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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To INfo GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ι-
διαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχε-
τιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με 
πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, 
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέ-
ματα.•θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημα ντικές ειδή-
σεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•πα-
ρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά 
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή 
των ενδοσκοπικών μονάδων.•πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερο-
λογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού 
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντε-
ρολογία και πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βι-
βλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα 
σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με 
ιατρικό περιεχόμενο.•προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INfo 
GASTRoENTERoLoGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες με-
ταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
όι 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) ύπότιτλοι 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, μΕΣόΓΕΙΩν 330, 153 41 ΑΓ. πΑρΑΣκΕύη 
τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

ΣΥΝΤΑΚΤ ΙΚΗ  ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝωΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, Αναπληρωτής 
καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ παθολογική κλινική Ε.κ.π.Α., Γ.ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μέλη
ΑΛΕξΑΝΔΡΑ ΑΛΕξΟΠΟΥΛΟΥ: παθολόγος-ηπατολόγος, Αναπληρώτρια 
καθηγήτρια πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ παθολογική κλινική Ε.κ.π.Α., Γ.ν.Α. «Ιπποκράτειο»
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής, Γαστρεντερολογική 
κλινική ν.ν.Α.
χΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής ΕΣύ, Γαστρεντερολογικό 
τμήμα, πανεπιστημιακό Γ.ν. πατρών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ χΟΛΟΓΚΙΤΑΣ: παθολόγος-ηπατολόγος, Επίκουρος καθηγητής 
Α.π.θ., Δ’ παθολογική κλινική, Γ.ν.θ. «Ιπποκράτειο»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Γαστρεντερολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Α’ παθολογική κλινική, πανεπιστημιακό Γ.ν. Ιωαννίνων

Συντονιστής ύλης
ΓΕωΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Ειδικός παθολόγος, Επιμελητής Β΄, Γ.ν.-κ.ύ. κύμης

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
ml). Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-
12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου 
DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα εί-
ναι διαυγές, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, 
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/494/005. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 29 Νοεμβρίου 2018. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευ-
τικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.  

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Mε περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη 
ειδίκευση και εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή

C/S.SOL.IN  130MG/26 ML VIAL (5MG/ML) BT x 1 VIAL x 26ML 2.293,80€ 2.771,87€

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.,  
Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

λίγο πριν τη θερινή άδεια και την απαραίτητη ανάπαυλα, το δεύτερο τεύχος 
του περιοδικού μας έρχεται να σας προσφέρει την απαραίτητη ένεση γνώσης 
σε θέματα σύγχρονης γαστρεντερολογίας και ηπατολογίας.

Από την κ. Μαργαρίτη, παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση της 
μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος σε μη παχύσαρκους 
ασθενείς. Η συγκεκριμένη νόσος είναι ευρέως διαδεδομένη στις δυτικές 
κοινωνίες και σχετίζεται συνήθως με ασθενείς αυξημένου σωματικού 
βάρους, στους οποίους ελλείψει άλλης τεκμηριωμένης θεραπείας 
προτείνουμε διαιτητικές παρεμβάσεις και ρύθμιση των μεταβολικών 
συννοσηροτήτων. Οι ασθενείς με φυσιολογικό βάρος, ωστόσο, 
αποτελούν μια κατηγορία-πρόκληση, τη διαχείριση της οποίας έρχεται 
να μας παρουσιάσει το εν λόγω άρθρο.

Το επόμενο άρθρο από την κ. Κουρίκου αφορά στη λειτουργική δυσπεψία. 
Πρόκειται για την πιο συχνή αιτία συμπτωματολογίας από το ανώτερο 
πεπτικό, που διαδράμει χρόνια και οδηγεί συχνά τον ασθενή σε αναζήτηση 
ανακουφιστικής θεραπείας. Το πλήρες φάσμα της πάθησης, 
από τη διάγνωση στη θεραπεία, καθώς και τους τρόπους 
που θα την ξεχωρίσουμε από τις λοιπές οργανικές παθολογικές οντότητες 
του ανώτερου πεπτικού αναλύει διεξοδικά η συγγραφέας.

Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι μια σπάνια νόσος, γύρω από την οποία 
γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Οι κκ. Βούλγαρης 
και Μανωλακόπουλος στο περιεκτικό και πλήρες άρθρο τους αναπτύσσουν 
όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην πάθηση, όπως αυτές 
περιγράφονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Το θέμα της ανάπτυξης μη επεμβατικών δεικτών εκτίμησης ηπατικής ίνωσης 
και της εφαρμογής τους στις ιογενείς ηπατίτιδες Β και C πραγματεύεται 
το άρθρο των κκ. Βασιλειάδη και Ντόιτς. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν 
συνοπτικά τους διαθέσιμους δείκτες και τη χρησιμότητά τους 
στην παρακολούθηση των ιογενών ηπατιτίδων, σε σύγκριση 
με την κλασική βιοψία ήπατος.

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται, βεβαίως, κι ένα ηπατολογικό κουίζ 
με θέμα τη διαχείριση ασθενούς με κακοήθεια υπό αγωγή 
και θετικό HBsAg. Για την ομάδα των ασθενών που λαμβάνουν 
αντινεοπλασματικές θεραπείες και έχουν ιστορικό επαφής με τον ιό 
της ηπατίτιδας Β έχει γίνει ιδιαίτερη συζήτηση τελευταία, με όλες 
τις συναφείς επιστημονικές εταιρείες να εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές. 
Στο πολύ ενδιαφέρον κουίζ μας μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας 
πάνω στο πολύ ενδιαφέρον αυτό αντικείμενο.

Με τις καλύτερες ευχές της Συντακτικής Επιτροπής και των Συνεργατών μας 
για ένα καλό και αναζωογονητικό καλοκαίρι, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος 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

μΕΣόΓΕΙΩν 330, 153 41 ΑΓ. πΑρΑΣκΕύη 
τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIρΕΙΑ ΕπΙκόΙνΩνΙΑΣ
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ΣΕ μη πΑχύΣΑρκόύΣ ΑΣθΕνΕΙΣ

ό 
επιπολασμός της νόσου είναι παγκοσμί-
ως περίπου στο 25%, με τιμές να κυ-
μαίνονται μεταξύ 20-30% για κοινωνί-
ες που τρέφονται με δυτικού τύπου δι-

ατροφή, ενώ ο επιπολασμός της μη αλκοολικής 
στεατοηπατίτιδας (non-alcoholic steatohepatitis, 
NASH) κυμαίνεται μεταξύ 2-5% του πληθυσμού, 
με το 1-2% να είναι σε κίνδυνο για πρόοδο της 
νόσου σε κίρρωση.

η ύπαρξη παχυσαρκίας (ως αυξημένος δείκτης 
μάζας σώματος ή/ και σπλαγχνική παχυσαρκία) α-
ποτελεί το συνηθέστερο και καλύτερα τεκμηριωμέ-
νο παράγοντα κινδύνου για την παρουσία NAfLD. 
Επιπλέον, η NAfLD σχετίζεται με την παρουσία με-
ταβολικού συνδρόμου και μάλιστα θεωρείται η η-
πατική του συνιστώσα. τα χαρακτηριστικά του με-
ταβολικού συνδρόμου εμφανίζουν υψηλό επιπο-
λασμό ανάμεσα στους ασθενείς με NAfLD, ενώ 
και η παρουσία χαρακτηριστικών του μεταβολικού 
συνδρόμου αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης 
NALfD. όι οδηγίες συστήνουν όλοι οι ασθενείς 
με NAfLD να ελέγχονται για παρουσία παραμέ-
τρων του μεταβολικού συνδρόμου και αντίστρο-
φα, όλοι οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο να 
ελέγχονται για NAfLD με προσδιορισμό τρανσαμι-
νασών ορού ή/ και με υπερηχογράφημα ήπατος. 
Όσον αφορά στον ορισμό του μεταβολικού συν-
δρόμου, αυτός μπορεί να διαφέρει ως προς τις τι-
μές των παραμέτρων για πληθυσμούς διαφορε-
τικής καταγωγής και στις οδηγίες διαφορετικών ε-
ταιρειών μελέτης του ήπατος. Σε κάθε περίπτωση, 

η παρουσία του στοιχειοθετείται από την παρου-
σία τουλάχιστον τριών από τα παρακάτω: 1) αυ-
ξημένη περίμετρος μέσης (≥94/80 cm για άνδρες 
και γυναίκες ευρωπαϊκής καταγωγής αντίστοιχα ή 
102/88 cm για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα), 
2) αυξημένη αρτηριακή πίεση (≥130/85 mmHg) 
ή αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή, 3) αυξημένη 
τιμή γλυκόζης νηστείας (≥100 mg/dL ή ≥110mg/
dL) ή σακχαρώδης διαβήτης υπό αγωγή, 4) αυ-
ξημένη τιμή τριγλυκεριδίων (≥150 mg/dL), 5) χα-
μηλή τιμή HDL (<40/ 50 mg/dL για άνδρες και γυ-
ναίκες αντίστοιχα).

παρά τη συσχέτιση με την παχυσαρκία, η NAfLD 
εμφανίζεται και σε μη παχύσαρκους ασθενείς (ΒμΙ< 
25 kg/m2). μάλιστα, στις διάφορες μελέτες, ο ε-
πιπολασμός της σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών 
κυμαίνεται μεταξύ 3% και 30%. Δεδομένα από τη 
μελέτη Dionysos στην Ιταλία υπολογίζουν τον επι-
πολασμό της NAfLD σε μη παχύσαρκους ασθενείς 
να είναι στο 16%. Σε στοιχεία από την Ελλάδα, α-
πό τους 162 ασθενείς με NAfLD που προσήλθαν 
για εκτίμηση στο ηπατολογικό ιατρείο τριτοβάθ-
μιου νοσοκομείου, περίπου το 12% (19/162) εί-
χαν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (ΔμΣ). 

Ιστολογικά χαρακτηριστικά μη 
παχύσαρκων ασθενών με naFLD

Φαίνεται ότι τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της 
NAfLD σε παχύσαρκους και μη παχύσαρκους α-
σθενείς δε διαφέρουν. Εξάλλου στοιχεία NASH εί-
ναι παρόντα και σε ασθενείς με φυσιολογικό ΔμΣ. 

Σε δεδομένα από την Ελλάδα, οι μισοί ασθενείς 
με NAfLD και ΔμΣ <25 kg/m2 παρουσίαζαν αλ-
λοιώσεις στεατοηπατίτιδας στη βιοψία ήπατος. η 
βαρύτητα της φλεγμονής και το στάδιο της ίνωσης 
σε αυτή τη μελέτη δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ 
παχύσαρκων και μη ασθενών, ενώ σε άλλη μελέ-
τη οι ασθενείς με ΔμΣ <25 kg/m2 είχαν μικρότερο 
βαθμό στεάτωσης και χαμηλότερο στάδιο ίνωσης, 
αλλά βαρύτερη λοβιακή φλεγμονή σε σύγκριση 
με παχύσαρκους ασθενείς με NAfLD.

Δείκτης Μάζας Σώματος, 
Ανθρωπομετρικά Στοιχεία και 
Μεταβολικοί παράγοντες

ό ΔμΣ αποτελεί έμμεσο δείκτη των φυσιολογι-
κών μεταβολών που σχετίζονται με την παχυσαρκία 
και δεν μπορεί να αποδώσει την κατανομή λίπους. 
πιο συγκεκριμένα, η παρουσία σπλαχνικού λίπους 
σχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο και θεωρείται 
συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτού και της παρουσίας 
NAfLD. Έτσι, φαίνεται ότι η κατανομή λίπους, πε-
ρισσότερο από τη συνολική ποσότητα αυτού, έχει 
σημασία στην ανάπτυξη NAfLD. Εξάλλου, οι Kwon 
και συν. έδειξαν ότι η συσχέτιση των παραμέτρων 
του μεταβολικού συνδρόμου ήταν ισχυρότερη για 
τους μη παχύσαρκους, σε σχέση με τους παχύσαρ-
κους ασθενείς με NAfLD. τέλος, η πρόσληψη βά-
ρους, ακόμη και εντός των ορίων της μη ανάπτυξης 
παχυσαρκίας, φαίνεται επίσης σε κάποιες μελέτες 
να σχετίζεται με την παρουσία NAfLD. 

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του 
ήπατος (non-alcoholic fatty liver disease, 

NAFLD) αποτελεί το συχνότερο αίτιο 
χρόνιας ηπατοπάθειας. Η NAFLD ιστολογικά 

απαρτίζεται από δύο οντότητες με 
διαφορετική κλινική πορεία και πρόγνωση: 

το μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδες 
ήπαρ (non-alcoholic fatty liver, NAFL) και 

τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (non-
alcoholic steatohepatitis, NASH). Το NAFL 

ορίζεται ως η παρουσία ηπατικής στεάτωσης 
(σταγονιδίων λίπους) σε ποσοστό ≥5% 

των ηπατοκυττάρων, χωρίς ηπατοκυτταρική 
βλάβη, με τη μορφή ηπατοκυτταρικής 

διόγκωσης (hepatocyte ballooning). Η NASH 
ορίζεται ως η παρουσία ηπατικής στεάτωσης 

σε ποσοστό ≥5% των ηπατοκυττάρων, σε 
συνδυασμό με φλεγμονή και ηπατοκυτταρική 
βλάβη (π.χ ηπατοκυτταρική διόγκωση), με ή 

χωρίς ίνωση.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Γαστρεντερολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
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Διαιτητική πρόσληψη 
ό μεταβολισμός της χοληστερόλης μπορεί να παί-

ζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της NAfLD, 
ιδιαίτερα στους μη παχύσαρκους ασθενείς. μελέτες 
έδειξαν ότι οι ασθενείς με NAfLD και φυσιολογι-
κό ΔμΣ είχαν υψηλότερη κατανάλωση χοληστε-
ρόλης, σε σύγκριση με όμοιου ΔμΣ μάρτυρες ή 
σε σύγκριση με παχύσαρκους ασθενείς με NAfLD.  
Ένα άλλο συστατικό της διατροφής που σχετίζε-
ται με την παρουσία NAfLD είναι η φρουκτόζη. 
μελέτη σε αυτό τον πληθυσμό έδειξε ότι ακόμη 
και μετά από έλεγχο άλλων παραγόντων, όπως η 
φυσική δραστηριότητα και οι διατροφικές συνήθει-
ες, η κατανάλωση αναψυκτικών ήταν ο μόνος ανε-
ξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την παρουσία 
NAfLD σε μη παχύσαρκους ασθενείς. 

