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

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτο-
γραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογρα-
φικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr 
με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INfo GASTRENTERoLoGY».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) 
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώ-
νυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, 
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
o συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς 
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H 
Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρί-
νει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται 
η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, 
διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετέ το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΠPoΣ: INfo GASTRoENTERoLoGY, Yπόψη Γραμματείας

DoCToRSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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01ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
ml). Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-
12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου 
DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα είναι 
διαυγές, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, 
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/494/005. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 16 Ιανουαρίου 2009. Ημερομηνία 
τελευταίας ανανέωσης: 19 Σεπτεμβρίου 2013. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 20 Ιανουαρίου 
2020. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Mε περιορισμένη ιατρική 
συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος 
συσκευασίας

Νοσοκομειακή 
Τιμή

Λιανική 
Τιμή

C/S.SOL.IN  130MG/26 ML VIAL (5MG/ML) BT x 1 VIAL x 6ML 2.133,24 € 2.584,12 €

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.

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας για το 2020 φτάνει στα χέρια σας 
ενώ βρισκόμαστε στο μέσον του φθινοπώρου, με το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας που σχετίζεται με τον νέο κορωνοιό σε πλήρη εξέλιξη. 
Σε μια δύσκολη για όλους μας εποχή, ευελπιστούμε η ύλη που 
παρουσιάζουμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό διάλειμμα από την 
καθημερινή πίεση.

Η Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος είναι μια οντότητα που 
εμφανίζεται πλέον πολύ συχνά στην καθημερινή πρακτική μας και ουσιαστικά 
αποτελεί την ηπατική έκφραση του Μεταβολικού Συνδρόμου. Η πλήρης, 
εκτενής και περιεκτική ανασκόπηση των κκ. Καλοπήτα και Γερμανίδη έρχεται 
να μας κατατοπίσει σχετικά με τη νόσο και να μας κατευθύνει όσον αφορά 
στη διάγνωση, τις δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης και την ανάγκη 
μακροχρόνιας παρακολούθησης.

Οι κκ. Παπαστεργίου και Παρασκευά μας παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον 
άρθρο για την Πολυπεκτομή με Ψυχρό Βρόχο, μια ιδιαίτερα χρήσιμη 
μέθοδο για την αφαίρεση πολυπόδων, ιδίως μικρού μεγέθους. Στο κείμενο 
ανασκοπείται η τεχνική, ο εξοπλισμός, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί 
της διαδικασίας, καθώς και οι προοπτικές μελλοντικής επέκτασης της χρήσης 
της και σε μεγαλύτερες βλάβες.

Από την Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύουμε μια εκπαιδευτική περίπτωση 
ασθενούς με διαρροϊκό σύνδρομο, του οποίου η διερεύνηση συνοδεύτηκε 
με μια αναπάντεχη επιπλοκή. Η προσέγγιση του περιστατικού μέχρι 
την τελική διάγνωση και η αντιμετώπιση της περιγραφείσας επιπλοκής 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα εμπλουτίσουν την κλινική σας 
εμπειρία.

Το γαστρεντερολογικό κουίζ του τεύχους έρχεται από τη Γαστρεντερολογική 
Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και αφορά έναν ασθενή με 
αιμορραγία ανώτερου πεπτικού ως εκδήλωση μιας ασυνήθους παθολογίας, 
που θα δοκιμάσει τη διαγνωστική σας σκέψη.

Με την ελπίδα η υγειονομική κρίση που διανύουμε να αποδράμει όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνα για την κοινωνία και την επιστημονική μας κοινότητα, 
σας προτρέπουμε στην προσεκτική άσκηση της ιατρικής και σας ευχόμαστε 
καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Η. Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc
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Η διάγνωση της ΜΑΛΝΗ προϋποθέτει την κατανάλωση αλκο-
όλ καθημερινά σε ποσότητες μικρότερες από 30 γραμμά-
ρια αιθυλικής αλκοόλης για τους άνδρες και 20 γραμμάρι-

α για τις γυναίκες2. 
Ο όρος ΜΑΛΝΗ χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον ludwig3 

