η φυματιώδης 

νόσος του δωδεκαδακτύλου, η ηωσινοφιλική δωδεκαδακτυλίτιδα και η νό-
σος του Crohn.2

Οι καλοήθεις στενώσεις του χοληφόρου δέντρου αναπτύσσονται όταν τα 
χοληφόρα υποστούν κάκωση με οποιοδήποτε τρόπο. Η κάκωση μπορεί να 
είναι ένα μονήρες οξύ γεγονός, όπως κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμ-
βασης (ιατρογενούς αιτιολογίας) ή τραυματισμού της κοιλίας, καθώς και μία 
υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης κατάσταση, όπως η παγκρεατίτδα, η χολη-
δοχολιθίαση ή η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειιτιδα.

Κακοήθεις στενώσεις
Κακοήθεις στενώσεις στον οισοφάγο προκαλούν τα κακοήθη νεοπλάσμα-

τα του οισοφάγου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής, τα οποία χαρα-
κτηρίζονται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Η θεραπευτική προσέγ-
γιση αποτελείται είτε από χειρουργική εκτομή με συνοδό ακτινοθεραπεία ή 
χημειοθεραπεία, είτε συχνά, όταν η ριζική εκτομή δεν είναι εφικτή, με ενδο-
σκοπικές παρηγορητικές μεθόδους που στοχεύουν στη διατήρηση της κατά-
ποσης, την ύφεση της δυσφαγίας και τη διατήρηση του BMI.3 

Στα αίτια κακοήθων στενώσεων του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα ανή-
κουν τα γαστροδωδεκαδακτυλικά νεοπλάσματα, τα γαστρικά λεμφώματα (λέμ-
φωμα MALT), οι νεοπλασματικές βλάβες του παγκρέατος και τα σαρκώματα. 

Οι κακοήθεις στενώσεις του χοληφόρου δέντρου είναι συνήθως αποτέλε-
σμα είτε πρωτοπαθούς χολαγγειοκαρκινώματος, είτε εξωγενούς συμπίεσης 
των χοληφόρων από νεοπλασματική βλάβη γειτονικού οργάνου, όπως της 
χοληδόχου κύστεως, του παγκρέατος ή του ήπατος.

To αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου ευθύνεται για το 75% των συνολικών 

Στενώσεις πεπτικού & 
ενδοσκοπική αντιμετώπιση

ΠΑΡΙΣ ΠΑΝΤΣΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΙΚΟΥ
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Εικόνα 1. Επιτυχής διαστολή με μπαλόνι σε ασθενή με μετεγχειρητική στένωση οισοφαγογαστρικής αναστόμωσης

H δημιουργία στενώσεων στο πεπτικό σύστημα περιορίζει τη διάβαση του περιεχομένου του αυλού, 
ενώ ενίοτε οδηγεί και σε απόφραξη. Οι στενώσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα χειρουργικών επεμβάσεων, 

όγκων, ελκών, φαρμακευτικής δράσης ή χρόνιας φλεγμονής. 
Αντιστοίχως, μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις.
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κακοήθων στενώσεων. Η πλειονότητα των αδενοκαρκινωμάτων παχέος ε-
ντέρου που προκαλούν στένωση ανευρίσκεται στο αριστερό κόλον, με το 
σιγμοειδές να είναι η πιο συχνή εντόπισή τους. Λιγότερο συχνά, η αιτιολο-
γία της στένωσης είναι οι δευτεροπαθείς εντοπίσεις στο έντερο ή τα νεοπλά-
σματα της πυέλου που μπορεί να προσβάλλουν το έντερο κατά συνέχεια ι-
στού ή να προκαλούν εξωτερικά πιεστικά φαινόμενα.

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση στενώσεων
Στις καλοήθεις και κακοήθεις στενώσεις του πεπτικού, η ενδοσκόπηση παί-

ζει πρωτεύοντα διαγνωστικό, αλλά και θεραπευτικό ρόλο στην καθ’ ημέρα 
κλινική πράξη. Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση των στενώσεων περιλαμβάνει 
τις διαστολές και την τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stents). Η διαστολή προ-
οδευτικά διατείνει τον ουλώδη ιστό της στένωσης, προκαλώντας ρήξη των 
ινών με αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου του αυλού. Οι προσπάθει-
ες διαστολής κατά την ίδια συνεδρία, συνήθως, δεν είναι περισσότερες από 
3 (κανόνας των 3 διαστολών).

Τα συστήματα αντιμετώπισης στενώσεων χωρίζονται σε: 
Α. Διαστολείς ώθησης

• χωρίς οδηγό σύρμα (ελαστικοί υδραργυρικοί διαστολείς Hurst-Maloney)
•  με οδηγό σύρμα (Savary/American Endoscopy, Eder-Pustow, σύστημα 

με μεταλλικές ελαίες και διαστολείς Celestin)
Β. Yδροστατικούς διαστολείς με μπαλόνια (με ή χωρίς οδηγό)
Γ. Aεροδιαστολείς
Δ. Ενδοπροθέσεις

Α. Διαστολείς ώθησης
o αρχικός διαστολέας επιλέγεται βασιζόμενος στη διάμετρο της στένω-

σης, ο οποίος πρέπει να είναι το πολύ 1 με 2 χιλ. μεγαλύτερος του στενω-
μένου αυλού. 

Οι υδραργυρικοί διαστολείς Hurst-Maloney χρησιμοποιούνται στη θερα-
πεία βλαβών από κατάποση καυστικών ουσιών με διάμετρο από 5,3-20mm. 
Οι υδραργυρικοί διαστολείς διαθέτουν στρόγγυλο και κωνοειδές άκρο και 
δεν απαιτούν οδηγό σύρμα για την εφαρμογή τους, προϋποθέτουν όμως 
την ευθεία πορεία του οισοφάγου για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ρήξης 
ή διάτρησής του.

Οι Savary/American Endoscopy είναι ημιεύκαμπτοι, πλαστικοί διαστολείς 
μήκους από 70 έως 100 εκ. και διαμέτρου από 5 έως 18 χιλ. (15-54 fr). 
Φέρουν κεντρικό αυλό για τη διέλευση του συρμάτινου οδηγού και έχουν 
ρύγχος με προοδευτικά αυξανόμενη διάμετρο. Ο οδηγός είναι ένα εύκαμπτο 
ανοξείδωτο λεπτό σύρμα μήκους 2 μέτρων και διαμέτρου 0,8mm. Στα πρώ-
τα 7 εκ. διαθέτει ένα προοδευτικά αυξανόμενης ευκαμψίας ρύγχος. Το σύρ-
μα τοποθετείται ενδοσκοπικά, όταν επιτρέπεται η διέλευση του ενδοσκοπί-
ου από τη στένωση. 

Μόλις ολοκληρωθεί η ενδοσκοπική τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού, 
το σύρμα προωθείται και στη συνέχεια αποσύρεται το ενδοσκόπιο. Μόλις 
ολοκληρωθεί η απόσυρση του ενδοσκοπίου, το σύρμα συλλαμβάνεται με 
λαβίδα Kocher ακριβώς έξω από το στόμα του ασθενούς.

Το σύστημα διαστολών Eder-Ρustow είναι μια μεταλλική ημιεύκαμπτη ρά-
βδος 45 εκατοστών, στο άκρο της οποίας τοποθετούνται μεταλλικές ελαίες 
αυξανόμενης διαμέτρου απο 7 έως 18 χιλ.4

Β. Υδροστατικοί διαστολείς με συρμάτινο οδηγό
oι υδροστατικοί διαστολείς είναι ανελαστικά μπαλόνια πολυμερούς πολυ-

αιθυλενίου μήκους 2-8 εκ. και διαμέτρου 4-40 χιλ. που τοποθετούνται είτε 
μέσω του καναλιού βιοψίας του ενδοσκοπίου (TTS balloοns - Τhrough Τhe 
Scope), είτε μέσω οδηγού σύρματος. Το διατεταμένο μπαλόνι ασκεί πίεση 
στη στένωση, η οποία ελέγχεται με μανόμετρο ώστε να μην υπερβαίνεται η 
επιθυμητή διαστολή και το όριο αντοχής του μπαλονιού. 