Γενετικοί παράγοντες
 κάποιοι γενετικοί πολυμορφισμοί φαίνεται να 

σχετίζονται με την παρουσία NAfLD σε μη παχύ-
σαρκους ασθενείς. Ειδικότερα, μελέτες έχουν δείξει 
ότι ένας συγκεκριμένος πολυμορφισμός (rs738409) 
στο γονίδιο PNPLA3 (patatin-like phospholipase 
containing domain 3) έχει σχετιστεί τόσο με την 
παρουσία ηπατικής στεάτωσης, όσο και με επιρρέ-
πεια στην εμφάνιση NASH, ίνωσης και ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου. πολυμορφισμοί σε άλλα γο-
νίδια, που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση, πρόσλη-
ψη, μεταφορά και αποβολή της χοληστερόλης, έ-
χει δειχθεί ότι σχετίζονται με την εμφάνιση NAfLD 
σε μη παχύσαρκους ασθενείς ακόμα και απουσία 
διαβήτη ή μεταβολικού συνδρόμου. 

Πρόγνωση
Σε γενικές γραμμές η NAfLD είναι μία νόσος με 

βραδεία πρόοδο. Ωστόσο, από μελέτες φαίνεται ό-
τι οι ασθενείς με NAfLD εμφανίζουν αυξημένη θνη-
σιμότητα σε σχέση με τους μη ασθενείς. η νόσος 
σχετίζεται σαφώς με την ανάπτυξη κίρρωσης και 
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, ωστόσο η πρώ-
τη αιτία θανάτου σε ασθενείς με NAfLD είναι τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα. όι σχετιζόμενες με το ή-
παρ νοσηρότητες αποτελούν τρίτη αιτία θανάτου. 
όι μελέτες που αφορούν ειδικότερα στην πρόγνω-
ση μη παχύσαρκων ασθενών με NAfLD δεν είναι 
πολλές. μία πρόσφατη μελέτη από τη Σουηδία, η 
οποία περιέλαβε ασθενείς με NAfLD με 20ετή πα-
ρακολούθηση, έδειξε ότι οι ασθενείς με NAfLD και 
φυσιολογικό ΔμΣ διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης 
βαριάς ηπατικής νόσου. Στην ίδια μελέτη, οι παρά-
μετροι που προέβλεπαν καλύτερα τον κίνδυνο θα-
νάτου σε ασθενείς με NAfLD και φυσιολογικό ΔμΣ 

ήταν η προχωρημένη ίνωση, η μεγάλη ηλικία και η 
παρουσία υπέρτασης στην αρχή της καταγραφής.  

Διάγνωση
Σύμφωνα με τις οδηγίες κλινικής πρακτικής της 

αμερικανικής εταιρείας μελέτης ηπατικών νοσημά-
των, η διάγνωση της NAfLD απαιτεί: 1) τεκμηρίωση 
παρουσίας ηπατικής στεάτωσης με απεικονιστικές 
μεθόδους ή ιστολογικά, 2) μη σημαντική κατανά-
λωση αλκοόλ και 3) απουσία άλλων αιτιών χρό-
νιας ηπατοπάθειας (κατανάλωση αλκοόλ, ηπατί-
τιδα C, λήψη φαρμάκων, νόσος του Wilson, αιμο-
χρωμάτωση, αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, ι-
ογενείς ηπατίτιδες, ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης). 
Επιπλέον, κατά την εκτίμηση αυτών των ασθενών 
θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση της παρουσίας συ-
νυπαρχουσών σχετιζόμενων καταστάσεων, όπως 
η παρουσία κεντρικής παχυσαρκίας, υπέρτασης, 
δυσλιπιδαιμίας, διαβήτη, αντίστασης στην ινσουλί-
νη, υποθυρεοειδισμού, νόσου πολυκυστικών ωο-
θηκών ή αποφρακτικής άπνοιας ύπνου. 

καθώς η πρόγνωση της NAfLD σχετίζεται ακόμα 
και στους μη παχύσαρκους ασθενείς με το στάδιο 
της ίνωσης, η εκτίμησή του αποτελεί βασικό στοι-
χείο του χειρισμού αυτών των ασθενών. η βιοψία 
ήπατος θεωρείται ως “gold standard”, τόσο στην 
εκτίμηση του σταδίου της ίνωσης, όσο και στη δι-
άγνωση στεατοηπατίτιδας. Λόγω της επεμβατικής 
της φύσεως, όμως, προτείνεται η χρήση μη επεμ-
βατικών δεικτών προκειμένου να γίνει αδρή εκτί-
μηση αυτού του σταδίου. Ένας τέτοιος δείκτης εί-
ναι το NAfLD fibrosis Score (NfS) το οποίο υπο-
λογίζεται με βάση έξι εύκολα διαθέσιμες παραμέ-
τρους (ηλικία, ΔμΣ, παρουσία υπεργλυκαιμίας, α-
ριθμός αιμοπεταλίων, αλβουμίνη, λόγος AST/ALT). 
Αναλόγως των τιμών του δείκτη μπορεί να επιβε-
βαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία προχωρημέ-
νης ίνωσης (στάδιο 3-γεφυροποιός ίνωση ή στάδι-
ο 4-κίρρωση). Ένας άλλος παρόμοιος δείκτης είναι 
το fIB-4, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την ηλικί-
α, τον αριθμό αιμοπεταλίων και τις τιμές AST, ALT.

μια άλλη μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης της 
ηπατικής ίνωσης, απεικονιστική αυτή τη φορά, εί-
ναι η ελαστογραφία ήπατος, η οποία χρησιμοποι-
εί υπερήχους για να εκτιμήσει το βαθμό σκληρό-
τητας του ηπατικού παρεγχύματος (liver stiffness). 

τελικά, σε βιοψία ήπατος προτείνεται να κατα-
φεύγουν οι ασθενείς με υψηλή υποψία ύπαρξης 
αλλοιώσεων NASH (π.χ. ασθενείς με μεταβολι-
κό σύνδρομο) καθώς και ασθενείς με υψηλή πι-
θανότητα προχωρημένης ίνωσης ή κίρρωσης, ό-
πως αυτή μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τις μη ε-

πεμβατικές μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπά-
νω. Επιπλέον, το ενδεχόμενο διενέργειας βιοψίας 
ήπατος θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς όπου 
η αιτία της ηπατικής στεάτωσης δεν είναι ξεκάθα-
ρη και η βαρύτητα της συνυπάρχουσας χρόνιας 
ηπατοπάθειας δε μπορεί να καθοριστεί αλλιώς.

Θεραπευτική προσέγγιση 
καθώς η NAfLD συνυπάρχει με άλλες νοσολογι-

κές οντότητες, η θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής 
της νόσου θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιμετώπι-
ση και αυτών των καταστάσεων, όπως είναι η δυ-
σλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η αντίστα-
ση στην ινσουλίνη. Επειδή η πορεία της NAfLD εί-
ναι κατά κανόνα καλοήθης, η φαρμακολογική θε-
ραπεία θα πρέπει να αφορά τους ασθενείς με ίνω-
ση και NASH, τεκμηριωμένες με βιοψία ήπατος. 

η τροποποίηση του τρόπου ζωής αποτελεί επί 
του παρόντος το βασικό άξονα της αντιμετώπισης 
της NAfLD, ιδιαίτερα σε μη παχύσαρκους ασθε-
νείς. η απώλεια βάρους, σε γενικές γραμμές μειώ-
νει την ηπατική στεάτωση, είτε αυτή επιτυγχάνεται 
μέσω υποθερμιδικής δίαιτας είτε μέσω αύξησης 
της φυσικής δραστηριότητας, είτε μέσω συνδυα-
σμού τους. Ειδικότερα, στους ασθενείς με NAfLD 
που δεν είναι παχύσαρκοι υπάρχουν μελέτες που 
έχουν δείξει ότι υπάρχει βελτίωση ακόμη και της 
ιστολογικής εικόνας μετά από απώλεια βάρους, 
μέσω αλλαγής τρόπου ζωής. Γενικά, για τους α-
σθενείς με NAfLD προτείνεται συνδυασμός μείω-
σης κατά 500- 1000 των ημερησίως προσλαμβα-
νόμενων θερμίδων μαζί με μέτριας έντασης φυ-
σική δραστηριότητα, ώστε να αυξηθούν οι πιθα-
νότητες μακροχρόνιας διατήρησης χαμηλότερου 
βάρους.  Απώλεια περίπου 7%-10% του σωμα-
τικού βάρους έχει δειχθεί να απαιτείται για την υ-
ποχώρηση της ίνωσης και των ιστολογικών αλλοι-
ώσεων της NASH, ενώ μικρότερη απώλεια της τά-
ξεως του 3%-5% ίσως επαρκεί για τη βελτίωση 
στη στεάτωση. Ειδικότερα δεδομένα για μη παχύ-
σαρκους ασθενείς με NAfLD δεν είναι διαθέσιμα. 

φαρμακολογική θεραπεία naFLD
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η φαρμακολογική θερα-

πεία της NAfLD θα πρέπει να αφορά τους ασθε-
νείς με ίνωση και NASH τεκμηριωμένες με βιοψία 
ήπατος. μελέτες έχουν γίνει με διάφορους φαρ-
μακευτικούς παράγοντες (μετφορμίνη, θειαζολιδι-
νεδιόνες, βιταμίνη Ε), ενώ πολλοί νέοι βρίσκονται 
σε στάδιο μελετών. παρά ταύτα, δεν υπάρχει εγκε-
κριμένη φαρμακολογική θεραπεία για τη NAfLD. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για 
περαιτέρω μελέτη
1.  Chalasani N. et al, The diagnosis and management 

of nonalcoholic fatty liver disease: Practice 
guidance from the American Association for 
the Study of Liver Diseases, Hepatology 2018, 
Jan;67(1): 328-357. doi: 10.1002/hep.29367. 
Epub 2017 Sep 29.

2.  EASL-EASD-EASo Clinical Practice Guidelines 
for the management of non-alcoholic fatty liver 
disease, J Hepatol. 2016 Jun;64(6): 1388-402. doi: 
10.1016/j.jhep.2015.11.004. Epub 2016 Apr 7.

3.  Kim D, Kim WR, Nonobese fatty Liver Disease, 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Apr;15(4): 
474-485. doi: 10.1016/j.cgh.2016.08.028. 
Epub 2016 Aug 28. ig
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η 
λειτουργική δυσπεψία που είναι μια διαταραχή με εξάρσεις και υ-
φέσεις, αποτελεί την πιο συχνή αιτία αυτών των συμπτωμάτων. 
Σύμφωνα με τα κριτήρια της ρώμης IV, η λειτουργική δυσπεψία ο-
ρίζεται ως η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: 

μεταγευματική πληρότητα, πρόωρος κορεσμός, επιγαστρικό άλγος ή επιγα-
στρικός καύσος, χωρίς να ανευρίσκεται οργανική αιτία (σε έλεγχο που συ-
μπεριλαμβάνει την ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού) που να δικαιολογεί 
τα συμπτώματα. Διακρίνεται στο σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας και 
στο σύνδρομο επιγαστρικού πόνου. 

τα κριτήρια της λειτουργικής δυσπεψίας πρέπει να πληρούνται για τους τελευ-
ταίους τρεις μήνες, με έναρξη των συμπτωμάτων τουλάχιστον έξι μήνες πριν 
τη διάγνωση (πίνακας 1). όι ασθενείς πρέπει επίσης να πληρούν κριτήρια για 
σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας (πίνακας 2) ή σύνδρομο επιγαστρικού 
πόνου (πίνακας 3). Ωστόσο, στα σύνδρομα αυτά μπορεί να υπάρχει αλληλο-
επικάλυψη. μετεωρισμός, ερυγές και ναυτία μπορεί να υπάρχουν και στο σύν-
δρομο του επιγαστρικού πόνου και στο σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας 
και πρέπει να θεωρούνται σαν πιθανά πρόσθετα στοιχεία των δύο υποομάδων. 

Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια Λειτουργικής Δυσπεψίας

1. Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α) ενοχλητική μεταγευματική πληρότητα
β) ενοχλητικός πρόωρος κορεσμός
γ) ενοχλητικός επιγαστρικός πόνος
δ) ενοχλητικός επιγαστρικός καύσος

κΑΙ

2.  Απουσία οργανικής νόσου (σε έλεγχο που συμπεριλαμβάνει την ενδοσκό-
πηση ανωτέρου πεπτικού) που να δικαιολογεί τα συμπτώματα

•  Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται για το σύνδρομο μεταγευματικής δυ-
σφορίας και/ή το σύνδρομο επιγαστρικού πόνου

•  Τα κριτήρια να πληρούνται για τους τελευταίους 3 μήνες, με έναρξη των 
συμπτωμάτων τουλάχιστον 6 μήνες πριν την διάγνωση

Επιδημιολογία
Από διάφορες πληθυσμιακές μελέτες προκύπτει ότι ο επιπολασμός της λει-

τουργικής δυσπεψίας κυμαίνεται από 11% μέχρι 29,2% παγκοσμίως (συμπε-
ριλαμβανομένων και των συμπτωμάτων παλινδρόμησης). Στην πατρίδα μας, 
μελέτη αστικού πληθυσμού ανέδειξε υψηλό επιπολασμό των γαστρεντερι-
κών ενοχλημάτων, με το 46% των ατόμων να αναφέρουν δυσπεψία κατά 
τους τελευταίους έξι μήνες. μεταξύ των ατόμων με γαστρεντερικά ενοχλή-
ματα, δυσπεψία μόνο διεγνώσθη στο 18%, ενώ το 75% των συμπτωματι-
κών ατόμων εμφάνιζαν περισσότερες από μία διαταραχές, όπως δυσπεψία, 
γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο ή σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου.  

το θήλυ φύλο και τυχόν υποκείμενες ψυχολογικές διαταραχές φαίνεται 
πως αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για λειτουργική δυσπε-
ψία. Αντιθέτως, περιβαλλοντικοί παράγοντες και συνήθειες ζωής συσχετίστη-
καν περισσότερο με μη διερευνηθείσα δυσπεψία, ενώ δεν υπήρξε συσχέτι-
ση για το αλκοόλ και τον καφέ. Σε ότι αφορά την ηλικία, παρατηρήθηκε υ-
περοχή της δυσπεψίας στη μέση ηλικία (40-50 έτη) σε κάποιες μελέτες, ενώ 
τα ηλικιακά άκρα δεν αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για δυσπεψία.

η λειτουργική δυσπεψία δεν είναι απειλητική για τη ζωή, ούτε έχει συσχε-
τιστεί με αυξημένη θνησιμότητα, ωστόσο, οι ασθενείς με λειτουργική δυ-
σπεψία έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 

Η δυσπεψία αποτελεί σύμπτωμα ή σύνολο συμπτωμάτων που προέρχονται από την περιοχή του στομάχου και του 
δωδεκαδακτύλου. Είναι συχνή διαταραχή και οι περισσότεροι ασθενείς δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια. Τα ενοχλήματα μπορεί 
να είναι επιγαστρικό άλγος ή επιγαστρικός καύσος, μετεωρισμός, αίσθημα μεταγευματικής πληρότητας ή πρόωρου κορεσμού, 

ναυτία, έμετοι και ερυγές. 