Το μπαλόνι θα πρέπει να παραμείνει διατεταμένο για 30-60 δευτερόλεπτα, 
αν και δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για τον ιδεώδη χρόνο δια-
στολής. Χρησιμοποιούνται για όλες τις πεπτικές στενώσεις (συμπεριλαμβα-
νομένων και των στενώσεων των χοληφόρων), ακόμα και εκεί που υπάρχει 
αντένδειξη στη χρήση άλλων συστημάτων διαστολής.5

Γ. Αεροδιαστολείς
Η θεραπεία με αεροδιαστολείς είναι η ενδοσκοπική παρέμβαση εκλογής 

της αχαλασίας. Στην αχαλασία το μπαλόνι μεγέθους 30-35-40 χιλ. υπό ακτι-

νολογική καθοδήγηση διαστέλλει τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα και 
έτσι επιτρέπεται η διέλευση του βλωμού. Η ενδοσκοπική θεραπεία συγκρι-
νόμενη με τη χειρουργική μυοτομή είναι πολύ λιγότερο παρεμβατική, με πο-
λύ καλά ποσοστά επιτυχίας έως 85% διατήρησης της διάβασης του αυλού 
από 12 έως και 24 μήνες.6

Δ. Stents
Η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stents) αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πα-

ρηγορητικής θεραπείας. Οι προθέσεις χωρίζονται σε πλαστικές και μεταλλι-
κές, ενώ οι τελευταίες μπορεί να είναι επικαλυμμένες, ακάλυπτες ή μερικώς 
επικαλυμμένες. Στα χέρια ενός έμπειρου ενδοσκόπου, η επιτυχής τοποθέτη-
ση μπορεί να επέλθει στο 90% των ασθενών. 

Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 10 ερευνών συγκρίνονται τα αποτελέσμα-
τα της τοποθέτησης stent και επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης σε 244 
ασθενείς με κακοήθη στένωση στο αριστερό κόλο. 

Η προεγχειρητική τοποθέτηση stent μείωσε την ανάγκη για χειρουργική α-
ντιμετώπιση κατά 23% και την ανάγκη για κολοστομία απο 43% στο 7%, ω-
στόσο δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά η συνολική θνητότητα.7-8

Επιπλοκές ενδοσκοπικής αντιμετώπισης στενώσεων
Οι επιπλοκές της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης των στενώσεων είναι σπάνι-

ες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διάτρηση, το θωρακικό ή κοιλιακό άλγος, η 
αιμορραγία, η μετανάστευση του stent και η βακτηριαιμία.

 Η τελευταία είναι η πιο συχνή επιπλοκή στην αντιμετώπιση των στενώσε-
ων του οισοφάγου με διαστολή και κυμαίνεται από 12% σε 22%. Ωστόσο, 
ο συνολικός κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας είναι πολύ χαμηλότερος, γι’ αυτό και 
δεν εμπεριέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ASGE (American Society 
for Gastrointestinal Endoscopy) η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών 
πριν τη διαστολή.9 
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Εικόνα 2. Τοποθέτηση stent οισοφάγου
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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη  
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία: 

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία -  
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Σ
ε αντιδιαστολή με τη θεραπεία άλλων μι-
κροβιακών λοιμώξεων (π.χ. λοιμώξεις α-
ναπνευστικού ή ουρολοιμώξεις), όπου η ε-
πιλογή αντιβιοτικού γίνεται συχνά με βάση 

το αντιβιόγραμμα, η εκρίζωση του ΕΠ γίνεται κατά 
κόρον εμπειρικά: καλλιέργεια του παθογόνου συ-
στήνεται μόνον εφόσον δύο τουλάχιστον προσπά-
θειες εμπειρικής θεραπείας έχουν τεκμηριωμένα α-
ποτύχει. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονός πως 
η καλλιέργεια του ΕΠ δεν είναι ευρέως διαθέσιμη, 
είναι χρονοβόρα (3-5 ημέρες), ενώ δεν εγγυάται 
100% την επιτυχία της εκρίζωσης, αφού η in vitro 
ευαισθησία δεν αντιστοιχεί πάντοτε σε in vivo α-
ποτελεσματικότητα.4 Ακόμα περισσότερο, απαιτεί 
τη διενέργεια ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτι-
κού που δεν είναι ανεκτή από όλους τους ασθε-
νείς και έχει σχετικά υψηλό κόστος. Για περισσότε-
ρο από μια δεκαετία, τα κλασικά τριπλά σχήματα 
(Standard Triple Therapies, STT) βασιζόμενα στην 
κλαριθρομυκίνη [αναστολέας της αντλίας πρωτο-
νίων (PPI), κλαριθρομυκίνη και αμοξυκιλλίνη ή με-
τρονιδαζόλη, διάρκειας τουλάχιστον 7, αλλά κα-

λύτερα 10-14 ημερών5) αποτέλεσαν το «χρυσό 
πρότυπο» ("gold standard") στην εμπειρική θε-
ραπεία της λοίμωξης από ΕΠ, τυγχάνοντας ευρεί-
ας αποδοχής στα ευρωπαϊκά πλαίσια ομοφωνίας 
του Maastricht.6,7 Αυτό οφείλονταν στην υψηλή 
αποτελεσματικότητά τους σε μελέτες της δεκαετί-
ας του 1990 (>80% σε «κατά πρόθεση θεραπεί-
ας» ανάλυση) σε συνδυασμό με άριστο προφίλ 
ασφαλείας. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθη-
σαν, η αποτελεσματικότητα των κλασικών τριπλών 
σχημάτων ολίσθησε σταδιακά σε ποσοστά <80%, 
ενώ ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας <70% ανα-
φέρονται σε πιο σύγχρονες μελέτες.8 

Το πρόβλημα της αυξανόμενης 
μικροβιακής αντοχής και η αποτυχία 
των κλασικών σχημάτων εκρίζωσης

Η σταδιακή αύξηση των ποσοστών αντοχής του 
ΕΠ στην κλαριθρομυκίνη, και δευτερευόντως στην 
μετρονιδαζόλη, αποτέλεσαν  την κύρια αιτία αποτυ-
χίας των STT. Αντίθετα, η ανάπτυξη αντοχής στην α-
μοξυκιλλίνη αποτελεί σπάνιο φαινόμενο (<1%) χω-

ρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία. Η ανάπτυξη ανθεκτι-
κών στελεχών ΕΠ φαίνεται να σχετίζεται με την ανε-
ξέλεγκτη χρήση μακρολίδων για τη θεραπεία άλ-
λων λοιμώξεων, κυρίως λοιμώξεων του αναπνευ-
στικού. Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, ο 
επιπολασμός ανθεκτικών στελεχών ΕΠ εκτιμήθη-
κε σε 11,1% στην Ευρώπη, 18,9% στην Ασία και 
29,3% στη Αμερική.9 Εντός της Ευρώπης παρου-
σιάζει, ωστόσο, σημαντική διακύμανση με τα πο-
σοστά να είναι χαμηλότερα στον ευρωπαϊκό βορ-
ρά (π.χ. <1% στην Ολλανδία) οπού κατά κανόνα ι-
σχύουν αυστηρότερα πλαίσια κατά της αλόγιστης 
χρήσης αντιβιοτικών σε σύγκριση με τις νοτιοευρω-
παϊκές χώρες (π.χ. >25% σε κάποιες περιοχές της 
Ισπανίας).10 Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως 
το φαινόμενο της ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντο-
χής είναι ένα τοπικό φαινόμενο που μπορεί να πα-
ρουσιάζει σημαντική διακύμανση ακόμα και εντός 
των συνόρων της ίδιας χώρας. Για παράδειγμα, τα 
ποσοστά αντοχής του ΕΠ σε διάφορες περιοχές της 
Ιταλίας βρέθηκαν πρόσφατα να διαφέρουν μεταξύ 
0% και 25%. Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός της α-
ντοχής στην κλαριθρομυκίνη φαίνεται να υπερβαί-
νει το 25%, ενώ στη μετρονιδαζόλη το 45%.11-13 

Η σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας 
των STT έγινε αντιληπτή ήδη από τις πρώτες μετα-
αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν στις αρχές του 2000 
και αποτυπώθηκε έμμεσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια 
συμφωνίας του Maastricht: αρχικά με την εισαγω-
γή της έννοιας του «πακέτου θεραπείας» (δηλαδή 
της ανάγκης 2 ή περισσότερων γραμμών θεραπεί-
ας για την επιτυχή θεραπεία της λοίμωξης)7, και στη 
συνέχεια με την εισαγωγή της έννοιας του τοπικού 
(local ή regional) επιπέδου αντοχής στην κλαριθρο-
μυκίνη (15-20%), πέραν του οποίου τα STT δεν θα 
έπρεπε να χορηγούνται εμπειρικά6. Σήμερα, σημα-
ντικός αριθμός προοπτικών τυχαιοποιημένων με-
λετών και μετα-αναλύσεων έχουν επαρκώς τεκμη-
ριώσει την ανεπαρκή αποτελεσματικότητα των STT 
σε στελέχη ΕΠ με αντοχή στην κλαριθρομυκίνη. Σε 
μετα-ανάλυση του 2007, η αποτελεσματικότητα της 
STT βρέθηκε μειωμένη κατά 66,2% σε ανθεκτικά (έ-
ναντι σε ευαίσθητα στην κλαριθρομυκίνη) στελέχη 
ΕΠ.14 Σε πιο πρόσφατη ανάλυση δεδομένων από 4 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΣΤΗ 

Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο 
του πυλωρού 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο Ν. Ιωνίας, Αθήνα

Τριάντα χρόνια από την ανακάλυψή του από τους Marshall και Warren, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) συνεχίζει να 
αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας με τη λοίμωξη να αφορά σε 20-50% του δυτικού κόσμου και έως 80% 

στις αναπτυσσόμενες χώρες.1 Δεδομένης της αιτιολογικής συσχέτισης με χρόνια γαστρεντερικά νοσήματα, όπως το πεπτικό 
έλκος και ο γαστρικός καρκίνος, συμπεριλαμβανομένου του γαστρικού MALT λεμφώματος, η αποτελεσματική εκρίζωση του 
ΕΠ αποτελεί βασική προϋπόθεση στην πρόληψη και θεραπευτική διαχείριση των νοσημάτων αυτών.2 Είναι δε αξιοσημείωτο 
πως εξωπεπτικά νοσήματα, όπως η έλλειψη βιταμίνης Β12, η σιδηροπενική αναιμία και η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, 

έχουν προστεθεί στην λίστα των ενδείξεων για αναζήτηση και θεραπεία της λοίμωξης από ΕΠ.3 

Πίνακας 1
Νεότερα σχήματα με επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα σε περιοχές 

με υψηλά (>20%) ποσοστά αντοχής στην κλαριθρομυκίνη

Treatment Regimen

Bismuth-containing quadruple 
therapy

A PPI (standard dose, b.i.d.), bismuth (standard dose, q.i.d.) tetracycline 
(500mg, q.i.d.) and metronidazole (500mg, q.i.d.) for 10-14 days

Sequential therapy
A 5-day dual therapy with a PPI (standard dose, b.i.d.) and amoxicillin (1g, 
b.i.d.) followed by a 5-day triple therapy with a PPI (standard dose, b.i.d.), 
clarithromycin (500mg, b.i.d.) and metronidazole (500mg, b.i.d.)

Concomitant therapy
A PPI (standard dose, b.i.d.), clarithromycin (500mg, b.i.d.), amoxicillin (1g, 
b.i.d.) and metronidazole (500mg, b.i.d.) for 7-10 days

Hybrid therapy

A 7-day dual therapy with a PPI (standard dose, b.i.d.) and amoxicillin 
(1g, b.i.d.) followed by a 7-day quadruple therapy with a PPI (standard 
dose, b.i.d.), amoxicillin (1g, b.i.d.), clarithromycin (500mg, b.i.d.) and 
metronidazole (500mg, b.i.d.)

Levofloxacin-based triple therapy
A PPI (standard dose, b.i.d.), levofloxacin (500mg, b.i.d.) and amoxicillin (1g, 
b.i.d.) for 10 days

PPI: proton pump inhibitor
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, η STT εκρίζω-
σε επιτυχώς 88% των ευαίσθητων στην κλαριθρο-
μυκίνη, αλλά μόλις 14% των ανθεκτικών στο αντι-
βιοτικό στελεχών.15 Η διαθεσιμότητα αποτελεσμα-
τικών θεραπειών 1ης γραμμής είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική, για δύο κυρίως λόγους: α) διότι περιορίζε-
ται έτσι δραστικά η ανάγκη σε επαναλαμβανόμενες 
θεραπείες διάσωσης (με σχετικά υψηλά ποσοστά 
παρενεργειών, ενίοτε σοβαρών, που επηρεάζουν 
τη συμμόρφωση και την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών), και β) διότι περιορίζεται έτσι η διασπορά επί-
κτητης (δευτερογενούς) αντοχής. Συνεπώς, οι προ-
σπάθειες δεν πρέπει να περιορίζονται στη βελτίω-
ση των υπάρχοντων αναποτελεσματικών σχημάτων, 
αλλά στην αντικατάστασή τους με επαρκώς αποτε-
λεσματικά σχήματα 1ης γραμμής που θα θεραπεύ-
ουν τη λοίμωξη σε ποσοστά άνω του 90% (grade 
B level) ή 95% (grade A level), όπως συμβαίνει και 
με κάθε άλλη βακτηριακή λοίμωξη.16 Σύμφωνα 
με το πλαίσιο Ευρωπαϊκής ομοφωνίας Maastricht 
4 (Φλωρεντία, 2012), τα STT δεν θα πρέπει πλέον 
να χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή θεραπεί-
ας του ΕΠ, σε περιοχές στις οποίες ο επιπολασμός 
σε στελέχη ανθεκτικά στην κλαριθρομυκίνη ξεπερ-
νάει το 20%.3 Συνεπώς η χρήση των STT θα πρέ-
πει να περιορίζεται σε περιοχές με <20% αντοχής 
στην κλαρυθρομυκίνη ή στις περιπτώσεις όπου η 
ευαισθησία στο αντιβιοτικό έχει προηγουμένως τεκ-
μηριωθεί με καλλιέργεια. Νεότερα εμπειρικά σχή-
ματα έχουν ήδη μελετηθεί και αξιολογηθεί σε κλι-
νικό και ερευνητικό επίπεδο σε αρκετές χώρες και 
πλέον αποτελούν τις προτεινόμενες θεραπείες 1ης 
γραμμής σε περιοχές με >20% αντοχής στην κλα-
ριθρομυκίνη (Πίνακας 1).  

Νεότερα σχήματα με βελτιωμένα 
ποσοστά εκρίζωσης
Τετραπλή θεραπεία με βισμούθιο (Bismuth 
Quadruple Therapy, BQT)

Το σχήμα αυτό συστήνεται σήμερα ως εναλλα-
κτική θεραπεία 1ης γραμμής σε περιοχές με αυξη-
μένη αντοχή του ΕΠ, επιτυγχάνοντας >90% εκρί-
ζωση σε περιοχές με υψηλή αντοχή στην κλαρι-
θρομυκίνη και >85% σε περιοχές με αντοχή στην 
μετρονιδαζόλη. Συστήνεται, επίσης, και ως θερα-
πεία 2ης γραμμής μετά από αποτυχία της STT, α-
φού δουλεύει ανεξάρτητα από την κλαρυθρομυ-
κίνη. Η υπεροχή της BQT έναντι της STT φαίνεται 
να οφείλεται στην αυξημένη αποτελεσματικότητα 
που επιτυγχάνει η συγχορήγηση των φαρμάκων 
έναντι των ανθεκτικών στην μετρονιδαζόλη στελε-
χών, που υπερτερεί έναντι των αντίστοιχων ποσο-
στών της STT έναντι των ανθεκτικών στην κλαρι-
θρομυκίνη στελεχών του ΕΠ.17 Παρόλα αυτά, σε 
πρόσφατη μετα-ανάλυση, η υπεροχή της QT ένα-
ντι της STT αμφισβητήθηκε, αφού καμία από τις 
δύο θεραπείες δεν φαίνεται να επιτυγχάνει απο-
δεκτά ποσοστά εκρίζωσης του μικροβίου [78,3% 
έναντι 77% στην κατά πρόθεση θεραπείας (ITT) α-
νάλυση].17 Αντίθετα, υψηλά ποσοστά εκρίζωσης 
(>90%) καταγράφονται διεθνώς στις μελέτες που η 
QT χορηγείται με την μορφή μονοκάψουλας, που 
περιλαμβάνει το βισμούθιο και τα δύο αντιβιοτικά 
(μετρονιδαζόλη και τετρακυκλίνη).18 Υπάρχουν δύο 
τέτοια σκευάσματα στο εμπόριο, το Helidac (ΗΠΑ) 
που όμως περιέχει μικρότερη συνολική ημερήσια 
δόση Μ (1,0 αντί για 1,5g) και το Pylera (ΗΠΑ και 
Ευρώπη) που όμως περιέχει μικρότερη συνολική 

ημερήσια δόση Τ (1,25 αντί για 2g). Δυστυχώς, η 
μονοκάψουλα δεν διατίθεται στη χώρα μας. 