Λειτουργική δυσπεψία
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΙΚΟΥ

Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα β΄ Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια συνδρόμου μεταγευματικής δυσφορίας

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ένα ή δύο από τα ακόλουθα για τουλάχιστον 
τρεις μέρες την εβδομάδα:

1.  Ενοχλητική μεταγευματική πληρότητα (πχ αρκετά σοβαρή ώστε να επηρεάζει 
τις συνήθεις δραστηριότητες)

2.  Ενοχλητικός πρόωρος κορεσμός (πχ αρκετά σοβαρός ώστε να εμποδίζει 
την ολοκλήρωση ενός φυσιολογικού μεγέθους γεύματος)

Aπουσία οργανικής, συστηματικής ή μεταβολικής νόσου που να δικαιολο-
γεί τα συμπτώματα στον συνήθη έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης ενδοσκό-
πησης ανωτέρου πεπτικού)

•  Τα κριτήρια να πληρούνται για τους τελευταίους τρεις μήνες, με έναρξη των 
συμπτωμάτων τουλάχιστον έξι μήνες πριν την διάγνωση

Υποστηρικτικά κριτήρια
•  Μεταγευματικός επιγαστρικός πόνος ή καύσος, φούσκωμα στο επιγάστριο, 

άφθονες ερυγές και ναυτία μπορεί να συνυπάρχουν
• Οι έμετοι κατευθύνουν προς άλλη διαταραχή
•  Ο καύσος δεν είναι δυσπεπτικό σύμπτωμα, αλλά συχνά μπορεί να συνυπάρχει
•  Συμπτώματα που ανακουφίζονται με την αφόδευση ή την αποβολή αερί-

ων δεν θα πρέπει να θεωρούνται δυσπεπτικά

•  Άλλα μεμονωμένα συμπτώματα ή ομάδα συμπτωμάτων, πχ  γαστροοισο-
φαγικής παλινδρομικής νόσου ή συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου, μπορεί 
να συνυπάρχουν με το σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας

Πίνακας 3. Διαγνωστικά κριτήρια συνδρόμου επιγαστρικού πόνου

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώ-
ματα για τουλάχιστον μια μέρα την εβδομάδα:

1. Ενοχλητικός επιγαστρικός πόνος (πχ αρκετά σοβαρός ώστε να επηρεάζει 
τις συνήθεις δραστηριότητες)

κΑΙ/ Ή

2.  Ενοχλητικός επιγαστρικός καύσος (πχ αρκετά σοβαρός ώστε να επηρεάζει 
τις συνήθεις δραστηριότητες)

Aπουσία οργανικής, συστηματικής ή μεταβολικής νόσου που να δικαιολογεί 
τα συμπτώματα στον συνήθη έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης της ενδοσκό-
πησης ανωτέρου πεπτικού)

•  Τα κριτήρια να πληρούνται για τους τελευταίους τρεις μήνες, με έναρξη των 
συμπτωμάτων τουλάχιστον έξι μήνες πριν την διάγνωση

Υποστηρικτικά κριτήρια
1.  ό πόνος μπορεί να εκλύεται με το γεύμα, να ανακουφίζεται με το γεύμα 

ή να εμφανίζεται κατά τη νηστεία
2.  μεταγευματικό επιγαστρικό φούσκωμα, ερυγές και ναυτία μπορεί να συ-

νυπάρχουν
3. Επίμονοι έμετοι υποδεικνύουν άλλη διαταραχή
4.  ό καύσος δεν είναι δυσπεπτικό σύμπτωμα, αλλά συχνά μπορεί να συ-

νυπάρχει
5. ό πόνος δεν πληρεί κριτήρια πόνου χοληφόρων
6.  Συμπτώματα που ανακουφίζονται με την αφόδευση ή την αποβολή αερί-

ων δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της δυσπεψίας

•  Άλλα συμπτώματα (όπως από γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο ή 
από σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου) μπορεί να συνυπάρχουν με το σύν-
δρομο επιγαστρικού πόνου
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Παθοφυσιολογία
η παθοφυσιολογία της λειτουργικής δυσπεψίας δεν είναι πλήρως διευκρι-

νισμένη και διάφοροι παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν προταθεί.
Διαταραχές στη γαστροδωδεκαδακτυλική κινητικότητα έχουν παρατηρηθεί 

σε ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία. Στο 25% των ασθενών παρατηρείται 
καθυστερημένη γαστρική κένωση, ενώ η ταχεία γαστρική κένωση είναι α-
συνήθης. Διαταραχή της χάλασης υποδοχής στο θόλο και την κεντρική μοί-
ρα του σώματος έχει παρατηρηθεί στο ένα τρίτο των ασθενών με λειτουργι-
κή δυσπεψία και σχετίζεται με πρόωρο κορεσμό.

η υπερευαισθησία στη γαστρική διάταση και τη διάταση του δωδεκαδακτύ-
λου είναι συχνή (~35% των ασθενών). Επίσης μπορεί να υπάρχει υπερευαι-
σθησία και σε χημικά ερεθίσματα, όπως το ενδοαυλικό οξύ και τα λιπίδια.

η φλεγμονή του δωδεκαδακτύλου (ειδικά η δωδεκαδακτυλική ηωσινοφιλία), 
έχει παρατηρηθεί μέχρι και στο 40% των ασθενών με λειτουργική δυσπεψία. 

η η. pylori λοίμωξη οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή του στομάχου και του δω-
δεκαδακτύλου, η οποία μπορεί να επιφέρει διαταραχές στη γαστροδωδε-
καδακτυλική κινητικότητα και αισθητικότητα, να επηρεάσει την έκκριση του 
οξέος καθώς και τις ενδοκρινείς λειτουργίες του στομάχου, συμπεριλαμβα-
νομένης της παραγωγής των γαστρεντερικών ορμονών σωματοστατίνης, γα-
στρίνης και γρελίνης. 

Συχνά αναγνωρίσιμη είναι η συσχέτιση μεταξύ δυσπεψίας και ψυχιατρικών 
διαταραχών, ιδίως άγχους, κατάθλιψης και νεύρωσης.

τέλος, ολοένα και περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι η προδιάθεση στη 
λειτουργική δυσπεψία επηρεάζεται από κληρονομικούς παράγοντες, καθώς 
έχουν αναφερθεί οικογενής συσσώρευση περιστατικών με λειτουργική δυ-
σπεψία και διάφορες συσχετίσεις γονοτύπων. 

Διάγνωση
η πρόκληση για τον κλινικό γιατρό έγκειται στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ 

λειτουργικής δυσπεψίας και οργανικών καταστάσεων από το ανώτερο πεπτι-
κό που μπορεί να προκαλούν παρόμοια ενοχλήματα, όπως το πεπτικό έλκος, 
η οισοφαγίτιδα, ο γαστροοισοφαγικός καρκίνος, η γαστροπάρεση, η χολολι-
θίαση, ο καρκίνος χοληδόχου κύστης, φάρμακα (μΣΑΦ, σίδηρος, ανταγωνι-
στές Ca), η χρόνια παγκρεατίτιδα ή ο παγκρεατικός καρκίνος, ο ηπατοκυτταρι-
κός καρκίνος, η χρόνια μεσεντέρια ισχαιμία και η νόσος Crohn. ό διαγνωστι-
κός έλεγχος που συμπεριλαμβάνει συνήθως τη γαστροσκόπηση, αναδεικνύει 
ότι περισσότεροι από το 75% των ασθενών έχει λειτουργική δυσπεψία, στην 
οποία δεν ανευρίσκεται αιτιολογικός παράγοντας, ενώ μέχρι και 10% έχουν 
πεπτικό έλκος και λιγότεροι από 1% έχουν οισοφαγικό ή γαστρικό καρκίνο..

Σε δυσπεπτικούς ασθενείς, χωρίς συμπτώματα συναγερμού (δυσπεψία προ-
σφάτου έναρξης σε ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών, αιμορραγία από το γα-
στρεντερικό σωλήνα, προοδευτική δυσφαγία, απώλεια βάρους, επίμονοι έ-
μετοι, ψηλαφητή μάζα ή λεμφαδενοπάθεια, σιδηροπενική αναιμία, οικογε-
νειακό ιστορικό καρκίνου ανωτέρου πεπτικού), και με πιθανότερη διάγνω-
ση τη λειτουργική δυσπεψία, δεν είναι αναγκαία η ενδοσκόπηση. Σε αυτούς 
τους ασθενείς συστήνεται έλεγχος για H. pylori λοίμωξη και επί παρουσίας 
λοίμωξης συστήνεται θεραπεία εκρίζωσης ως θεραπεία πρώτης γραμμής για 
την αντιμετώπιση της δυσπεψίας. 

Από τους ασθενείς με δυσπεπτικά ενοχλήματα που υποβάλονται σε γα-
στροσκόπηση, όσοι δεν έχουν βλάβες στην ενδοσκόπηση και πληρούν τα 

Εισάγονται από τον Καναδά

www.florahealth.com
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κριτήρια διάγνωσης της ρώμης IV κατατάσσονται σε αυτούς με λειτουργική 
δυσπεψία. Ασθενείς με μόνο εύρημα τη λοίμωξη από H. pylori, εντάσσονται 
στην ομάδα της λειτουργικής δυσπεψίας εφόσον τα δυσπεπτικά ενοχλήμα-
τα εμμένουν ή υποτροπιάζουν 6-12 μήνες μετά από επιτυχή θεραπεία εκρί-
ζωσης. Eάν η επιτυχής θεραπεία εκρίζωσης ακολουθηθεί από μακρόχρονη 
εμμένουσα (μεγαλύτερη από 6 μήνες) ύφεση, τότε ο τύπος αυτός δυσπεψί-
ας αποτελεί πλέον ξεχωριστή νοσολογική οντότητα, τη δυσπεψία που σχε-
τίζεται με την H. pylori λοίμωξη. Όταν διαγνωσθεί η λειτουργική δυσπεψία, 
οι ασθενείς ταξινομούνται στο σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας ή/και 
το σύνδρομο επιγαστρικού πόνου και αντιμετωπίζονται αναλόγως. Στο σχή-
μα 1 παρουσιάζεται ο διαγνωστικός αλγόριθμος δυσπεπτικών ενοχλημάτων.

η διαφορική διάγνωση μεταξύ λειτουργικής δυσπεψίας και Γόπν δεν εί-
ναι εύκολη καθώς συχνά υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των συμπτωμάτων. 
Aλληλεπικάλυψη μπορεί επίσης να υπάρχει μεταξύ λειτουργικής δυσπεψί-
ας και συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου. πρόσφατα έχει διατυπωθεί και βρί-
σκεται υπό διερεύνηση μια παθοφυσιολογική υπόθεση που ενοποιεί τις δύο 
συχνότερες λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού σωλήνα. Σύμφωνα με αυτή 
την υπόθεση μπορεί να υπάρχει μια αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ της βακτη-
ριακής υπερανάπτυξης του λεπτού εντέρου και της λειτουργικής δυσπεψίας. 

Θεραπεία
Γενικά μέτρα

Όλοι οι ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία θα πρέπει να λάβουν τη διαβε-
βαίωση ότι η νόσος δεν επηρεάζει την επιβίωση τους. η τροποποίηση του 
τρόπου ζωής και οι διαιτητικές συστάσεις (συχνά, μικρά γεύματα, αποφυγή 
πολύ λιπαρών γευμάτων) συνήθως συνιστώνται στους ασθενείς με λειτουρ-
γική δυσπεψία, χωρίς όμως να υπάρχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

Εκρίζωση του Η. pylori
η εκρίζωση του H. pylori σε δυσπεπτικούς ασθενείς προσφέρει μικρό αλλά 

στατιστικά σημαντικό όφελος, με 1 στους 14 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
εκρίζωσης να παρουσιάζουν βελτίωση των ενοχλημάτων και σε πιο πρόσφατη 
μελέτη 1 στους 8. η θεραπεία εκρίζωσης θεωρείται η πιο αποτελεσματική από 
άποψη κόστους-αποτελεσματικότητας προσέγγιση για δυσπετικούς ασθενείς με 
λοίμωξη από H. pylori συγκρινόμενη με άλλες φαρμακευτικές θεραπείες που 
χρειάζονται να ληφθούν μακροχρόνια και αποτελεί πρώτη γραμμή θεραπείας.

Kαταστολή του οξέος
όι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) και οι αποκλειστές των η2 υποδο-

χέων (H2RAs) έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της λειτουρ-
γικής δυσπεψίας, με διάφορες ελεγχόμενες μελέτες να αποδίδουν θερα-
πευτικό όφελος 10%-15% μεγαλύτερο από αυτό του εικονικού φαρμάκου. 

Σε μία μελέτη της δράσης της λανσοπραζόλης σε σχέση με εικονικό φάρ-
μακο αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική υπεροχή της στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων την 4η εβδομάδα (30,4% vs 6,7%). Σε ότι αφορά τα επιμέ-
ρους συμπτώματα, υπήρξε σημαντική βελτίωση του επιγαστρικού πόνου και 
επιγαστρικού καύσου, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταβολή για τα 
συμπτώματα της μεταγευματικής πληρότητας και του πρόωρου κορεσμού. 

Αντιόξινα, βισμούθιο και σουκραλφάτη δεν είναι αποτελεσματικά στη λει-
τουργική δυσπεψία.

Προκινητικά φάρμακα
Tα προκινητικά φάρμακα προσφέρουν στατιστικά σημαντικό όφελος σε 

σχέση με το εικονικό φάρμακο, με αριθμό ασθενών που ωφελούνται από 
τη θεραπεία 1:6, σύμφωνα με μια μετανάλυση 24 τυχαιοποιημένων μελε-

τών. Όμως, αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από μελέτες με σισα-
πρίδη και δομπεριδόνη, με σφάλματα δημοσίευσης. η σισαπρίδη προκαλεί 
χάλαση του θόλου και βελτιώνει τη ναυτία, έχει όμως αποσυρθεί λόγω του 
αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων καρδιακών συμβαμάτων. η 
δομπεριδόνη είναι ένας περιφερικός ανταγωνιστής της ντοπαμίνης-2, με πε-
ριορισμένα δεδομένα αποτελεσματικότητας. η χρήση της έχει επίσης συσχε-
τιστεί με παράταση του διαστήματος QT. η μετοκλοπραμίδη παρουσιάζει μι-
κτό μηχανισμό δράσης, η ύπαρξη όμως φτωχών δεδομένων για οποιοδή-
ποτε όφελος της στη λειτουργική δυσπεψία και η εμφάνιση ανεπιθύμητων 
ενεργειών, όπως όψιμη δυσκινησία, περιορίζουν τη χρήση της. 