Σε μετα-ανάλυση που συμπεριέλαβε 30 μελέτες, 
η 2ης γραμμής θεραπεία με BQT ήταν 77% απο-
τελεσματική έπειτα από αποτυχία της STT, ενώ σε 
πρόσφατη ισπανική μελέτη, η BQT φάνηκε να έχει 
αποδεκτή απόδοση ακόμα και ως 3ης γραμμής θε-
ραπεία (ITT 65%) έπειτα από διαδοχική αποτυχία 
της STT και σχήματος εκρίζωσης με βάση την λε-
βοφλοξασίνη.19,20 Σε ελληνικές μελέτες, η 2ης γραμ-
μής BQT ήταν επιτυχής στο 84-85%.21,22 Δυστυχώς, 
η υδροχλωρική τετρακυκλίνη δεν διατίθεται τα τε-
λευταία χρόνια στη χώρα μας, ενώ τα ποσοστά ε-
κρίζωσης που συνοδεύουν την αντικατάσταση του 
αντιβιοτικού αυτού από την δοξυκυκλίνη ή αμο-
ξυκιλλίνη είναι απογοητευτικά. Διαπιστώνεται επί-
σης έλλειψη των αλάτων βισμουθίου.

Διαδοχική θεραπεία (Sequential treatment/SQT)
Το σχήμα αυτό προτάθηκε από Ιταλούς ερευνη-

τές και αποτελεί σήμερα εναλλακτική θεραπεία 1ης 
γραμμής για περιοχές με υψηλά ποσοστά αντοχής 
στην κλαριθρομυκίνη. Η υπέροχη της SQT έναντι της 
STT έχει τεκμηριωθεί σε πλήθος τυχαιοποιημένων 
μελετών και σημαντικό αριθμό μετα-αναλύσεων. 
Συμπεριλαμβάνοντας 3346 ασθενείς, η SQT έδειξε 
στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό εκρίζωσης (91,7%, 
ΙΤΤ) σε σχέση με την STT (76,7%).23 Ο μηχανισμός με 
τον οποίο η διαδοχική θεραπεία επιτυγχάνει υψηλά 
ποσοστά εκρίζωσης δεν είναι σαφής. Πιθανολογείται 
ότι με την αρχική χορήγηση αμοξυκιλλίνης για 5 η-
μέρες εξασθενεί το κυτταρικό τοίχωμα του ΕΠ και 
εμποδίζεται η ανάπτυξη διαύλων μεταφοράς της 
κλαριθρομυκίνης εκτός του μικροβίου, καθιστώ-
ντας έτσι την μετέπειτα χορήγηση της κλαριθρομυ-
κίνης πιο αποτελεσματική.24 Ωστόσο, η θεωρία αυ-
τή δεν είναι ευρέως αποδεκτή και πολλοί ερευνη-
τές αμφισβητούν το όφελος της διαδοχικής χορή-
γησης (δηλαδή η αλλαγή των αντιβιοτικών στο μέ-
σον της θεραπείας), που ενδεχομένως να δημιουρ-
γεί προβλήματα συμμόρφωσης στην κλινική πρά-
ξη. Πράγματι, σε πιο πρόσφατες μελέτες που διε-
νεργήθηκαν εκτός Ιταλίας, η αποτελεσματικότητα 
της SQT έχει αμφισβητηθεί με ποσοστά εκρίζωσης 
<80%.25 Η κύρια αδυναμία της SQT (εκτός του πο-
λύπλοκου της χορήγησης) φαίνεται να εστιάζεται 
στην αδυναμία εκρίζωσης στελεχών EΠ με διπλή 
(κλαριθρομυκίνη και μετρονιδαζόλη) αντιμικροβι-
ακή αντοχή. Σε ανάλυση 8 μελετών με διαθέσιμα 
στοιχεία αντιβιοτικής ευαισθησίας, η SQT εκρίζωσε 
επιτυχώς 72,8% των ανθεκτικών στη κλαριθρομυ-
κίνη και 86,4% των ανθεκτικών στη μετρονιδαζό-
λη στελεχών, αλλά μόλις 37% των στελεχών ΕΠ 
με διπλή αντοχή.26 

Ταυτόχρονη τετραπλή θεραπεία χωρίς 
βισμούθιο (Concomitant therapy/CT) 

Η θεραπεία αυτή συνίσταται στη συγχορήγηση ό-
λων των τριών αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται 
στα σχήματα 1ης γραμμής (κλαριθρομυκίνη, μετρο-
νιδαζόλη, αμοξυκιλλίνη) και ενός PPI. Τα φάρμακα 
χορηγούνται δις ημερησίως για τουλάχιστον 10 η-
μέρες. Η θεραπεία αυτή δεν είναι καινούργια και έ-
χει χρησιμοποιηθεί με βραχύτερη διάρκεια χορή-
γησης (3-7 ημέρες), αλλά σχετικά υψηλά ποσοστά 
εκρίζωσης (89-94% στην ITT ανάλυση), σε μελέ-
τες που δημοσιεύθηκαν το διάστημα 1998-2002. 

Επανέρχεται σήμερα ως 10ήμερο σχήμα με υψη-

λά ποσοστά εκρίζωσης (>90% ITT), με την υπερο-
χή της έναντι της STT να έχει τεκμηριωθεί σε με-
τα-αναλύσεις με σημαντικό αριθμό ασθενών. Βάση 
μιας πρόσφατης από αυτές (2012, 19 μελέτες, 2070 
ασθενείς), η αποτελεσματικότητα της CT υπολογί-
στηκε σε 88-91%, ενώ έχει παρατηρηθεί πως η δι-
άρκεια της θεραπείας (>7 και καλύτερα 10 ημέρες) 
φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
επιτυχία του σχήματος.27 Η αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια της CT έχουν τεκμηριωθεί σε μελέτες στη 
χώρα μας. Σε ανοικτής ετικέτας μονού βραχίονα με-
λέτη με 131 ασθενείς, η CT εκρίζωσε επιτυχώς σε 
91,6% (ITT) των περιπτώσεων, ενώ σε τυχαιοποι-
ημένη μελέτη με 276 ασθενείς, η εκρίζωση με CT 
ήταν επιτυχημένη σε 90,5% των ασθενών έναντι 
73,8% εκείνων που έλαβαν STT.28,29 Και στις δύο 
μελέτες η CT ήταν άριστα ανεκτή και δεν σημειώ-
θηκαν μείζονα ανεπιθύμητα συμβάντα. Στην πιο ε-
κτενή σύγκριση με την SQT (2070 ασθενείς), η επι-
τυχία των δύο σχημάτων ήταν συγκρίσιμη (81,7% 
έναντι 81,3%). Σύμφωνα με πολύ πρόσφατα δεδο-
μένα, η απόδοση της CT (όπως και της προαναφε-
ρόμενης SQT) φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά 
από τα ποσοστά διπλής αντιμικροβιακής αντοχής 
(κλαριθρομυκίνη και μετρονιδαζόλη).30

Υβριδική θεραπεία (Hybrid therapy)
Πρόκειται για 14ήμερο σχήμα που συνδυάζει τη 

διαδοχική με την ταυτόχρονη θεραπεία. Σε πιλο-
τική μελέτη επέδειξε υψηλή αποτελεσματικότητα 
(97% σε ITT), τόσο έναντι στελεχών ΕΠ με μονήρη 
όσο και με διπλή αντιμικροβιακή αντοχή.31 Βάσει 
δύο τυχαιοποιημένων μελετών σύγκρισης, τα πο-
σοστά εκρίζωσης ήταν 86,6% με την υβριδική θε-
ραπεία έναντι 81% με την SQT (P=n.s.).26 Σε μελέτη 
σύγκρισης με την CT, τα δύο σχήματα αποδείχθη-
καν ισοδύναμα. Ωστόσο, στον βραχίονα της υβρι-
δικής θεραπείας καταγράφηκαν σημαντικά λιγότε-
ρες ανεπιθύμητες ενέργειες.32 Συνεπώς, αποτελεί 
υποσχόμενο σχήμα για το οποίο αναμένονται πε-
ραιτέρω δεδομένα αξιολόγησης. 