Αμιγώς προκινητικά φάρμακα χωρίς κεντρική αντιεμετική δράση (π.χ. ερυ-
θρομυκίνη, αζιθρομυκίνη, ΑΒτ 229) είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τις 
θεραπείες με συνδυασμένη προκινητική και αντιεμετική δράση. το itopride 
είναι ένα νέος προκινητικός παράγοντας που υπόσχεται βελτίωση της μετα-
γευματικής πληρότητας και του πρόωρου κορεσμού με χαμηλό ποσοστό 
ανεπιθύμητων ενεργειών. το acotiamide προκαλεί χάλαση του θόλου και 
βελτιώνει τη γαστρική κινητικότητα. Σε μία μετανάλυση φάνηκε αποτεσμα-
τικό μόνο για το σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας και όχι για το σύν-
δρομο του επιγαστρικού πόνου. η βουσπιρόνη, ένα αγχολυτικό φάρμακο, 
προκαλεί χάλαση του θόλου και σε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη βελ-
τίωσε τα συμπτώματα του συνδρόμου μεταγευματικής δυσφορίας σε σχέ-
ση με το εικονικό φάρμακο. H προυκαλοπρίδη είναι ένας 5-ητ4 αγωνιστής 
με πιθανό όφελος σε δυσπεπτικούς ασθενείς με βραδεία γαστρική κένωση.

Ψυχοτρόπα φάρμακα
Tα ψυχοτρόπα φάρμακα, ειδικά τα αντικαταθλιπτικά, χρησιμοποιούνται συ-

χνά ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με λειτουργικές παθήσεις 
του γαστρεντερικού σωλήνα. η μεγαλύτερη έως τώρα τυχαιοποιημένη ε-
λεγχόμενη μελέτη συμπεριέλαβε 292 ασθενείς που τυχαιοποήθηκαν σε χα-
μηλή δόση του τρικυκλικού αντικαταθλιπτικού αμιτριπτυλίνη, εσιταλοπρά-
μη (εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, SSRI) ή εικο-
νικό φάρμακο για 12 εβδομάδες. το τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό ήταν απο-
τελεσματικό στους ασθενείς με επιγαστρικό πόνο αλλά δεν παρουσίασε ό-
φελος σε αυτούς με καθυστερημένη γαστρική κένωση, ενώ ο SSRI δεν ή-
ταν αποτελεσματικότερος του εικονικού φαρμάκου στους ασθενείς με λει-
τουργική δυσπεψία. 

η μιρταζαπίνη, ένα τετρακυκλικό αντικαταθλιπτικό, σε μία τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη βελτίωσε σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο τον πρό-
ωρο κορεσμό, την ποιότητα ζωής, το άγχος το σχετιζόμενο με τις γαστρεντε-
ρικές διαταραχές, την ανοχή στην τροφή και την απώλεια βάρους. 

Άλλες θεραπείες
το montelukast, φάρμακο για το άσθμα και σταθεροποιητής των ηωσινο-

φίλων, ήταν ανώτερο του εικονικού φαρμάκου σε μια μικρή τυχαιοποιημέ-
νη ελεγχόμενη μελέτη σε παιδιατρικούς ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία. 

H ψυχοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για τα σοβαρά 
λειτουργικά δυσπεπτικά ενοχλήματα που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμα-
κευτική θεραπεία. ό βελονισμός χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο 
στη θεραπεία της λειτουργικής δυσπεψίας και έχει αναφερθεί πως ίσως με-
ταβάλλει την έκκριση του γαστρικού οξέος, τη γαστρεντερική κινητικότητα 
και την αίσθηση του σπλαχνικού πόνου στους ασθενείς με λειτουργική δυ-
σπεψία. Λίγα δεδομένα υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα της υπνοθε-
ραπείας στη λειτουργική δυσπεψία, στα οποία φαίνεται δυνητικό όφελος.
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Επιδημιολογία
η νόσος είναι ιδιαίτερα συχνή στα παιδία κα-

θώς και σε ενήλικες στην 3η-5η δεκαετία της ζω-
ής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δεδομένα παρα-
τηρήθηκε σε ποσοστό 3,7% παιδιών που είχαν 
υποβληθεί σε γαστροσκόπηση ανεξαρτήτως λό-
γου παραπομπής προς ενδοσκόπηση, ενώ ο ε-
πιπολασμός στους ενήλικες έχει υπολογιστεί σε 
30-52 περιπτώσεις ανά 100.000. Είναι συχνότε-
ρη σε άνδρες (3:1) και σε ασθενείς με ιστορικό α-
τοπίας [ρινίτιδα (oR: 5,58, 95% CI: 3.27–9.53), ά-
σθμα (oR: 3,06, 95% CI: 2.01–4.66) και έκζεμα 
(oR: 2,86, 95% CI: 1.88–4.36)].

Παθοφυσιολογία
η παθοφυσιολογία της νόσου δεν έχει επαρκώς 

διευκρινιστεί. θεωρείται ότι τόσο περιβαλλοντικοί 
όσο και γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην 
εμφάνιση της. Εμφανίζεται ως μία ανοσολογική α-
πάντηση πρωτίστως σε τροφικά αντιγόνα και θεω-
ρείται μία ξεχωριστή μορφή αλλεργίας. μολαταύτα, 
είναι IgG4 και όχι IgE επαγόμενη νόσος. κυρίαρχο 
ρόλο στην επαγωγή της τοπικής φλεγμονής στον 
οισοφάγο παίζουν τα Th2 λεμφοκύτταρα, ενώ οι 
σημαντικότερες κυτοκίνες και χυμοκίνες που παί-
ζουν ρόλο στην χημειοταξία των ηωσινοφίλων 
και την επαγωγή της φλεγμονής είναι η εοταξίνη 
3, οι ιντερλευκίνες 13 και 4 (IL-13 και IL-4) και ο 
Transforming Growth factor-b (TGf-b).

Διαγνωστικά κριτήρια
μέχρι πρόσφατα, η διάγνωση της νόσου απαιτού-

σε αφενός την παρουσία  συμπτωμάτων δυσλει-
τουργίας οισοφάγου, ηωσινοφιλική φλεγμονή οισο-

φάγου με ≥15 ηωσινόφιλα κατ’ οπτικό πεδίο (eos/
hpf), με τη φλεγμονή να περιορίζεται μόνο στον οι-
σοφάγο, και αφετέρου τον αποκλεισμό άλλων αι-
τιών που προκαλούν οισοφαγική ηωσινοφιλία συ-
μπεριλαμβανομένης και  της παλινδρομικής νόσου.

Στα μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούμενα διαγνω-
στικά κριτήρια απαιτούνταν η επί 8 εβδομάδες χο-
ρήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων και η επι-
μονή των οισοφαγικών ηωσινοφίλων σε νέα ενδο-
σκόπηση. Σε περίπτωση μείωσης των ηωσινοφίλων 
μετά τη θεραπεία με ρρΙ, οι ασθενείς κατηγοριο-
ποιούνταν σε μία ειδική κατηγορία οισοφαγίτιδας, 
που χαρακτηρίζονταν ως PPΙ-responsive ηωσινοφι-
λική οισοφαγίτιδα. Ωστόσο, νεότερα δεδομένα ο-
δήγησαν στην κατάργηση αυτής της υποκατηγορί-
ας. η αδυναμία διάκρισης της Γόπν από την ηω-
σινοφιλική οισοφαγίτιδα σε κλινικό, ενδοσκοπικό 
ή ιστολογικό επίπεδο ή όσον αφορά την ανταπό-
κριση στους PPΙ, σε συνδυασμό με την τεράστια 
διαφορά στον επιπολασμό στον γενικό πληθυσμό 
Γόπν (20%) και ΕοΕ (5/10.000), κάνουν την από-
λυτη  διαφοροποίηση τους πρακτικά αδύνατη, ενώ 
και η συνύπαρξη τους είναι αναπόδραστη σε κά-
ποιους ασθενείς. παράλληλα, ερευνητικά δεδο-
μένα κατέληξαν ότι η κλασσική ΕοΕ  με την θεω-
ρούμενη ως PPΙ-responsive δεν εμφανίζουν δια-
φορές σε κανένα επίπεδο (κλινικό, ανοσιακό, γε-
νετικό, ιστολογικό, ενδοσκοπικό) πλην της ανταπό-
κρισης στους  PPΙ. το ανωτέρω δεδομένο σε συν-
δυασμό με νεότερα στοιχεία υπέρ της αντιφλεγ-
μονώδους δράσης των PPΙ (μείωση Th2 αντίδρα-
σης, ανταγωνισμός δράσης εοταξίνης, αναστολή 
μορίων προσκόλλησης ηωσινοφίλων VCAM-1, 
ICAM-1) τελικά οδήγησαν στην εξάλειψη του ό-

ρου PPΙ-responsive EoE, καθώς και στο γεγονός ότι 
δεν είναι αναγκαίος ο αποκλεισμός της Γόπν για 
τη διάγνωση της ηωσινοφιλικής όισοφαγίτιδος.  

Κλινική εικόνα
η κλινική εικόνα της νόσου ορίζεται από την οι-

σοφαγική δυσλειτουργία. τα συμπτώματα μπο-
ρεί να είναι συνεχή ή διακοπτόμενα, ενώ οι α-
σθενείς μπορεί να εμφανίζουν περιόδους έξαρ-
σης της νόσου μεταξύ ασυμπτωματικών διαστη-
μάτων. η νόσος μπορεί να εμφανιστεί οξέως (ε-
πεισόδιο ενσφήνωσης), συνηθέστερα ωστόσο δι-
αδράμει υποκλινικά για χρόνια πριν την οριστική 
διάγνωση. όι κλινικές εκδηλώσεις της ποικίλουν 
και διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία. Στα παιδιά 
μπορεί να εκδηλωθεί ως κοιλιακός πόνος και α-
δυναμία λήψης τροφής, ενώ στους ενήλικες κυρι-
αρχούν οισοφαγικά συμπτώματα όπως δυσφαγία 
στα στερεά, επεισόδια ενσφήνωσης βλωμού ή/και 
θωρακικός πόνος. Λόγω της χρονιότητας των συ-
μπτωμάτων, οι ασθενείς αναπτύσσουν συμπερι-
φορές αποφυγής (κόψιμο τροφής σε μικρά κομ-
μάτια, υποβοήθηση της κατάποσης με νερό, δια-
τροφικές αλλαγές), οι οποίες μπορεί να αλλοιώ-
σουν την πλήρη κλινική εκδήλωση της νόσου επί 
μακρόν. Συνήθως, η χρόνια αθεράπευτη EoE και 
η συνεχιζόμενη φλεγμονώδης διαδικασία στον οι-
σοφάγο οδηγεί σε αναδιαμόρφωση του, καταλή-
γοντας σε σχηματισμό στενώσεων και λειτουργι-
κές ανωμαλίες του οργάνου. ό βαθμός των βλα-
βών είναι συνάρτηση του χρόνου που θα παρέλ-
θει από την έναρξη των συμπτωμάτων ως τη διά-
γνωση και την έναρξη της θεραπείας.

Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα ορίζεται 
σαν μία χρόνια, τοπική, ανοσολογικά 

επαγόμενη νόσος του οισοφάγου 
που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα 

σχετιζόμενα με οισοφαγική 
δυσλειτουργία και ιστολογικώς από 

ηωσινοφιλική διήθηση αυτού και 
φλεγμονή. Η πρώτη περιγραφή της ως 
ξεχωριστή νοσολογική οντότητα έγινε 

από τους Attwood et al. μόλις το 1993 
στις ΗΠΑ. Έκτοτε έχει δημοσιευτεί 
σημαντικός αριθμός εργασιών που 

διερεύνησε και προσπάθησε να 
διευκρινίσει την παθοφυσιολογία της 

νόσου, ενώ πλέον αυτή θεωρείται μία 
από τις βασικές αίτιες δυσφαγίας και η 

συχνότερη αιτία ενσφήνωσης βλωμού.

Ηωσινοφιλική 
οισοφαγίτιδα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ βΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Γαστρεντερολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Ενδοσκοπικά Ευρήματα
Αρκετά ενδοσκοπικά ευρήματα έχουν συχετιστεί 

με την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. πλέον κοινά α-
ποτελούν το οίδημα του βλεννογόνου, η εξαφάνι-
ση της υποβλεννογόνιας αγγείωσης, ο οισοφάγος 
crepe papier, τα λευκωπά εξιδρώματα, η τραχειο-
ποίηση του οισοφάγου, οι δακτύλιοι και η μείω-
ση του αυλού του οισοφάγου. Σύμφωνα με με-
τανάλυση που συμπεριέλαβε 4678 ασθενείς με 
EoE και 2742 μάρτυρες, η ευαισθησία και η θετι-
κή προγνωστική αξία των ενδοσκοπικών ευρημά-
των ήταν μετρίως ικανή να προβλέψει την παρου-
σία οισοφαγικής φλεγμονής. παράλληλα, ο επιπο-
λασμός των ενδοσκοπικών ευρημάτων ήταν ση-
μαντικά ετερογενής μεταξύ των μελετών που συ-
μπεριλήφθησαν. Για το λόγο αυτό και με σκοπό 
την καλύτερη κατηγοριοποίηση και βαθμονόμη-
ση των ενδοσκοπικών ευρημάτων στην ΕoE προ-
τάθηκε πρόσφατα ένα σύστημα αξιολόγησής τους 
με το ακρωνύμιο EREfS (exudates, rings, edema, 
furrows and strictures) που αξιολογεί την παρου-
σία και τη βαρύτητα των πέντε μειζόνων ενδοσκοπι-
κών ευρημάτων στην ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.

Ιστολογία
Ίσως το σημαντίκοτερο διαγνωστικό κρίτηριο για 

την διάγνωση της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας εί-
ναι η παρουσία στον οισοφαγικό βλεννογόνο πάνω 
από 15 ηωσινοφίλων κατ’ οπτικό πεδίο σε χρώ-
ση αιματοξυλίνης/ηωσίνης. Άλλα ιστολογικά ευ-
ρήματα που μπορεί να παρατηρηθούν στην ηω-
σινοφιλική οισοφαγίτιδα (χρώση αιματοξυλίνης/η-
ωσίνης) αποτελούν τα ηωσινοφιλικά αποστήματα, 
η υπερπλασία της βασικής ζώνης, η διάταση των 
μεσοκυττάριων διαστημάτων, η παρουσία επιφα-
νειακής στοιβάδας ηωσινοφίλων καθώς και η θη-
λωματώδης επιμήκυνση του πλακώδους επιθη-
λίου.  τα εν λόγω ιστολογικά ευρήματα είναι μη 
ειδικά και μπορεί να βρεθούν και σε άλλες οισο-
φαγικές νόσους, αλλά συνηθέστερα είναι σοβα-
ρότερα στην ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. 

προσφάτως αναπτύχθηκε ένα ειδικό σύστημα ι-
στολογικής αξιολόγησης στην ηωσινοφιλική οισο-
φαγίτιδα (EoEHSS) που χρησιμοποιείται συνεργικά 
με τη μέτρηση του αριθμού των ηωσινοφίλων του 
βλεννογόνου, που φαίνεται να μπορεί να διακρίνει 
καλύτερα τους θεραπευμένους από τους αθεράπευ-
τους ασθενείς. μολοταύτα, η χρήση του δυστυχώς 
δεν έχει αξιολογηθεί στη διαφοροδιάγνωση της νό-
σου από αλλες οντότητες που μπορούν να οδηγή-
σουν σε παρουσία αυξημένων ηωσινοφίλων στον 
βλεννογόνο του οισοφάγου. με δεδομένο ότι η οι-
σοφαγική φλεγμονή μπορεί να είναι περιοχική και 
κατά συνέπεια να μην είναι εμφανής σε όλα τα ση-
μεία απ’ όπου θα ληφθούν βιοψίες, συνιστάται να 
λαμβάνονται τουλάχιστον έξι συνολικά ιστοτεμάχια 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικές περιοχές του οι-
σοφάγου, τυπικά στον άπω και στον εγγύς οισοφά-
γο. Εξαιρετικής σημασίας είναι ότι, καθώς η συ-
μπτωματική με την ιστολογική πορεία της νόσου 
δεν συμβαδίζουν, το μόνο αντικειμενικό εύρημα 
αντάποκρισης στη θεραπεία είναι η μείωση του α-
ριθμού των ηωσινοφίλων σε κάτω από 5 ηωσινό-
φιλα κατ’ οπτικό πεδίο. κατά συνέπεια, η ιστολο-
γική επιβεβαίωση της ύφεσης της νόσου είναι επι-
βεβλημένη και για το λόγο αυτό κάθε θεραπευτι-
κό μέτρο πρέπει να αξιολογείται μεσω επανενδο-
σκόπησης και λήψης βιοψιών.      

Θεραπεία
η τεκμηρίωση της αντιφλεγμονώδους δράσης 

των αναστολέων πρωτονίων σε συνδυασμό με 
την κατάργηση της PPΙ-responsive ηωσινοφιλι-
κής οισοφαγίτιδος ως οντότητα, η πρόσφατη α-
νακάλυψη αποτελεσματικότερων σκευασμάτων 
από του στόματος βουδεσονίδης καθώς και νέα 
δεδομένα που αφορούν στις διατροφικές παρεμ-
βάσεις στην ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα έχουν ο-
δηγήσει σε αλλαγές στον θεραπευτικό αλγόριθ-
μο αντιμετώπισης της. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
ευρωπαϊκές οδηγίες, οι PPΙ, τα από του στόματος 
σκευάσματα βουδεσονίδης και η εμπειρική δίαι-
τα αποκλεισμού αποτελούν θεραπευτικές επιλο-
γές πρώτης γραμμής. 

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων
όι αναστολείς αντλίας πρωτονίων αποτελούν 

πλέον θεραπεία πρώτης γραμμής. η συμπτωμα-
τική βελτίωση των ασθενών ανέρχεται στο 60%, 
ενώ ιστολογική ύφεση επιτυγχάνεται στο 50%. η 
συνιστώμενη δοσολογία είναι για τους ενήλικες 
20–40 mg ομεπραζόλης δις ημερησίως ή ανά-
λογο αυτής, ενώ για τα παιδιά 1–2 mg/kg Σ.Β. ο-
μεπραζόλης ή αναλόγου. Επί επίτευξης ιστολογι-
κής ύφεσης στην επανενδοσκόπηση που πρέπει 
να ακολουθεί σε διάστημα 8-12 εβδομάδων για 
την αξιολόγηση στην ανταπόκριση στη θεραπεία, 
οι PPΙ πρέπει να μειώνονται στην ελάχιστη ανεκτή 
και αποτελεσματική δόση. 

με την ελαχιστοποίηση της δόσης, μακροχρόνια 
κλινική και ιστολογική ανταπόκριση παρατηρείται 
στο 70-80% των ασθενών. Ακόμα και αν στην πε-
ρίπτωση απώλειας της ανταπόκρισης με το χρόνο, 
στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (>80%) 
η τιτλοποίηση της δόσης στη μέγιστη δοσολογία 
οδηγεί στην επανεπίτευξη ύφεσης. 

με δεδομένη την ασφάλεια των PPΙ και το χαμη-
λό τους κόστος, αποτελούν ίσως την καλύτερη αρ-
χική θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με ηωσι-
νοφιλική οισοφαγίτιδα. πρέπει να σημειωθεί ότι η 
διακοπή της αγωγής οδηγεί σε υποτροπή των συ-
μπτωμάτων και της οισοφαγικής ηωσινοφιλίας στο 
σύνολο των ασθενών, συνήθως εντός 3-6 μηνών.

Από του στόματος κορτικοειδή
πέραν των αναστολέων αντλίας πρωτονίων, εναλ-

λακτική φαρμακευτική θεραπεία πρώτης γραμμής 
αποτελούν και τα τοπικώς δρώντα από του στό-
ματος κορτικοειδή. Σε αρχικές μελέτες είχε χρησι-
μοποιηθεί και συσταθεί η χορήγηση καταπινόμε-
νης προπιονικής φλουτικαζόνης υπό μορφή ψεκα-
σμού σε δόση ενήλικα 440 ως 880 μg δις ημερη-
σίως και παιδιού 88 ως 440 μg. 

Εν συνεχεία προέκυψαν δεδομένα για τη χορή-
γηση υγρού στοματικού διαλύματος βουδεσο-
νίδης σε αρχική δόση 2 mg δις ημερησίως, ενώ 
πόλυ πρόσφατα μελέτες οδήγησαν στη δημιουρ-
γία διασπώμενων στο στοματικό βλεννογόνο τα-
μπλετών βουδεσονίδης που χορηγούνται σε αρ-
χική δόση 1 mg δις ημερησίως. 

θεωρητικά, τα τοπικώς δρώντα κορτικοειδή βα-
σίζονται στην άμεση επαφή του ενεργού φαρμά-
κου με το βλεννογόνο του οισοφάγου, οπότε με-
τά τη χορήγηση τους οι ασθενείς δεν πρέπει να 
τρώνε/πίνουν για 30-60 λεπτά. 

Αν και τα αρχικά δεδομένα χορήγησης προπιονι-
κής φλουτικαζόνης εμφάνιζαν σχετικά χαμηλά πο-

σοστά συμπτωματικής ανταπόκρισης και ιστολογι-
κής ύφεσης ιδίως στους ενήλικες, με τις νέες μορ-
φές τοπικώς δρώσας βουδεσονίδης η επαγωγή της 
ιστολογικής ύφεσης τόσο σε ενήλικες όσο και σε 
παιδιά σύμφωνα με νεότερες μελέτες ανέρχεται εως 
και σε 80-93% στις 12 εβδομάδες. Ήδη από αρχικές 
μελέτες σύγκρισης της προπιονικής φλουτικαζόνης 
με τα συστηματικά στεροειδή, είχε καταδειχθεί ότι 
τα τελευταία δεν οδηγούν σε καλύτερο θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο ανε-
πιθύμητων ενεργειών, γι’ αυτό και δεν συνίσταται 
η χορήγηση τους. Όσον αφορά την ασφάλεια των 
τοπικώς δρώντων κορτικοειδών σύμφωνα με τα 
μελετητικά δεδομένα ασφάλειας, πλην της αναφε-
ρόμενης καντιντίασης οισοφάγου (έως και 10% σε 
παλαιότερες μελέτες, σημαντικά χαμηλότερο με τις 
νεότερες μορφές βουδεσονίδης) φαίνεται να αποτε-
λούν μία ασφαλή θεραπευτική επιλογή.  

Όπως και σε κάθε αγωγή για την ηωσινοφιλική 
οισοφαγίτιδα, σε ασθενείς με ανταπόκριση πρέπει 
να χορηγείται μακροχρόνια αγωγή με μείωση στην 
ελάχιστη ανεκτή δόση για τη διατήρηση κλινικής και 
ιστολογικής ύφεσης (δεν υπάρχουν μακροχρόνια 
δεδομένα με τις νεότερες μορφές βουεσονίδης).  

Διατροφικές παρεμβάσεις
όι διατροφικές παρεμβάσεις στην ηωσινοφιλική 

οισοφαγίτιδα κατηγοριοποιούνται σε α) δίαιτες απο-
κλεισμού μετά από αλλεργικές δοκιμασίες, β) εμπει-
ρικές δίαιτες αποκλεισμού και γ) στοιχειακές δίαιτες.

όι δίαιτες αποκλεισμού μετά από αλλεργικές δοκι-
μασίες (δοκιμασίες νυγμού ή μέτρηση IgE ορού με-
τά χορήγηση τροφικών αλλεργιογόνων) στηρίζονται 
στο δεδομένο ότι η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα απο-
τελεί μία μορφή τροφικής αλλεργίας. Ωστόσο, στην 
ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα δεν έχουμε IgE-mediated 
αλλά IgG4-mediated αντίδραση, άρα αυτή δεν εί-
ναι μία τυπική τροφική αλλεργία. Έτσι, παρ’ ότι ση-
μαντική μερίδα ασθενών μπορεί να εμφανίζει αλη-
θή αλλεργική αντίδραση σε ορισμένα τροφικά αντι-
γόνα, η αρνητική προγνωστική αξία των συγκεκρι-
μένων δοκιμασιών είναι πολύ μεγαλύτερη της θε-
τικής. Συνεπώς, αν και με σχετική ασφάλεια μπορεί 
να προσδιορίστει ποια τροφή δεν μπορεί να απο-
τελεί εκλυτικό παράγοντα, ο καθορισμός του ακρι-
βούς αιτίου δεν είναι ασφαλής. Σε αυτό συμβάλλουν 
και συχνά παρατηρούμενες διασταυρούμενες αντι-
δράσεις με κοινά αλλεργιογόνα των τροφών. την 
ίδια στιγμή, ασθενείς που δεν εμφανίζουν ατοπία 
εκδηλώνουν τον ίδιο φαινότυπο της νόσου, κοινό 

Εικόνα 1: Ενδοσκοπική εικόνα EoE
Α: φυσιολογικός οισοφάγος, B: οισοφαγικές αυλακώ-
σεις (furrowing), C: λευκωπές βλεννογονικές πλάκες, 
D: τραχειοποίηση οισοφάγου, E: στένωση οισοφάγου 
με τοπική ρωγμή στον βλεννογόνο από το ενδοσκόπιο
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γονιδιακό προφίλ και παρόμοια ανταπόκριση στις 
εμπειρικές δίαιτες αποκλεισμού. κατά συνέπεια, η 
αποτελεσματικότητα των αλλεργικών δοκιμασιών 
στην ανεύρεση των τροφών-εκλυτικών αιτίων στην 
ΕοΕ είναι συστηματικά χαμηλή στους ενήλικες (πε-
ρίπου 30%) αν και ποικίλλει στα παιδία (45-50%). 
Για τον ανωτέρω λόγο, οι δίαιτες αποκλεισμού δεν 
συνιστώνται ως θεραπευτική αντιμετώπιση της ηω-
σινοφιλικής οισοφαγίτιδας. μολαταύτα, με δεδο-
μένο ότι σημαντική μερίδα των ασθενών (περί το 
60%) εμφανίζουν ατοπία, κρίνεται σκόπιμη η αλ-
λεργιολογική εκτίμηση και παρακολούθηση των 
ασθενών με σχετικό ιστορικό.

Εμπειρικές Δίαιτες αποκλεισμού
όι εμπειρικές δίαιτες αποκλεισμού αποτελούν θε-

ραπευτική επιλογή πρώτης γραμμής για την ηωσι-
νοφιλική οισοφαγίτιδα λόγω της υψηλής τους α-
ποτελεσματικότητας, μολονότι έχουν συγκεκριμέ-
νους περιορισμούς που μπορεί να θέσουν σε κίν-
δυνο τη συμμόρφωση των ασθενών. Στην πιο συ-
χνά μελετημένη και  χρησιμοποιούμενη δίαιτα, α-
ποκλείονται εμπειρικά οι έξι πιο κοινές ομάδες τρο-
φών-εκλυτικών αιτίων EoE: σόγια-αυγά-γάλα-ξηροί 
καρποί-σιτηρά-θαλασσινά. η ιστολόγικη αντάποκρι-
ση της συγκεκριμένης θεραπευτικής επιλογής ανέρ-
χεται στο 75% και η συμμόρφωση στη θεραπεία ο-
δηγεί σε μακροχρόνια συμπτωματική και ιστολογι-
κή ύφεση. μολαταύτα, το βασικό μειονέκτημα των 
διατροφικών παρεμβάσεων - πέραν των κοινωνι-
κών και διαιτητικών περιορισμών για τους ασθε-
νείς - είναι η αναγκαιότητα επανενδοσκόπησης με-
τά από την επανεισαγωγή στη διατροφή εκάστης εκ 
των κατηγοριών τροφών που έχουν αποκλειστεί με 
σκοπό τελικά την ανεύρεση του αιτίου-τροφικού α-
ντιγόνου. Σε 65-85% των ασθενών υπεύθυνες είναι 
μία ως δύο κατηγορίες τροφών.  όι διαιτητικοί πε-
ριορισμοί και ο αυξημένος αριθμός ενδοσκοπήσε-
ων τελικά οδηγεί στη μειωμένη συμμόρφωση των 
ασθενών. Για τον ανωτέρω λόγο, έχουν προταθεί 
δίαιτες αποκλεισμού τεσσάρων (γάλα αγελάδας, σι-

τηρά, αυγά και λαχανικά) ή και δύο (γάλα αγελά-
δας και δημητριακά περιέχοντα γλουτένη) κατηγο-
ριών τροφών, με μικρότερα όμως ποσοστά αντα-
πόκρισης (50% και 40% αντίστοιχα). Στο ίδιο πλαί-
σιο έχει προσφάτως προταθεί απο μελετητές να α-
κολουθείται μία κλιμακωτή προσέγγιση, αρχόμενη 
από τη δίαιτα αποκλεισμού δύο τροφών, επί μη α-
νταπόκρισης τεσσάρων και τελικά εμπειρική δίαι-
τα αποκλεισμού έξι τροφών, με αρκετά καλά πρώ-
τα αποτελέσματα (40%, 52% και 65% αντίστοιχα).

Στοιχειακή δίαιτα
Αποτελούν δίαιτες που βασίζονται στη σίτιση με 

στοιχειακή διατροφή βασισμένη σε αμινοξέα και α-
παιτούν την αποφυγή οιουδήποτε επιτραπέζιου φα-
γητού. Όσον αφορά στα παιδιά, απαιτούν την τοπο-
θέτηση ρινογαστρικού σωλήνα σίτισης, ενώ στους 
ενήλικες οι κοινωνικοί περιορισμοί οδηγούν σε πο-
λύ χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης και επιδείνωση 
της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. τα 
ανωτέρω σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος που 
συχνά δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία 
καθιστά εξόχως δύσχρηστο το εν λόγω θεραπευ-
τικό μέτρο. παρ’ όλ’ αυτά, εμφανίζει πολύ ψηλά 
ποσοστά ιστολογικής και συμπτωματικής απάντη-
σης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (συμπτω-
ματική βελτίωση στα παιδία περίπου σε 8 ημέρες), 
με συνέπεια να αποτελεί μία αξιόπιστη θεραπευ-
τική επιλογή σε περιπτώσεις που απαιτειται ταχεία 
βελτίωση των συμπτωμάτων, κυρίως σε παιδιά.