Τριπλή θεραπεία με λεβοφλοξασίνη 
(Levofloxacin-based Triple Therapy/LTT)

Η παγκόσμια αύξηση των ποσοστών αντοχής στην 
κλαριθρομυκίνη έχει επιφέρει ολοένα και περισσό-
τερο τη χρήση της λεβοφλοξασίνης, τόσο σε τρι-
πλά όσο και σε νεότερα σχήματα εκρίζωσης, με 
ποσοστά επιτυχίας που αναφέρονται σε 72-90%. 
Ωστόσο, όπως η κλαριθρομυκίνη, έτσι και η λε-
βοφλοξασίνη παρουσιάζει σημαντικά προβλήμα-
τα ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής. Πράγματι, 
σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, τα ποσοστά α-
ντοχής του ΕΠ στις κινολόνες εκτιμώνται σε 24,1% 
στην Ευρώπη, 15% στη Αμερική και 11,6% στην 
Ασία.9 Συνεπώς, λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης 
ανάπτυξης δευτερογενούς αντοχής, δεν συνίσταται 
σήμερα η χρήση της λεβοφλοξασίνης σε σχήματα 
θεραπείας 1ης γραμμής, αλλά μόνον σε σχήματα 
διάσωσης (2ης και πλέον γραμμής), έπειτα από α-
ποτυχία σχημάτων με βάση την κλαριθρομυκίνη 
ή/και την μετρονιδαζόλη.3 Σε δύο μετα-αναλύσεις 
που δημοσιεύθηκαν το 2006 και μία πιο πρόσφα-
τη το 2010, η 2ης γραμμής θεραπεία με LTT (πο-
σοστά εκρίζωσης 81-89%) υπερείχε σημαντικά της 
θεραπείας με BQT, έπειτα από αποτυχία σχήματος 
STT.33-35 Η επιτυχία της LTT μετά από αποτυχημένη 
θεραπεία με νεότερα 1ης γραμμής σχήματα (SQT, 
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CT) αναφέρεται στο 75% περίπου.36 Ενθαρρυντικά 
δεδομένα έχει δείξει η χρήση σε πιλοτικές μελέτες 
άλλων νεότερων κινολονών, όπως της μοξιφλο-
ξασίνης και της σιταφλοξασίνης37,38, ωστόσο αξί-
ζει να σημειωθεί πως η ανάπτυξη αντοχής σε κι-
νολόνες είναι διασταυρούμενη. 

Συμπεράσματα
Λόγω της ραγδαίας αύξησης των ποσοστών α-

ντοχής του ΕΠ στην κλαριθρομυκίνη, τα παραδο-
σιακά τριπλά σχήματα έχουν χάσει πλέον την απο-
τελεσματικότητά τους. Δεν θα πρέπει συνεπώς να 
χρησιμοποιούνται ως 1ης γραμμής εμπειρικές θε-
ραπείες σε περιοχές όπου ο τοπικός επιπολασμός 
της αντοχής στο αντιβιοτικό υπερβαίνει το όριο του 
20%. Νεότερα θεραπευτικά σχήματα, με αυξημέ-
νη αποτελεσματικότητα σε συνθήκες υψηλής αντο-
χής, προτείνονται σήμερα ως θεραπείες 1ης γραμ-
μής της λοίμωξης από ΕΠ. Αυτά περιλαμβάνουν τη 
διαδοχική, την ταυτόχρονη, καθώς και την υβριδι-
κή θεραπεία, ενώ η τριπλή θεραπεία με βάση την 
λεβοφλοξασίνη προτείνεται ως σχήμα διάσωσης. 
Σήμερα, σύγχρονες μοριακές τεχνικές (Polymerase 
Chain Reaction, fluorescence In Situ Hybridization) 
επιτρέπουν την ανίχνευση της αντιμικροβιακής ευαι-
σθησίας του ΕΠ κατά τρόπο γρήγορο (χωρίς να απαι-
τείται καλλιέργεια του μικροβίου) και μη-επεμβατικό 
(π.χ. σε δείγμα κοπράνων).39 Στο μέλλον, αυτό ί-
σως σημάνει το τέλος των εμπειρικών σχημάτων 
και την καθιέρωση της εξατομικευμένης θεραπείας 
της λοίμωξης από ΕΠ. Ως τότε, οι προσπάθειες για 
βελτιστοποίηση της εμπειρικής θεραπείας θα πρέ-
πει να συνεχιστούν. 
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H Μαστίχα Χίου έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) 
ως Παραδοσιακό Φάρμακο Φυτικής Προέλευσης 

Το περιστατικό
Άνδρας 84 ετών, περιπατητικός, με ατομικό ι-

στορικό αρτηριακής υπέρτασης και καλοήθους υ-
περτροφίας του προστάτη, προσήλθε στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών αιτιώμενος γενικευμένο 
κνησμό, καταβολή δυνάμεων και υπέρχρωση ού-
ρων από 10ημέρου. Δεν αναφέρει πυρετό, κοιλια-
κό άλγος ή άλλο συνοδό σύμπτωμα, ούτε παρό-
μοιο περιστατικό στο παρελθόν. Πρόκειται για α-
σθενή που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με ρα-
μιπρίλη 5mg και συνδυασμό ντουταστερίδης/ταμ-
σουλοσίνης 0,5/0,4mg, ενώ περιστασιακά κατα-
ναλώνει αιθυλική αλκοόλη.

Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν τα εξής:
ΑΠ: 120/80mmHg, HR: 78bpm, Spo2: 97% (fio2: 

21%), θ: 36,5οC, καρδιακοί τόνοι: S1, S2 ευκρινείς, 
ρυθμικοί, αναπνευστικό ψιθύρισμα: σαφές άμφω, 
παράταση εκπνοής, κοιλιά μαλακή, ευπίεστη, α-
νώδυνη, ήπαρ αψηλάφητο, σπλήνας αψηλάφη-
τος, εντερικοί ήχοι παρόντες, φυσιολογικοί, δέρ-
μα: κνησμώδες κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορ-
μού, λεμφαδένες αψηλάφητοι.

Ο εργαστηριακός έλεγχος στο Τ.Ε.Π. ανέδειξε:
Hb: 14,9 gr/dl (φ.τ. 12-16), Hct: 46,9% (φ.τ. 37-47), 

WBC: 8.250/μl (φ.τ. 4.000-12.000), Neut: 69% (φ.τ. 
40-70%), Lymph: 18% (φ.τ. 20-40%), PLT: 243.000/
μl (φ.τ. 150.000-450.000), Ουρία: 48 mg/dl (φ.τ. 10-
50), Κρεατινίνη: 1 mg/dl (φ.τ. 0,6-1,2), K: 4,2 mEq/L 
(φ.τ. 3,5-5), Na: 136 mEq/L (φ.τ. 135-145), AST: 58 
U/L (φ.τ. 10-40), ALT: 114 U/L (φ.τ. 10-40), ALP: 
373 U/L (φ.τ. 70-130), γ-GT: 275 U/L (φ.τ 10-50), 
LDH: 270 U/L (φ.τ. 160-280), TotBil: 13 mg/dl (φ.τ. 
0,3-1), DirBil: 8,2 mg/dl (φ.τ. 0-0,3), INR: 1, 

Γενική Oύρων: παρουσία ουροχολινογόνου

Ερώτηση 1
Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι πρέπει 
να είναι το πρώτο βήμα στη διερεύνηση του 
ασθενούς;
α) Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
β) Εκτενέστερο ιστορικό
γ)  Αξονική τομογραφία άνω κοιλίας και 

προσδιορισμός καρκινικών δεικτών
δ) Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)

Συνέχιση παρουσίασης περιστατικού
Ο προγραμματισμός ειδικών παρακλινικών εξε-

τάσεων πρέπει πάντοτε να ακολουθεί τη λεπτο-
μερή και αξιόπιστη λήψη ιατρικού ιστορικού, που 
βοηθά να εστιάσουμε τη διαγνωστική μας σκέψη 
και κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό προς την τελική 
διάγνωση. Σε αυτή τη βάση, ο θεράπων ιατρός α-
ποφάσισε να ξεκινήσει με τη λήψη εκτενέστερου ι-
στορικού, εστιάζοντας προς την κατεύθυνση της εν-
δεχόμενης λήψης ουσιών με τοξική επίδραση στο 
ήπαρ (μανιτάρια, βότανα, φάρμακα ή άλλες ου-
σίες). Ο ασθενής ανέφερε ότι προ 25ημέρου επι-
σκέφθηκε ιδιώτη ιατρό με συμπτώματα λοίμωξης 
αναπνευστικού, οπότε του χορηγήθηκε αντιβιοτι-
κή αγωγή με αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό για 10 
ημέρες, την οποία και ολοκλήρωσε.