Δυστυχώς, ακόμα και με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στην φαρμακοθεραπεία της ηωσινοφιλικής οισοφα-
γίτιδας, καμία αγωγή δεν επιτυγχάνει 100% ιστο-
λογική ανταπόκριση και συμπτωματική ανακούφι-
ση. παράλληλα, αν και υπάρχουν δεδομένα ότι η 
θεραπεία μπόρει να οδηγήσει σε υποστροφή των 
δομικών αλλαγών του οισοφάγου, σημαντική με-
ρίδα ασθενών θα επισκεφθούν τον ιατρό με ήδη 
εγκατεστημένες στενώσεις ή/και έντονη δυσφαγία 
που μπορεί να μη λυθούν με τη χορήγηση αγω-
γής. Στις περιπτώσεις αυτές και σύμφωνα με τις α-

μερικανικές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες συνίσταται 
η εφαρμογή θεραπείας με ενδοσκοπικές διαστολές. 
η θεραπεία με διαστολές επιφέρει ύφεση των συ-
μπτωμάτων δυσφαγίας στη συντριπτική πλειονό-
τητα των ασθενών (75%), αλλά δυστυχώς η χρο-
νιότητα του αποτελέσματος ποικίλλει (μεγαλύτερη 
του έτους). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γε-
γονός ότι δεν επιδρά στον παθογενετικό παράγο-
ντα (φλεγμονή) και ποτέ δεν πρέπει να είναι η μό-
νη θεραπεία αλλά να ακολουθείται από αγωγή εί-
τε με PPΙ είτε με τοπικά κορτικοειδή ή εμπειρική δί-
αιτα αποκλεισμού, που θα οδηγήσει σε άρση της 
φλεγμονώδους διαδικασίας και αποφυγή υποτρο-
πής της βλάβης.  πρέπει να τονιστεί ότι οι διαστολές 
οισοφάγου στην ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα απο-
τελούν μία ασφαλή μέθοδος (< 1% διάτρηση, μι-
κρότερο ποσοστό αιμορραγίας). μολαταύτα, ένα 
σημαντικό ποσοστό ασθενών (3 στους 4) θα εμφα-
νίσει πρόσκαιρο θωρακικό πόνο. Σε κάθε περίπτω-
ση, κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση του ασθε-
νή για κάποιες ώρες μετά.  

Συμπέρασμα
η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα αποτελεί μία από 

τις συχνότερες αιτίες δυσφαγίας και τη συχνότερη 
αιτία ενσφήνωσης βλωμού στους ενήλικες και δι-
αγιγνώσκεται όλο και συχνότερα σήμερα, οπότε 
πρέπει να βρίσκεται πάντα στην σκέψη του κλινικού 
ιατρού. η ενδοσκοπική εικόνα είναι συνηγορητική, 
αλλά πρέπει πάντα να τεκμηριώνεται ιστολογικά.

πλέον, η κατηγορία της PPΙ-responsive ηωσινο-
φιλικής οισοφαγίτιδας έχει εξαλειφθεί ενώ οι PPΙ 
αποτελούν θεραπευτική επιλογή πρώτης γραμμής 
και όχι διαγνωστικό κριτήριο. τα νεότερα σκευά-
σματα τοπικώς χορηγούμενης βουδεσονίδης με 
βάση πρόδρομες μελέτες έχουν δείξει πολύ ψη-
λά ποσοστά αποτελεσματικότητας. η μόνη δίαιτα 
που με βάση τα ως τώρα δεδομένα μπορεί να συ-
στήνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής είναι αυ-
τή του εμπειρικού αποκλεισμού 6 τροφών. κάθε 
θεραπευτικό μέτρο πρέπει να αξιολογείται με ε-
πανενδοσκόπη του ασθενούς και λήψη βιοψιών. 
όι ανωτέρω θεραπείες οδηγούν σε ύφεση της οι-
σοφαγικής φλεγμονής και πρέπει να χορηγούνται 
επ’αόριστον.
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Η πρώτη εγκεκριµένη φαρµακολογική
µοριακή συνοδός αναδίπλωσης (chaperone), 

για ασθενείς ηλικίας 16 ετών και άνω, 
µε επιβεβαιωµένη διάγνωση της νόσου

Fabry και µετάλλαξη επιδεκτική θεραπείας1

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Galafold Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ανατρέξτε σε επόμενη σελίδα.   
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
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Σ
την φυσική ιστορία της χηΒ μπορούμε να δι-
ακρίνουμε 5 φάσεις: 1) HbeAg-θετική χρόνια 
HBV λοίμωξη, 2) HbeAg-θετική χρόνια ηπατίτι-
δα Β, 3) HbeAg-αρνητική χρόνια HBV λοίμωξη, 

4) HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β και 5) HBsAg αρ-
νητική φάση. όι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β που 
θα λάβουν θεραπεία είναι: 1) όλοι οι κιρρωτικοί α-
σθενείς, 2) οι ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό κίρ-
ρωσης/ ηπατοκυτταρικού καρκίνου, 3) οι ασθενείς με 
HBV DNA >20.000 IU και ALT >2X ULN ανεξαρτήτου 
σταδίου ίνωσης, 4) οι HbeAg-θετικοί ασθενείς, με ε-
πίμονα φυσιολογικές τρανσαμινάσες, άνω των 30 ε-
τών και με αυξημένα επίπεδα HBV DNA, που μπο-
ρεί να λάβουν θεραπεία ανεξάρτητως σταδίου ίνω-
σης, και 5) οι ασθενείς με HBV DNA >2.000 IU, ALT 
>ULN και/ή τουλάχιστον μετρίου βαθμού ίνωση/ νε-
κροφλεγμονώδη δραστηριότητα. Στην τελευταία κα-
τηγορία ανήκουν ασθενείς που έως τώρα υποβάλ-
λονταν σε βιοψία ήπατος για τον προσδιορισμό της 
ιστολογικής βλάβης. Δημιουργείται, ωστόσο, η ανά-
γκη χρήσης μη επεμβατικών δεικτών, αφ’ ενός διό-
τι ένας αριθμός ασθενών δεν δύναται να υποβληθεί 
σε βιοψία και αφετέρου διότι χρειάζονται δείκτες που 
θα παρέχουν τη δυνατότητα monitoring.3

Αντιστοίχως, για την ηπατίτιδα C, σύμφωνα με τα 
προσφάτως ανακτειθέντα δεδομένα από τον παγκό-
σμιο οργανισμό υγείας (π.ό.ύ), 71.000.000 άτομα 
παγκοσμίως ζουν με χρόνια ηπατίτιδα C (χηC) , ενώ 
399.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη σχε-
τιζόμενη με την ηπατίτιδα C κίρρωση του ήπατος ή 
τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο.

η ιατρική μέριμνα για τους ασθενείς με ηπατίτιδα C 
έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες χάρις στην 
κατανόηση της παθοφυσιολογίας της ασθένειας και 
στις προόδους που έχουν επιτευχθεί στη θεραπεία 
και στην πρόληψη. παρόλο που δεν υπάρχει διαθέ-
σιμο εμβόλιο για την ηπατίτιδα C, πλέον διαθέτουμε 
αποτελεσματική θεραπεία που οδηγεί σε ίαση χω-

ρίς μείζονες παρενέργειες, προσβάσιμη χωρίς περιο-
ρισμούς απ’ όλους τους ασθενείς. Αυτή δεν είναι άλ-
λη από τα νεότερα, αμέσως δρώντα αντιϊκά φάρμακα 
(DAAs), που με την αποτελεσματικότητα, την ασφά-
λεια και την καλή ανοχή που τα χαρακτηρίζουν έχουν 
παραμερίσει τη χρήση της ιντερφερόνης. η θεραπεία 
με ιντερφερόνη ήταν εν πολλοίς ακατάλληλη, αφού 
αφορούσε περιορισμένο φάσμα ασθενών χωρίς προ-
χωρημένη νόσο ή συννοσηρότητες, συχνά διακοπτό-
ταν λόγω της εμφάνισης παρενεργειών, ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις ήταν αναποτελεσματική. προκειμένου 
να δοθεί η κατάλληλη αντιϊκή θεραπεία, θα πρέπει να 
αναγνωριστούν οι κιρρωτικοί ασθενείς αφού σε αυ-
τούς ο χρόνος θεραπείας παρατείνεται. ό προσδιορι-
σμός του σταδίου ίνωσης, ως σημαντικού βαθμού ί-
νωση (f2 κατά metavir) και ως προχωρημένου βαθ-
μού ίνωση (f3 κατά metavir) δεν αποτελεί προϋπό-
θεση για την έναρξη της αντιϊκής αγωγής, αλλά χρει-
άζεται για τη μελλοντική επιτήρηση για την πιθανή α-
νάπτυξη ηπατοκυττταρικού καρκινώματος.3

η αξιολόγηση του βαθμού της ηπατικής ίνωσης κατέ-
χει κεντρικό ρόλο τόσο στην εκτίμηση της πρόγνωσης 
όσο και στο θεραπευτικό χειρισμό ασθενών με χηΒ 
και χηC ή άλλες χρόνιες ηπατοπάθειες. Ιστορικά, η 
βιοψία ήπατος έχει αποτελέσει, και συνεχίζει να απο-
τελεί, το «χρυσό πρότυπο» (gold standard) για την ε-
κτίμηση της ηπατοκυτταρικής βλάβης, που περιλαμ-
βάνει τη φλεγμονώδη δραστηριότητα και το στάδιο ί-
νωσης. Επιπρόσθετα η βιοψία ήπατος μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση ηκκ ή την αναγνώ-
ριση συνυπαρχόντων παθήσεων (π.χ. στεάτωση, ενα-
πόθεση σιδήρου). Σε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, η βιο-
ψία ήπατος δίνει στοιχεία για την σοβαρότητα της πυ-
λαίας, περιπυλαίας και λοβιακής φλεγμονής καθώς ε-
πίσης και του σταδίου ίνωσης, δίδοντας έτσι μία εκτί-
μηση του σταδίου εξέλιξης και συνεπώς της πρόγνω-
σης της νόσου. Γεφυροποιός νέκρωση και συρρέου-
σες νεκρώσεις μπορεί να παρατηρηθούν. τόσο η φλεγ-

μονή όσο και η ίνωση βαθμολογούνται με τη χρήση 
ημι-ποσοτικών συστημάτων βαθμονόμησης όπως το 
σύστημα Ishak ή το σύστημα Metavir. Ωστόσο, η βιο-
ψία ήπατος έχει μια σειρά από προβλήματα που πλήτ-
τουν καίρια τόσο την αξιοπιστία της όσο και την χρηστι-
κότητα της στην καθημερινή κλινική πράξη4. τα κυρι-
ότερα είναι: α) προβλήματα δειγματοληπτικού σφάλ-
ματος, β) προβλήματα μεταβλητότητας μεταξύ του ι-
δίου ή διαφορετικών παρατηρητών, γ) προβλήματα 
που σχετίζονται με την επεμβατικότητα της μεθόδου 
και κατά συνέπεια εμφάνισης τυχόν επιπλοκών, δ) το 
γεγονός ότι υστερεί  σε επαναληψιμότητα και ε) η α-
νάγκη συναίνεσης του ασθενούς.

Εξέχουσα θέση στην κλινική πράξη  κατέχει σήμερα 
η παροδική ελαστογραφία (Transient Elastography-
fibroscan®, Paris, france)5. Συνοπτικά, η μέθοδος αυ-
τή υπολογίζει τον βαθμό της ηπατικής ίνωσης με βά-
ση την ταχύτητα διέλευσης ελαστικών κυμάτων μέ-
σω του ηπατικού παρεγχύματος. η ταχύτητα διέλευ-
σης εξαρτάται από τη σκληρότητα-ακαμψία του ήπα-
τος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ακαμψία του ηπατικού 
παρεγχύματος, και κατ’ επέκταση ο βαθμός της ηπατι-
κής ίνωσης, τόσο ταχύτερη είναι η διέλευση των ελα-
στικών κυμάτων. μονάδα μέτρησης της μεθόδου είναι 
τα kilopascals (kPa). Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου 
καταγράφεται το γεγονός ότι είναι ανώδυνη, γρήγορη 
στη διενέργειά της (απαιτούνται λιγότερο από 5 λεπτά 
για την ολοκλήρωση της εξέτασης) και είναι εύκολο 
να γίνει στο κρεβάτι του αρρώστου ή ακόμη και στο 
εξωτερικό ιατρείο. Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες έχει 
αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη διαγνωστική ακρίβεια 
της μεθόδου υπερεκτιμώντας το αποτέλεσμα. Αυτοί 
αφορούν: 1) τρανσαμινασαίμια (>5xULN), 2) εξωηπα-
τική χολόσταση, 3) δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια ή άλ-
λα αίτια συμφόρησης του ήπατος,  4) κατάχρηση αι-
θυλικής αλκοόλης. περιορισμοί υπάρχουν λόγω σω-
ματομετρικών χαρακτηριστικών, καθώς σε παχύσαρ-
κα άτομα χρειάζεται ειδική κεφαλή (XL PRoBE), ενώ 
σε άτομα με στενά μεσοπλεύρια διαστήματα ή ασκι-
τική συλλογή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.6 Στα μειο-
νεκτήματα ανήκει επίσης το κόστος, καθώς στη χώρα 
μας δεν αποζημιώνεται από τον Εόπύύ.

Για τους λόγους αυτούς, τα τελευταία χρόνια γίνο-
νται μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη και κα-
θιέρωση μη-επεμβατικών (non-invasive) ορολογι-
κών δεικτών για την εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης. 
κάποιες από αυτές έχουν ήδη επαληθευτεί ως χρή-
σιμες στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα στη χρόνια ηπα-
τίτιδα C, ενώ αυξανόμενη είναι η επαλήθευση της 
κλινικής τους αξίας σε άλλες χρόνιες ηπατοπάθει-
ες, συμπεριλαμβανομένης της XHB. όι δείκτες μπο-
ρούν περαιτέρω να διακριθούν σε άμεσους ή κλά-

Η χρόνια ηπατίτιδα Β και C αποτελούν μείζον πρόβλημα υγείας σε ολόκληρη την υφήλιο. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ηπατίτιδα Β, περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού 

έχει μολυνθεί με τον ιό, με τον αριθμό των χρόνιων φορέων να υπολογίζεται σε 350-400 
εκατομμύρια, εκ των οποίων το ένα τέταρτο αναπτύσσει σοβαρές επιπλοκές όπως χρόνια 
ηπατίτιδα, κίρρωση του ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Κάθε χρόνο 780.000 HBV-

σχετιζόμενοι θάνατοι καταγράφονται παγκοσμίως.1 Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες χαμηλής 
επίπτωσης με υπολογιζόμενο επιπολασμό της παρουσίας του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) 

περίπου 1.5-3%.2 Παρά την καθιέρωση υποχρεωτικού εμβολιασμού στη Ελλάδα από το 
1998, που έχει ελαττώσει σημαντικά την μετάδοση του HBV σε παιδιά και εφήβους, οι 

επιπλοκές της χρόνιας HBV λοίμωξης δεν αποκλείεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, 
καθώς οι παλαιές περιπτώσεις χρόνιων HBV λοιμώξεων δεν έχουν ελαττωθεί σε αριθμό και οι 

επιπλοκές από αυτές αυξάνουν καθώς μεγαλώνει η ηλικία των ασθενών.