Στη συνέχεια, σε κάθε ασθενή με αυτό το εργα-
στηριακό προφίλ κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια 
υπερηχογραφήματος άνω κοιλίας, που προσφέρει 
άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο του ήπατος και 
των χοληφόρων. Έτσι, ζητήθηκε υπερηχογράφη-
μα άνω κοιλίας που ανέδειξε φυσιολογικό ήπαρ, 
πάγκρεας και σπλήνα, πάχυνση τοιχώματος χολη-
δόχου κύστης χωρίς διατάσεις των ενδο- και εξω-
ηπατικών χοληφόρων και χωρίς εικόνα λιθίασης.

Η αξονική τομογραφία είναι εξέταση που δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιείται αλόγιστα στο Τ.Ε.Π., έχει 
σημαντικό κόστος και απαιτεί ικανό χρόνο, χρειά-
ζεται τη χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού με ειδι-
κό πρωτόκολλο λήψεων για τον έλεγχο του ηπα-
τικού παρεγχύματος, ενώ υστερεί έναντι του υπε-
ρηχογραφήματος στον έλεγχο βατότητας του χο-
ληφόρου δένδρου, οπότε δεν κρίνεται απαραίτη-
τη στην παρούσα φάση.

Οι καρκινικοί δείκτες δεν πραγματοποιούνται σε 
επείγουσα βάση, δεν έχουν θέση στη διάγνωση 
των νεοπλασιών (πλην της α-εμβρυϊκής σφαιρί-
νης για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο) και χρησι-
μοποιούνται μόνο στην παρακολούθηση της α-
νταπόκρισης ήδη διαγνωσμένης νόσου στην αντι-
νεοπλασματική θεραπεία.

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο ασθενής εισήχθη 
στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση.

Ερώτηση 2
Ποια είναι τα επόμενα βήματα στη διερεύνηση 
του ασθενούς κατά τη γνώμη σας;
α)  Ορολογικός έλεγχος για ηπατοτρόπους, 

ηπατιτιδομιμητικούς ιούς και ανοσολογικός 
έλεγχος

β)  Διακοπή της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής 
του ασθενούς

γ) Χολοκυστεκτομή
δ) Βιοψία ήπατος
ε)  Δοκιμασία πρόκλησης με χορήγηση 

αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού

Συνέχιση παρουσίασης περιστατικού
Ο θεράπων ιατρός αποφάσισε να προχωρήσει 

σε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, που ανέδειξε:
HBsAg (-), anti-HBc (-), anti-HBs (-), anti-HCV 

(-), anti-HAV IgM (-), έλεγχος για HSV, EBV, CMV 
αρνητικός, TSH 1,1 μIU/ml (φ.τ. 0,4-5), ANA (-), 
ΑΜΑ (-), IgG: 1562 mg/dl (φ.τ. 700-1600), IgM: 
126 mg/dl (φ.τ. 40-230).

Η χολοκυστεκτομή δεν έχει θέση στην αντιμετώ-
πιση του ασθενούς. Το υπερηχογραφικό εύρημα 
της πάχυνσης του τοιχώματος της χοληδόχου κύ-
στης είναι μη ειδικό, παρατηρείται συχνά σε ασθε-
νείς με υποκείμενη ηπατοπάθεια και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είναι συνώνυμο της οξείας χολοκυ-
στίτιδας, αφού απουσιάζει η εικόνα φλεγμονής, το 
περιχολοκυστικό οίδημα, η λιθίαση, ενώ ο ασθε-
νής δεν έχει αντίστοιχη κλινική εικόνα.

Η ραμιπρίλη ανήκει στους αναστολείς του μετα-
τρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και υπάρχουν 
αναφορές στη βιβλιογραφία για πρόκληση χολο-

στατικού ικτέρου εντός 2-12 εβδομάδων από την 
έναρξή της. Το γεγονός ότι ο ασθενής ελάμβανε 
το φάρμακο αυτό από πενταετίας απομακρύνει το 
ενδεχόμενο της επαγόμενης από ραμιπρίλη φαρ-
μακευτικής τοξικότητας. Όσον αφορά τον συνδυ-
ασμό ντουταστερίδης/ταμσουλοσίνης, αναφέρεται 
ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ ήπια άνοδο των 
τρανσαμινασών, χωρίς να είναι απαραίτητη η δια-
κοπή της θεραπείας. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος ο α-
σθενής να διακόψει τη χρόνια αγωγή του. Ο συν-
δυασμός αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού από την 
άλλη πλευρά ενοχοποιείται για την πρόκληση η-
πατικής βλάβης (Delemos, Dig Dis Sci 2016). Παρ’ 
όλα αυτά, σε υποψία φαρμακοεπαγόμενης ηπατο-
τοξικότητας δεν συστήνεται η δοκιμασία πρόκλη-
σης με χορήγηση του ύποπτου φαρμάκου.

Στην παρούσα φάση, η βιοψία ήπατος θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει στο διαφοροδιαγνωστικό πρό-
βλημα, αλλά ο ασθενής αρνήθηκε τη διενέργεια 
της. Από την άλλη πλευρά η βιοψία ήπατος σε πε-
ριπτώσεις υποψίας φαρμακοεπαγόμενης ηπατοτο-
ξικότητας δεν είναι υποχρεωτική και συνήθως έ-
χει επικουρικό ρόλο στο work-up του ασθενούς, 
αφού τα ιστολογικά ευρήματα στερούνται ειδικό-
τητας (Naga P. Chalasani, ACG 2014).

Ερώτηση 3
Ποια είναι η τρέχουσα διάγνωση κατά τη 
γνώμη σας; 
α) Αυτοάνοση ηπατίτιδα
β) Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
γ) Φαρμακοεπαγόμενη ηπατοτοξικότητα (DILI)
δ) Χοληδοχολιθίαση
ε) Διηθητική νόσος του ήπατος

Συνέχιση παρουσίασης περιστατικού
Το ενδεχόμενο αυτοάνοσης παθολογίας στο ή-

παρ (αυτοάνοσης ηπατίτιδας, πρωτοπαθούς χολικής 
κίρρωσης ή συνδρόμου επικάλυψης) θεωρήθηκε 
απομακρυσμένο τόσο λόγω μη συμβατού επιδη-
μιολογικού προφίλ (φύλο, ηλικία), όσο και λόγω 
των αποτελεσμάτων του ανοσολογικού ελέγχου 
(φυσιολογική τιμή IgG, IgM, απουσία ANA, ΑΜΑ).

Όσον αφορά τη χοληδοχολιθίαση, ο ασθενής 
δεν ανέφερε κοιλιακό άλγος ποτέ στη διάρκεια 
της παρούσας νόσου, η απεικόνιση είναι αρνητι-
κή, ενώ η εμμένουσα διαταραχή της ηπατικής βι-
οχημείας και η μακρά διάρκεια των συμπτωμάτων 
χωρίς συμβατή κλινική εικόνα, την απομακρύνουν 
από τη διαγνωστική μας σκέψη. Η απουσία υπερη-
χογραφικών ευρημάτων χοληδοχολιθίασης δεν α-
ποκλείει την ύπαρξη μικρολιθίασης ή την παρου-
σία λίθου στο άπω τμήμα του κοινού χοληδόχου 
πόρου, το οποίο δεν δύναται να απεικονιστεί ευ-
κρινώς υπερηχογραφικά, ωστόσο αυτή δεν μπορεί 
εύκολα να θεωρηθεί υπεύθυνη για την παρούσα 
νόσο, ιδιαίτερα όταν απουσιάζει εντελώς οποια-
δήποτε σχετική συμπτωματολογία.

Η αρνητική απεικόνιση απομακρύνει το ενδεχόμε-
νο συμπαγούς κακοήθειας, πρωτοπαθούς ή μετα-
στατικής, με ηπατική εντόπιση. Επίσης, η απουσία 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟΪΤΣ
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Στη φετινή διημερίδα αναπτύχθηκαν επιλεκτικά θέματα που απασχολούν το γαστρεντερολόγο στη χο-
ρήγηση φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πρακτική του, καθώς ορισμένες φορές η χρήση ή η διάρ-
κεια χορήγησής τους δεν είναι καλά τεκμηριωμένη και αφορούν νέα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Η IASIS PHARMA συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή με εκθεσιακό περίπτερο, ενημερώνοντας 
τους ειδικούς για ένα από τα πλέον καταξιωμέ-
να προϊόντα της στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα 
Mastihatherapy caps. 