Η χρήση των ορολογικών 
δεικτών για την εκτίμηση 

της ηπατικής ίνωσης
ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ μΕ χρόνΙΑ ηπΑτΙτΙΔΑ Β κΑΙ C

ΣΟφΙΑ βΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΜΕΛΑΝΙ ΝΤΟϊΤΣ
β΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
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σης 1 (αποτελούν συστατικά της εξωκυττάριας θεμέ-
λιας ουσίας αντανακλώντας άμεσα την παθοφυσιο-
λογία της ηπατικής ίνωσης) και έμμεσους ή κλάσης 
2 (βασίζονται σε εργαστηριακές παραμέτρους ρου-
τίνας και συνεπώς αντανακλούν έμμεσα τις συνέπει-
ες της ηπατικής βλάβης) 4

μια συνοπτική παρουσίαση των συχνότερα χρη-
σιμοποιούμενων δεικτών περιλαμβάνεται στον πα-
ραπάνω πίνακα.

Όσον αφορά στους άμεσους ορολογικούς δείκτες, 
ποικιλία αυτών έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται κλι-
νικά. ό πιο επικυρωμένος δείκτης, που χρησιμοποι-
είται και μπορεί με ακρίβεια να εκτιμήσει την προχω-
ρημένη ίνωση, είναι το υαλουρονικό οξύ. Έχει υψηλό 
ποσοστό αρνητικής προγνωστικής αξίας (98-100%), 
οπότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον απο-
κλεισμό της προχωρημένης ηπατικής ίνωσης.7

η λαμινίνη είναι μία μη κολλαγονοειδής πρωτεΐνη 
που εναποτίθεται στη βασική μεμβράνη στο ήπαρ. 
κατά την ίνωση, η λαμινίνη αθροίζεται γύρω από τα 
αγγεία και περικολποειδικά διαστήματα. όι Li et al 
(2012) μελέτησαν το ρόλο της λαμινίνης και κατέ-
ληξαν ότι τα επίπεδα αυτής αυξάνουν σημαντικά σε 
προχωρημένη ηπατική ίνωση.8,9

όι άμεσοι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυ-
ασμό αυξάνοντας έτσι τη διαγνωστική αξία του εκά-
στοτε δείκτη. το fibrometer είναι ένα τεστ που συν-
δυάζει την ηλικία, τα αιμοπετάλια, το υαλουρονικό 
οξύ, την SGPT, το χρόνο προθρομβίνης, την ουρία 
και την α2-μακροσφαιρίνη. το fibrometer εφαρμό-
στηκε με στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε 78 
HBV ασθενείς, προσδιορίζοντας σημαντικού και σο-
βαρού βαθμού ίνωση (με καμπύλες AURoC 0,85 
και 0,94 αντίστοιχα). Ωστόσο, φάνηκε να υποεκτιμά 
τη σημαντικού βαθμού ίνωση των ασθενών με ηπα-
τίτιδα C (Leroy V et al,2014).10

το Hepascore είναι ένα συνδυασμένο μοντέλο και πε-
ριλαμβάνει το φύλο, την ηλικία, το υαλουρονικό οξύ, 
τη χολερυθρίνη, τη γGτ και την α2-μακροσφαιρίνη. 
μια πρόσφατη μετανάλυση συνδύασε 21 μελέ-
τες με 588 ασθενείς, διαμορφώνοντας τις καμπύλες 
AURoC σε 0,83 για τη σημαντική ίνωση και 0,92 για 
την κίρρωση.11

το fibrotest/fibroscore συνδυάζει πέντε βιοχημικές 
παραμέτρους (α2-μακροσφαιρίνη, απολιποπρωτείνη 
Α1, απτοσφαιρίνη, L-γλουταμινοτρανσπεπτιδάση και 
τη χολερυθρίνη). Αναπτύχθηκε αρχικά σε ασθενείς 
με ηπατίτιδα C. η χρήση του στην ηπατίτιδα Β ήταν 
το αντικείμενο μιας πρόσφατης μετανάλυσης όπου 
συμπεριλήφθησαν 16 μελέτες (n:2494) για ίνωση 
και (n:1754) για κίρρωση. το αποτέλεσμα αυτής ή-
ταν ότι το fibrotest είναι χρήσιμο στον αποκλεισμό 

της HBV σχετιζόμενης κίρρωσης αλλά υπολείπεται 
στη διάγνωση σημαντικής ίνωσης.

Όσον αφορά στους έμμεσους δείκτες, στηρίζονται 
ως αναφέρθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις ρουτί-
νας (τρανσαμινάσες), σε δείκτες που αφορούν στη 
συνθετική ικανότητα του ήπατος (αλβουμίνη, χο-
λερυθρίνη, INR) και σε δείκτες που σχετίζονται με 
το στάδιο της ηπατικής βλάβης (PLT,RDW). το fib-4 
είναι μια φθηνή μη επεμβατική μέθοδος που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ηπατι-
κής ίνωσης και στηρίζεται σε εύκολα υπολογιζόμε-
νες παραμέτρους. ύπολογίζεται από τον τύπο fib-4: 
ηλικία (έτη) x AST (U/L)/[(PLT (109/L)] x [ALT (U/L)]1/2. 
χρησιμοποιώντας ένα χαμηλό cut-off του 1,45, το 
fib-4 score έχει για <1,45 αρνητική προγνωστική α-
ξία 90% για την προχωρημένη ίνωση. Αντίθετα, ένα 
fib-4 score >3,25 θα έχει 97% ειδικότητα και θετική 
προγνωστική αξία 65% για την προχωρημένη ίνω-
ση. Στην κλινική πρακτική, το cut-off του fib-4 στο 
1,45 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αποκλεισμό 
των ασθενών χωρίς προχωρημένη ίνωση. Ωστόσο, 
το fib-4 δεν είναι αξιόπιστος δείκτης για την εκτίμη-
ση της ίνωσης μετά την αντιϊκή θεραπεία.12

ό δείκτης APRI (aspartate aminotransferase (AST)/
platelet ratio index) προτάθηκε από τους Wai et al 
για τον προσδιορισμό του σημαντικού βαθμού ίνω-
σης και κίρρωσης στους HCV ασθενείς, ωστόσο πρό-
σφατες μελέτες αξιολογούν το δείκτη και σε ασθενείς 
με ηπατίτιδα Β.  ύπολογίζεται ως εξής : [(AST/ULN)/
Platelet count] ×100 (ULN =upper limit of normal; 34 
U/L για τις γυναίκες, 36 U/L για τους άντρες). το APRI 
score με cut-off>2 χρησιμοποιείται για τη διάγνω-
ση της κίρρωσης, ενώ το cut-off<1 για τον αποκλει-
σμό της κίρρωσης. το δεύτερο σκέλος αφορά στον 
προσδιορισμό του σημαντικού βαθμού ίνωσης με το 
APRI score >1,5 να αφορά ασθενείς με σημαντική ί-
νωση ήπατος ενώ APRI score <0,5 να την αποκλείει.13

Συμπερασματικά, υπάρχουν διαθέσιμοι μη επεμβατι-
κοί δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
εκτίμηση της ίνωσης του ήπατος. η επιλογή των δει-
κτών βασίζεται στην ατομικότητα του ασθενούς, στο 
κόστος, στην ακρίβεια, στην αξιοπιστία και στη διαθε-
σιμότητα των δεικτών. με τη συνεχή εξέλιξη των με-
θόδων αυτών, η αναγκαιότητα της βιοψίας ήπατος α-
ναμένεται να τροποποιηθεί. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί 
δεν μπορούν και δεν αναμένεται να είναι σύντομα σε 
θέση να υποκαταστήσουν τη βιοψία σε όλες τις ενδεί-
ξεις της.  Έτσι, στη χρόνια HBV λοίμωξη, όπου οι θε-
ραπευτικές αποφάσεις αφορούν στην παρουσία της 
νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας πάρα στην ί-
νωση, η βιοψία του ήπατος μοιάζει προς το παρόν α-
ναντικατάστατη για την αναγνώριση της ένδειξης θε-

ραπείας σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. όι δεί-
κτες αυτοί, ωστόσο, μπορούν να έχουν ρόλο στην 
παρακολούθηση της πορείας των ασθενών. Είναι πι-
θανόν ότι μια συνδυαστική προσέγγιση (ορολογικές 
και απεικονιστικές μεθόδοι) μπορεί να έχει μεγαλύτε-
ρη διαγνωστική ακρίβεια, δίνοντας πληροφορίες για 
την πρόγνωση αλλά και για την ανάγκη για θεραπεία. 
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fIB-4 index (low cut-off) 1.45–1.62 0.78 65 77 2.9–3.6 0.96 42 96

APRI (low cut-off) 0.5 0.79 84 41 1.5 0.75 54 78

APRI (high cut-off) 1.5 49 84 2 28 87

forns index (low cut-off) 3.11 0.68 91.4 31.5
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O ασθενής
Άνδρας 66 ετών παραπέμπεται στο εξωτερικό η-

πατολογικό ιατρείο από τον θεράποντα ογκολόγο 
του, λόγω εύρεσης θετικού HBsAg κατά τον έλεγ-
χο πριν την έναρξη θεραπείας για την αντιμετώπι-
ση μελανώματος σταδίου ΙΙΙ. Φέρει πρόσφατο ερ-
γαστηριακό έλεγχο με SGoT 19 IU/l, SGPT 20 IU/l, 
ολική χολερυθρίνη 1,0 και INR 1. προσκομίζει ε-
πίσης υπερηχογράφημα άνω κοιλίας χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα από το ήπαρ, τα ενδο- και εξω-
ηπατικά χοληφόρα και το σπλήνα.

πρόκειται για ασθενή ελληνικής καταγωγής, έγ-
γαμο, με δύο τέκνα, συνταξιούχο ιδιωτικό υπάλ-
ληλο. Από το ατομικό αναμνηστικό, παρουσιάζει 
αρτηριακή υπέρταση υπό αμλοδιπίνη. Δεν κα-
ταναλώνει οινόπνευμα, δεν καπνίζει και δεν έχει 
πραγματοποιήσει δερματοστιξία. Αναφέρει μετάγ-
γιση παραγώγων αίματος μετά από τροχαίο ατύ-
χημα, σε ηλικία 20 ετών. Από το οικογενειακό α-
ναμνηστικό δεν αναφέρεται ηπατοπάθεια ή ιστο-
ρικό ηπατοκυτταρικού καρκίνου.

κατά την κλινική εξέταση στο ιατρείο, δεν παρου-
σιάζει παθολογικά ευρήματα με εξαίρεση τραύ-
μα στην (Αρ) κοιλιακή χώρα, σε φάση επούλω-
σης, στο σημείο της χειρουργικής εκτομής του με-
λανώματος. 

Ερώτηση 1
Ο ασθενής πρέπει:
A.  Να ξεκινήσει την ανοσοθεραπεία χωρίς καθυ-

στέρηση. Συστήνεται η παρακολούθηση των 
ηπατικών ενζύμων κάθε μήνα για όσο διαρ-
κεί η θεραπεία. 

B.  Να υποβληθεί σε συμπληρωματικό εργαστη-
ριακό έλεγχο: HBeAg, anti-HBe, anti-δ και πο-
σοτικό προσδιορισμό HBV-DNA. Αναλόγως 
των αποτελεσμάτων να αποφασισθεί η έναρ-
ξη ή μη αντιϊκής αγωγής. 

C.  Να ξεκινήσει αντιϊκή αγωγή αφού πρώτα υ-
ποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγ-
χο. Η χρονική διάρκεια της θεραπείας θα κα-
θορισθεί τόσο από το είδος και τη διάρκεια 
της ανοσοκαταστολής όσο και από τα αποτε-
λέσματα του εργαστηριακού ελέγχου (HBeAg, 
anti-HBe, anti-δ, ποσοτικός προσδιορισμός 
HBV-DNA).

D. Να ξεκινήσει άμεσα θεραπευτική αντιϊκή αγω-
γή, την οποία θα συνεχίσει δια βίου. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες αντι-
μετώπισης ασθενών με λοίμωξη από τον ιό της 

ηπατίτιδας Β, οι HBsAg-θετικοί ασθενείς που είναι 
υποψήφιοι για χημειοθεραπεία/ανοσοκαταστολή, 
πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο 
για τον καθορισμό της φάσης της HBV λοίμωξης 
και να λαμβάνουν από του στόματος ισχυρό αντιϊ-
κό με υψηλό φραγμό για αντοχή (εντεκαβίρη-ETV, 
δισοπροξεική φουμαρική τενοφοβίρη-TDf ή αλα-
φεναμιδική φουμαρική τενοφοβίρη-τΑf).

η θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς/χημειοθε-
ραπευτικούς παράγοντες ενέχει σημαντικό κίνδυνο 
σοβαρής αναζωπύρωσης της χρόνιας HBV λοίμω-
ξης σε όλους τους HBsAg-θετικούς ασθενείς, ε-
πομένως η έναρξη ανοσοθεραπείας χωρίς ταυτό-
χρονη αντιϊκή προφύλαξη θα ήταν εσφαλμένη.1 

ό ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ETV 0,5 mg και 
ζητήθηκε συμπληρωματικός εργαστηριακός έ-
λεγχος, από τον οποίο παρουσιάζει HBeAg(-), 
anti-HBe(+) με HBV-DNA 120 IU/ml, anti-δ(-) , 
anti-HCV(-). Φέρει ενημερωτικό σημείωμα από 
τον θεράποντα δερματολόγο, όπου αναφέρεται 
προγραμματισμένη έναρξη ανοσοθεραπείας με 
pembrolizumab σε 10 ημέρες. 

Ερώτηση 2
Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, ποιό είναι 
το πλάνο που πρέπει να ακολουθηθεί:
A.  Ο ασθενής πάσχει από χρόνια HBV λοίμωξη 

και θα πρέπει να συνεχίσει την αντιϊκή αγωγή 
επ’αόριστον, όπως ακριβώς ισχύει για τους α-
νοσοεπαρκείς ασθενείς, ακολουθώντας τους ί-
διους κανόνες παρακολούθησης και διακοπής. 

B.  Ο ασθενής θα συνεχίσει την αντιϊκή αγωγή 
μέχρι και 12 μήνες μετά την ανοσοκαταστο-
λή. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει μέτρη-
ση ηπατικών ενζύμων και προσδιορισμό του 
HBV DNA κάθε 6 μήνες στη διάρκεια της προ-
φύλαξης και τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη δι-
ακοπή του αντιϊκού. 

C.  Ο ασθενής θα συνεχίσει την αντιϊκή αγωγή 
μέχρι τη διακοπή της ανοσοθεραπείας. Η πα-
ρακολούθηση περιλαμβάνει μέτρηση ηπατι-
κών ενζύμων και προσδιορισμό του HBV DNA 
κάθε 6 μήνες για όσο διαρκεί η προφύλαξη. 

D.  Ο ασθενής θα συνεχίσει την αντιϊκή αγωγή 
μέχρι τη διακοπή της ανοσοθεραπείας. Λόγω 
του χαμηλού ιϊκού φορτίου (HBV DNA <2000 
IU/mL) και της χαμηλής πιθανότητας αναζω-
πύρωσης του ιού με την ανοσοθεραπεία, δεν 
απαιτείται συστηματική ηπατολογική παρακο-
λούθησή του κατά τη διάρκεια της προφυλα-
κτικής αντιϊκής αγωγής.

ό ασθενής πάσχει από χρόνια HBV λοίμωξη χω-
ρίς ένδειξη θεραπείας. Λόγω της ανοσοκαταστολής 
που είναι προγραμματισμένο να λάβει, θα πρέπει 
να συνεχίσει τη λήψη του ETV μέχρι και 12 μήνες 
μετά τη διακοπή της ανοσοκαταστολής. όι ηπατι-
κές δοκιμασίες και ο προσδιορισμός του HBV-DNA 
πρέπει να ελέγχονται κάθε 6 μήνες στη διάρκεια 
της προφύλαξης και τουλάχιστον 12 μήνες μετά 
τη διακοπή του αντιϊκου1. 

πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν σαφή δε-
δομένα για το ρόλο και την ανάγκη αντιϊκής προ-
φύλαξης σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθε-
ραπεία με φάρμακα που αναστέλλουν τη λειτουρ-
γία ρυθμιστικών σημείων (checkpoint inhibitors). 
τα φάρμακα αυτά ενισχύουν τη λειτουργία των 
τ-λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα την καταστρο-
φή των καρκινικών κυττάρων. 

τα τ-λεμφοκύτταρα συμμετέχουν επίσης στην 
προσπάθεια του ξενιστή να εξουδετερώσει τον ιό 
της ηπατίτιδας. Επομένως, παθοφυσιολογικά, το 
φάρμακο θα μπορούσε θεωρητικά να βοηθήσει 
στην εκκαθάριση του ιού αντί της αναζωπύρωσής 
του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συμβα-
τικής χημειοθεραπείας και της ανοσοκατασταλτι-
κής αγωγής2. 

Αντίθετα, υπάρχει ο θεωρητικός κίνδυνος η ε-
νεργοποίηση των τ-λεμφοκυττάρων να οδηγήσει 
σε φλεγμονώδες σύνδρομο ανοσολογικής ανα-
σύστασης3. Απαιτούνται λοιπόν περισσότερες με-
λέτες σε μοριακό επίπεδο για τη διερεύνηση και 
διαλεύκανση αυτού του μηχανισμού2.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του pembroli-
zumab, οι ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη εί-
χαν αποκλειστεί από τις κλινικές μελέτες του φαρ-
μάκου4. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο μόνο 
περιπτώσεις αναζωπύρωσης HBV λοίμωξης σε α-
σθενείς που λάμβαναν pembrolizumab. Αφορούν 
και οι δύο ασθενείς που έπασχαν από μεταστα-
τικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και οι 
οποίοι λάμβαναν ανοσοθεραπεία χωρίς αντιϊκή 
προφύλαξη2,5. 

παρά τους παραπάνω προβληματισμούς, μέχρι 
να υπάρξουν νεότερα δεδομένα, η σύσταση είναι 
να δίνεται αντιϊκή αγωγή σε ασθενείς με χρόνια HBV 
λοίμωξη που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία6. 

Συνέχεια περιστατικού
Δύο μήνες μετά την έναρξη της ανοσοθεραπεί-

ας, ο ασθενής προσέρχεται εκτάκτως λόγω εύρε-
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σης αυξημένων τιμών ηπατικών ενζύμων στον έ-
λεγχο πριν την 3η έγχυση του pembrolizumab. 
Συγκεκριμένα, φέρει εργαστηριακό έλεγχο με SGoT: 
93 IU/l και SGPT: 130 IU/l. η κλινική εξέταση πα-
ραμένει χωρίς παθολογικά ευρήματα. 

Ερώτηση 3
Ποιά είναι η πιθανότερη αιτία αύξησης των ηπα-
τικών ενζύμων;
A.  Ηπατοτοξικότητα οφειλόμενη στο pembro-

lizumab.
B.  Ενεργοποίηση του ιού της Ηπατίτιδας Β σε έ-

δαφος ανοσοκαταστολής, παρά τη λήψη ETV.
C.  Φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα από άλλα 

σκευάσματα που λαμβάνει ο ασθενής.
D.  Πρόοδος νόσου με εμφάνιση ηπατικών με-

ταστάσεων.

η εμφάνιση ηπατίτιδας (αυτοάνοσης αρχής ή 
φαρμακευτικής ηπατοτοξικότητας) σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ανοσοθεραπεία με pembrolizumab α-
φορά από 1/1.000 μέχρι 1/100 ασθενείς7. 

η περίπτωση ενεργοποίησης του ιού της ηπατί-
τιδας Β υπό αγωγή είναι σπάνια, με την προϋπό-
θεση της συμμόρφωσης του ασθενούς στη θερα-
πεία. Στην προκειμένη περίπτωση ο ασθενής ανα-
φέρει συστηματική λήψη του ETV. 

η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα από άλλα 
σκευάσματα είναι πιθανή. Απαιτείται η ανασκόπη-
ση του ιστορικού του ασθενούς. πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιθανότητα να λαμβάνει 
βότανα ή συμπληρώματα διατροφής. ό ασθενής 
διαβεβαίωσε ότι λαμβάνει καθημερινά μόνο την 
αντιϊκή και αντιυπερτασική του αγωγή. 

η πρόοδος νόσου δεν μπορεί να αποκλειστεί και 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Ερώτηση 4
Ποια θα πρέπει να είναι η περαιτέρω αντιμετώπι-
ση του ασθενούς;
A.  Προσωρινή διακοπή της ανοσοθεραπείας και 

διερεύνηση της αύξησης των ηπατικών ενζύ-
μων σε εξωτερική βάση. 

B.  Προσωρινή διακοπή της ανοσοθεραπείας, νο-
σηλεία του ασθενούς για  τη διερεύνηση της 
αύξησης των ηπατικών ενζύμων και για διε-
νέργεια βιοψίας ήπατος.

C.  Οριστική διακοπή της ανοσοθεραπείας με 
pembrolizumab. Χορήγηση εναλλακτικών 
φαρμάκων. 

D.  Συνέχιση της ανοσοθεραπείας χωρίς τροπο-
ποίηση, με συστηματική παρακολούθηση 
των ηπατικών ενζύμων. Επί επιδείνωσης, ε-
πανεκτίμηση.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ευ-
ρωπαϊκής εταιρίας κλινικής ογκολογίας (ESMo), σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν ηπατοξικότητα 2ου 
βαθμού (AST/ALT>3-5 x Φ.τ.), συστήνεται η προ-
σωρινή διακοπή της ανοσοθεραπείας. 

η διερεύνηση γίνεται σε εξωτερική βάση και πε-
ριλαμβάνει την προσεκτική ανασκόπηση όλων των 

σκευασμάτων που λαμβάνει ο ασθενής (φαρμα-
κευτικών και μη) καθώς και τον αποκλεισμό κα-
τάχρησης αιθυλικής αλκοόλης. 

Συστήνεται έλεγχος τρανσαμινασών, INR και αλ-
βουμίνης κάθε 3 ημέρες, ιολογικός έλεγχος για η-
πατίτιδα A/B/C, PCR για ηπατίτιδα Ε, ανοσολογι-
κός έλεγχος (ΑνΑ/SMA/LKM/SLA/LP/LCI) και έ-
λεγχος σιδήρου. Επί ενδείξεων απεικονιστικός έ-
λεγχος για αποκλεισμό μεταστάσεων/θρόμβου8. 

Ένδειξη νοσηλείας έχουν οι ασθενείς με κλινι-
κή επιβάρυνση και σοβαρότερη ηπατοτοξικότητα 
(3ου και κυρίως 4ου βαθμού). η βιοψία ήπατος 
μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ασθενείς με ηπατο-
τοξικότητα 4ου βαθμού8. 

ό ασθενής είχε αποκλείσει τη λήψη άλλων σκευ-
ασμάτων ενώ ανέφερε μηδενική κατανάλωση οι-
νοπνεύματος. 

Έγινε πλήρης ιολογικός έλεγχος που ανέδειξε 
anti-HAV-IgM(-), anti-HAV-IgG(+), anti-HBc(+), 
anti HBs(-), anti-HCV(-), ενώ εστάλη και HBV-DNA 
που ήταν μη-ανιχνεύσιμο, αποκλείοντας τη συμμε-
τοχή της χρόνιας HΒV λοίμωξης στην επιβάρυνση 
των ηπατολογικών παραμέτρων. 

ό ανοσολογικός έλεγχος (ANA, SMA) ήταν αρ-
νητικός, με φυσιολογικό ποσοτικό προσδιορισμό 
ανοσοσφαιρινών, ενώ η φερριτίνη ορού ήταν μέ-
σα στα φυσιολογικά όρια. 

ό ασθενής υποβλήθηκε επίσης σε triplex σπλη-
νοπυλαίου άξονα και σε αξονική τομογραφία άνω 
κοιλίας χωρίς παθολογικά ευρήματα. μετά τον α-
ποκλεισμό των άλλων αιτιών, η ηπατοτοξικότη-
τα αποδόθηκε σε ηπατίτιδα ανοσολογικής αρχής 
από το pebrolizumab. 

παρά τη διακοπή της ανοσοθεραπείας, ο ασθε-
νής παρουσιάζει εργαστηριακή επιδείνωση. 

όι τρανσαμινάσες αυξάνονταν σταδιακά: SGoT: 
100 IU/l και SGPT: 147 IU/l στη 2η μέτρηση και 
SGoT: 104 IU/l και SGPT: 152 IU/l στην 3η κατά 
σειρά μέτρηση. 

Ερώτηση 5
Ποιοί είναι οι ενδεδειγμένοι θεραπευτικοί χει-
ρισμοί;
A.  Ο ασθενής χρήζει νοσηλείας και αντιμετώπι-

σης με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή.
B.  Ο ασθενής μπορεί να λάβει από του στόματος 

κορτικοστεροειδή με σταθερή παρακολούθη-
ση σε εξωτερική βάση. 

C.  Η αύξηση των τρανσαμινασών είναι μικρή και 
δεν συνοδεύεται από άλλα εργαστηριακά ή 
κλινικά ευρήματα. Συνέχιση του εργαστηρια-
κού ελέγχου ανά 3 ημέρες. 

η αύξηση των τρανσαμινασών στον επανέλεγ-
χο αποτελεί ένδειξη έναρξης θεραπείας με πρεδ-
νιζόνη σε δόση 1mg/kg Β.Σ. από του στόματος. 
Ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή δίνονται επί αύξησης 
των SGoT/SGPT >400 IU/l ή επί υπερχολερυθρυ-
ναιμίας, παράτασης INR, υπολευκωματιναιμίας 8.

ό ασθενής μετά την έναρξη των κορτικοστερο-
ειδών παρουσίασε άμεση μείωση των τιμών των 
ηπατικών ενζύμων. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η μείω-
ση της πρεδνιζόνης ξεκίνησε επί τιμών SGoT/SGPT 
<3 x Φ.τ. με συνεχή παρακολούθηση. 

μετά από 2 εβδομάδες, όταν επιτεύχθηκε μείω-
ση της πρεδνιζόνης στα 7,5 mg/ημέρα, χωρίς εκ 
νέου αύξηση των τρανσαμινασών, ο ασθενής έ-
λαβε την 3η έγχυση του Pebrolizumab. 

Δεν παρουσίασε νέο επεισόδιο ηπατίτιδας και 
δεν χρειάστηκε αύξηση της πρεδνιζόνης. 

Συνεχίζει την ανοσοθεραπεία ανά 3 εβδομάδες 
υπό σταθερή δόση πρεδνιζόνης, με τακτικό έλεγ-
χο ηπατικών ενζύμων ενώ συνεχίζει να λαμβάνει 
την αντιϊκή προφύλαξη με ETV.   
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προσεχή Συνέδρια

inTernaTiOnaL aDVanCeD 
enDOSCOPY MaSTerCLaSS
September 3-6, 2019
London, U.Ki. www.londonen-
doscopymasterclass.com

eUrOPean SOCieTY FOr 
SWaLLOWing DiSOrDerS 
DiSPHagia Week 2019
September 17-21, 2019
Vienna, Austria
www.essd2019.org

WOrLD COngreSS OF 
gaSTrOenTerOLOgY 2019
September 21-24, 2019
Istanbul, Turkey, wcog2019.org

39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 
10-13 όκτωβρίου 2019
Ξενοδοχείο Ramada Plaza 
Thraki, Αλεξανδρούπολη
www.hsgcongress2019.gr

27th UniTeD eUrOPean 
gaSTrOenTerOLOgY 
Week BarCeLOna 2019
october 19-23, 2019
Barcelona, Spain 
www.ueg.eu/week

aaSLD - THe LiVer MeeTing
November 8-12, 2019
Boston, www.aasld.com

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
15-16 νοεμβρίου 2019
όλυμπιακό μουσείο θεσ/νίκης 
www.hsg.gr/voreiou-ellados

eSDe 2019
November 20-22, 2019
Megaron Athens International 
Conference Centre
Athens, Greece, esde2019.gr

eUrOPean COLOreCTaL 
COngreSS
December 1-5, 2019
Switzerland
www.colorectalsurgery.eu

17η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΓΕ
7-8 Δεκεμβρίου 2019
Divani Caravel Hotel, 
Αθήνα
www.epege.gr

enDO 2020 - 2nd WOrLD 
COngreSS OF enDOSCOPY 
March 7-10, 2020
Rio de Janeiro, Brazil
www.endo2020.org

25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΛΙΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
27-28 μαρτίου 2020
Ξενοδοχείο Royal olympic, 
Αθήνα, www.eemep.gr

inTernaTiOnaL LiVer 
COngreSS 2020
April 15-19, 2020
London, United Kingdom
www.easl.eu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Bιβλιογραφία: SmPC Doralin.*

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.
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Αν. Δαμβέργη 7, 10445 Αθήνα, Τ.: 210-83.16.111-13, F.: 210-83.17.343, info@menarini.gr
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