Κάθε κάψουλα περιέχει 350 mg Pistacia 
lentiscus L., resin ως δραστική ουσία και ενδεί-
κνυνται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων 
της λειτουργικής δυσπεψίας. 

Με κλινική εμπειρία από το 2,500 π.Χ. η 
Μαστίχα Χίου έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines 
Agency, ΕΜΑ) ως Φάρμακο Φυτικής Προέλευσης 
με ένδειξη στην από του στόματος λήψη, την αντι-
μετώπιση των ήπιων δυσπεπτικών διαταραχών. 

Τα Mastihatherapy caps διατίθενται από τα φαρ-
μακεία σε συσκευασίες των 30 & 90 καψουλών.

ηπατομεγαλίας, καθώς και δεικτών ιστικής κατα-
στροφής (φυσιολογική τιμή LDH ορού) περιορίζει 
την πιθανότητα μικροδιηθητικής νόσου του ήπατος 
(π.χ. λέμφωμα, νευροενδοκρινής όγκος). Όσον α-
φορά άλλες διηθητικές νόσους, η απουσία πνευ-
μονικής συμμετοχής (κλινικής και ακτινολογικής) 
απομακρύνει την εξωπνευμονική σαρκοείδωση με 
ηπατική συμμετοχή από τη διαφορική διάγνωση 
(Christofer Tan, Case Rep. Gastroenterol. 2012).

Για τους λόγους αυτούς, αλλά και λόγω της χρονι-
κής συνέχειας της εμφάνισης των συμπτωμάτων με 
την προηγηθείσα λήψη ύποπτης φαρμακευτικής ου-
σίας και της παρουσίας γενικευμένου κνησμώδους 
εξανθήματος, ο θεράπων ιατρός προσανατολίστη-
κε στη διάγνωση της φαρμακοεπαγόμενης ηπατο-
τοξικότητας από αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ.

Ερώτηση 4
Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας η δέουσα 
αντιμετώπιση του ασθενούς;
α) Χορήγηση Ν-ακετυλοκυστεΐνης
β)  Εξιτήριο και παρακολούθηση της 

πορείας του ασθενούς με τακτικό 
κλινικοεργαστηριακό έλεγχο στο εξωτερικό 
ιατρείο

γ) Χορήγηση χολεστυραμίνης
δ) Χορήγηση κορτικοστεροειδών
ε) Χορήγηση αντισταμινικών

Συνέχιση παρουσίασης περιστατικού
Ο θεράπων ιατρός επέλεξε τη στρατηγική Β και Ε.
Το σημαντικότερο βήμα στην αντιμετώπιση της 

φαρμακοεπαγόμενης ηπατοτοξικότητας είναι η ά-
μεση διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου, που ο α-
σθενής μας έχει ήδη διακόψει, μετά την ολοκλήρω-
ση του δεκαήμερου σχήματος που του συστήθηκε. 
Επίσης είναι απαραίτητη η συμπτωματική αντιμετώ-
πιση των ενοχλημάτων του ασθενή, όπως ο κνη-
σμός. Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη έχει ένδειξη μόνο στη 
φαρμακοεπαγόμενη ηπατοτοξικότητα από παρακε-
ταμόλη, ενώ η χρήση της επεκτείνεται και σε εκδή-

λωση ηπατικής ανεπάρκειας οποιασδήποτε αιτιολο-
γίας, οπού φαίνεται να αυξάνει την επιβίωση χωρίς 
μεταμόσχευση (WM Lee, Gastroenterology 2009).

Η χολεστυραμίνη είναι μια μη απορροφήσιμη ι-
οντοανταλλακτική ρητίνη, η οποία δεσμεύει τα 
χολικά οξέα, αναστέλλοντας την επαναρρόφησή 
τους μέσω του εντεροηπατικού κύκλου. Δίνεται 
κάποιες φορές για την αντιμετώπιση του μέτριου 
προς σοβαρού κνησμού σε έδαφος χολόστασης 
(Bunchorntavakul, Clin Liver Dis. 2012). Στην προ-
κειμένη περίπτωση, ωστόσο, ο κνησμός ήταν ήπι-
ος και ο ασθενής βελτιώθηκε με βραχεία χορήγη-
ση αντισταμινικών.

Όσον αφορά τα κορτικοειδή, δεν υπάρχει τεκ-
μηρίωση για τη χρησιμότητά τους στην αντιμετώ-
πιση της φαρμακοεπαγόμενης ηπατοτοξικότητας. 
Για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκαν στο συ-
γκεκριμένο περιστατικό.

Στον ασθενή συνεστήθη επανεξέταση με νέο ερ-
γαστηριακό έλεγχο μετά από δέκα ημέρες. Τα νέα 
εργαστηριακά ευρήματα ανέδειξαν επιστροφή της 
τιμής των τρανσαμινασών στα φυσιολογικά όρια, 
ενώ μικρή βελτίωση υπήρξε και στις τιμές των χο-
λοστατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης. Ο α-
σθενής αναφέρει σαφή βελτίωση του κνησμού. 
Παρατηρήθηκε πλήρης υποχώρηση του εξανθή-
ματος. Συνεστήθη νέος εργαστηριακός έλεγχος σε 
1 μήνα, ο οποίος εκκρεμεί.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ηπατοτοξικότητα μετά από λήψη αμοξυκιλλί-

νης/κλαβουλανικού περιγράφηκε πρώτη φορά το 
1988. Η ηπατική αντίδραση είναι συνήθως χολο-
στατικού τύπου, ενώ υπάρχουν και περιγραφές για 
ηπατοκυτταρική ή και μικτή βλάβη. Η έναρξη των 
συμπτωμάτων συνήθως αρχίζει από το τέλος της θε-
ραπείας ως και 7 εβδομάδες μετά, ενώ η πρόγνωση 
είναι γενικά καλή, με πλήρη επαναφορά των βιο-
χημικών τιμών στα φυσιολογικά συνήθως μέσα σε 
4-16 εβδομάδες. Ο κίνδυνος εμφάνισης ηπατοτο-
ξικότητας είναι μεγαλύτερος στους άντρες (2:1 έως 

4:1), σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και σε μακροχρό-
νια θεραπεία. Συχνά η ηπατική βλάβη συνοδεύεται 
από δερματικό εξάνθημα και ηωσινοφιλία.

Περισσότερα από 900 φάρμακα ή βότανα ενο-
χοποιούνται για ηπατοτοξικές αντιδράσεις, ενώ 
το 10% περίπου των περιπτώσεων οξείας ηπατί-
τιδας οφείλεται σε φάρμακα. Παράγοντες κινδύ-
νου για φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα αποτε-
λούν η ηλικία άνω των 60 ετών, το φύλο, η φυ-
λή, γενετικοί παράγοντες, η λήψη αλκοόλ και η 
προϋπάρχουσα ηπατική νόσος (Naga Chalasani, 
Gastroenterology 2010). 

Η φαρμακοεπαγόμενη ηπατοτοξικότητα μπορεί 
να είναι ενδογενής (προβλέψιμη, δοσοεξαρτώμε-
νη, υψηλή επίπτωση, βραχύς χρόνος από τη λήψη 
του φαρμάκου) ή ιδιοσυγκρασιακή (μη προβλέ-
ψιμη, χαμηλή επίπτωση, μεγαλύτερος χρόνος με-
ταξύ έκθεσης και εμφάνισης ηπατικής βλάβης). Η 
διάγνωση της ενδογενούς ηπατοτοξικότητας είναι 
σχετικά εύκολη, διοτι σχεδόν πάντα υπάρχει το ι-
στορικό της υπερδοσολογίας φαρμάκου. Για την 
ιδιοσυγκρασιακή, η διάγνωση είναι πιο δύσκολη 
και βασίζεται στο χρόνο έναρξης της ηπατοτοξι-
κότητας σε σχέση με τη λήψη του φαρμάκου που 
κυμαίνεται από 4-5 μέρες ως 2-3 μήνες, στο χρό-
νο από τη διακοπή του φαρμάκου μέχρι την ομα-
λοποίηση των βιοχημικών τιμών, όπου συνήθως 
απαιτείται μακρύ χρονικό διάστημα (1-6 μήνες), 
στον αποκλεισμό άλλων αιτιών, μη σχετιζομένων 
με φάρμακα, και στη δοκιμασία επανέκθεσης που 
γενικά δεν συνιστάται, αλλά αποτελεί πολύ σημα-
ντικό κριτήριο της διάγνωσης.

Το ύποπτο φάρμακο πρέπει να διακόπτεται άμε-
σα και η ηπατική λειτουργία να παρακολουθείται 
στενά. Τα μόνα αντίδοτα σε περιπτώσεις ηπατοτο-
ξικότητας είναι η Ν-ακετυλοκυστεΐνη για την υπερ-
δοσολογία από παρακεταμόλη και η ενδοφλέβια 
καρνιτίνη για τη μιτοχονδριακής αιτιολογίας ηπατο-
τοξικότητα του βαλπροϊκού. Σε όλες τις άλλες πε-
ριπτώσεις, μοναδική θεραπεία αποτελεί η διακοπή 
του φαρμάκου και η υποστηρικτική αγωγή. IG

ΞΕ
Ν

Η
 Δ

Η
Μ

Ο
ΣΙ

ΕΥ
ΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7 

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Eπιθυµώ να αγοράσω:

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την Ψωρίαση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος 
(Σωµατικές βλάβες)

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία δερµατικών παθήσεων Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

Eπιπολής Μυκητιάσεις
Ε. Φραγκούλη

ISBN: 978-960-6650-30-7

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ψωρίαση
Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

Σχήµα: 13,7x24 • Σελίδες: 290 • Τιµή: 95 € 
ISBN: 978-960-6650-59-8

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Τηλ. & Fax: 210-67.77.590 
e-mail: kafkas@otenet.gr 

website: kafkas-publications.com

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

210 67 77 590 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ&

 ........................................................................................................................................................................................

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................  ΠΟΛΗ:  ............................................  ΤΗΛ.:  ..............................................

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

(εξαιρούνται η DINERS και η AMERICAN EXPRESS

Αριθµός Κάρτας:                    

CW2: ...................................  Ηµ/νία:   /  

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€

Υπογραφή

 Αντικαταβολή        Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

 VISA  MASTERCARD  EUROLINE

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 € 

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης



ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7 

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Eπιθυµώ να αγοράσω:

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την Ψωρίαση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος 
(Σωµατικές βλάβες)

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία δερµατικών παθήσεων Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος

Eπιπολής Μυκητιάσεις
Ε. Φραγκούλη

ISBN: 978-960-6650-30-7

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής
Κ.Χ. Μπασιούκας

Εξωγενής ∆ερµατίτις - ∆ερµατίτις εξ επαφής

Κ.Χ. Μπασιούκας Ε. Κουµαντάκη-ΜαθιουδάκηΑ. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • 

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος
Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ψωρίαση
Α. Παναγιωτόπουλος – Π. Σταυρόπουλος

∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη
Γ. Χαϊδεµένος

Σχήµα: 17x24 • Σελίδες: 142 • Τιµή: 60 €
ISBN: 978-760-6650-06-2

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-47-5

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 424 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-6650-07-3

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 362 • Τιµή: 60 €
ISBN: 960-86966-3-1

Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €
ISBN: 960-88640-8-9

Σχήµα: 13,7x24 • Σελίδες: 290 • Τιµή: 95 € 
ISBN: 978-960-6650-59-8

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Τηλ. & Fax: 210-67.77.590 
e-mail: kafkas@otenet.gr 

website: kafkas-publications.com

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

210 67 77 590 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ&

 ........................................................................................................................................................................................

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................................  ΠΟΛΗ:  ............................................  ΤΗΛ.:  ..............................................

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

(εξαιρούνται η DINERS και η AMERICAN EXPRESS

Αριθµός Κάρτας:                    

CW2: ...................................  Ηµ/νία:   /  

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής 7€

Υπογραφή

 Αντικαταβολή        Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

 VISA  MASTERCARD  EUROLINE

Γ. Αυγερινού, Π. Σταυρόπουλος, Α. Κατσάµπας

Σχήµα: 17χ24 • Σελίδες: 430 • Τιµή: 70 € Σχήµα: 14χ21 • Σελίδες: 100 • Τιµή: 15 €

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 € 

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης
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Προσεχή Συνέδρια
36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
24-27 Νοεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
www.hsg2016congress.gr

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
3 Δεκεμβρίου 2016
Αίθουσα Τελετών, Α.Π.Θ.
www.everesttravel.gr

INNOVATIONS IN 
GASTROENTEROLOGY
January 4-6, 2017
Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel
www.comtecmed.com/gastro/2017

24η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ Β & C «ΣΤ. 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ»
28-29 Ιανουαρίου 2016
Ξενοδοχείο Royal olympic, Αθήνα
www.conferre.gr

12η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
3-4 Φεβρουαρίου 2017

Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
www.eligast.gr

12th CONGRESS OF ECCO
februay 15-18, 2017, Barcelona, 
Spain, www.ecco-ibd.eu/ecco17

ENDO 2017 – WORLD CONGRESS 
OF GI ENDOSCOPY
16-19 february, 2017, Hyderabad, 
India, www.endo-2017.org

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ, 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 
3-5 Μαρτίου 2017
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
www.events.gr

22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017
Αθήνα
www.hhpsg.gr

ESGE/ESPEN SYMPOSIUM - IBD & 
NUTRITION
March 31 – April 1, 2017

Dublin, Ireland
www.espen.org

THE INTERNATIONAL LIVER 
CONGRESS 2017 (EASL)
April 19-23, 2017
Amsterdam, The Netherlands
www.easl.eu

43ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
10-13 Μαΐου 2017
Divani Caravel Hotel, Αθήνα
www.mednet.gr

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
25-27 Μαΐου 2017
Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα
www.eemh.gr

37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 
5-7 Οκτωβρίου 2017
Θεσσαλονίκη
www.globalevents.gr

AMERICAN COLLEGE OF 
GASTROENTEROLOGY (ACG) 
– WORLD CONGRESS OF 

GASTROENTEROLOGY (WGO) 
2017
october 13-18, 2017
orlando, USA
www.worldgastroenterology.org

25th UEGW
october 28 – November 1, 2017
Barcelona, Spain
www.ueg.eu

Γαστρεντερολογικό QUIZ
Απάντηση
Πρόκειται για έλκη του βλεννογόνου του αρ. κόλου, του τυφλού και 
του τελικού ειλεού, στις βιοψίες των οποίων φάνηκε εικόνα συμβατή 
με κολίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (CMV). Παρόμοιες βλάβες εντοπίζο-
νταν σε όλο το παχύ έντερο έως και τον τελικό ειλεό, ενώ ενδιάμεσα 
μεσολαβούσαν περιοχές απολύτως φυσιολογικού βλεννογόνου. Στην 
ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλέβια γκανσικλοβίρη, ενώ μετά τη σταθερο-
ποίηση και βελτίωσή της εξήλθε από το νοσοκομείο με από του στόμα-
τος αγωγή με βαλγκανσικλοβίρη. Στην κολίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, 
η συνιστώμενη δόση γκανσικλοβίρης ενδοφλεβίως είναι 5 mg/kg σω-
ματικού βάρους δις ημερησίως, ενώ η συνέχιση της θεραπείας από το 
στόμα, μετά την ύφεση της συμπτωματολογίας, γίνεται με 900mg βαλ-
γκανσικλοβίρης δις ημερησίως. Η συνολική θεραπεία πρέπει να διαρκεί 
3 έως 6 εβδομάδες, ενώ δεν είναι απαραίτητη η διακοπή της ανοσοκα-
ταστολής για τη βασική νόσο, εφόσον ελέγχεται επαρκώς η κολίτιδα.
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ΑΝ. ∆ΑΜΒΕΡΓΗ 7, 10445 Αθήνα, ΤΗΛ.: 210-83.16.111-13, FAX: 210-83.17.343, E-MAIL: menarini@otenet.gr

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει 40mg Otilonium Bromide 
(p-(2-(n-octyloxy)-benzoyl)-aminobenzoate of N-diethylmethyl-ammonium-ethyl  bromide).*

*SmPC Doralin

*
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει 40mg Otilonium Bromide 
(p-(2-(n-octyloxy)-benzoyl)-aminobenzoate of N-diethylmethyl-ammonium-ethyl  bromide).*

*SmPC Doralin
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