το 1980, ο οποίος περιέγραψε μια σειρά βιοψιών ήπατος από 20 
ασθενείς στους οποίους διαγνώστηκε μια άγνωστη μέχρι τότε ηπα-
τοπάθεια, που ιστολογικά είχε ίδια εικόνα με την αλκοολική νόσο του 
ήπατος. Η βασική διαφορά ήταν ότι η ηπατοπάθεια αυτή εμφανιζό-
ταν σε ασθενείς που δεν κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοό-
λης, αλλά οι περισσότεροι ήταν παχύσαρκοι και έπασχαν από ασθέ-
νειες σχετιζόμενες στενά με την παχυσαρκία, όπως ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2). Ο όρος ΜΑΛΝΗ είναι ένας όρος ο οποίος 
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νόσων που περιλαμβάνει την απλή 
στεάτωση, τη στεατοηπατίτιδα, την κίρρωση του ήπατος έως και τη 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος με τις εκδηλώσεις της και 
το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ). 

Ιστολογικά, η ΜΑΛΝΗ χωρίζεται σε δύο διακριτές οντότητες, το Μη 
Αλκοολικό Λιπώδες Ήπαρ (ΜΑΛΗ) και τη Μη Αλκοολική Στεατοηπατίτιδα 
(ΜΑΣΗ), οι οποίες εμφανίζουν σημαντική διαφορά όσον αφορά στην 
πρόγνωση της νόσου και στην εξέλιξη σε κίρρωση του ήπατος (ΚΗ) 
και ηπατική νόσο τελικού σταδίου. Αν και η ΜΑΛΝΗ εμφανίζεται σε 
ένα μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού, μόνο ένα ποσοστό 
των ασθενών με ΜΑΛΝΗ εκδηλώνει Μη Αλκοολική Στεατοηπατίτιδα 
(ΜΑΣΗ). Η διάγνωση της Μη Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας (ΜΑΣΗ) 
γίνεται μόνο μέσω της βιοψίας ήπατος και αναφέρεται στη συνύπαρ-
ξη ιστολογικά ηπατικής στεάτωσης με αξιοσημείωτη ηπατοκυτταρική 
βλάβη (θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω στα διαγνωστικά κρι-
τήρια της ΜΑΣΗ). H εμφάνιση της ΜΑΛΝΗ είναι άμεσα σχετιζόμενη 
με την ύπαρξη ινσουλινοαντίστασης. Η ΜΑΛΝΗ θεωρείται η ηπατι-
κή εκδήλωση του γενικότερου συνδρόμου που ονομάζουμε σήμερα 
Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ)1:

Μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) είναι το γενικότερο σύνδρομο που χα-
ρακτηρίζεται από την σύγχρονη παρουσία νοσολογικών οντοτήτων, 
η εμφάνιση των οποίων είναι άμεσα συσχετιζόμενη με την αντίσταση 

στη δράση της ινσουλίνης. Το ΜΣ είναι άμεσα συσχετιζόμενο με την 
παχυσαρκία, τον αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο και τον αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης  χρόνιας νεφρικής νόσου. Για τη διάγνωση 
του ΜΣ είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών από τα παρα-
κάτω διαγνωστικά κριτήρια4: 
•  Περίμετρος μέσης μεγαλύτερη από 94 εκ. στους άνδρες και από 

80 εκ. στις γυναίκες,  για τους Ευρωπαίους
•  Γλυκόζη νηστείας στο αίμα μεγαλύτερη από 100 mg/dl ή ασθενής 

υπό θεραπεία για Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔ2)
•  Συστολική αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη από 130 mmHg και 

Διαστολική αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη από 85 mmHg
•  Τριγλυκερίδια αίματος μεγαλύτερα από 150 mg/dl
•  HDL μικρότερη από 40 mg/dl στον άντρα και 50mg/dl στη γυναίκα

Επιδημιολογία
Η ΜΑΛΝΗ είναι μια νόσος κατά κανόνα ασυμπτωματική, συνεπώς 

το πραγματικό ποσοστό επιπολασμού της είναι δύσκολο να υπολο-
γιστεί με ακρίβεια. 

Νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι παγκοσμίως το 17-46% του 
γενικού πληθυσμού, πάσχει από ΜΑΛΝΗ5.  Η ΜΑΛΝΗ είναι η πιο συ-
χνή χρόνια ηπατική νόσος στο δυτικό κόσμο και περίπου το 30% του 
πληθυσμού σε Αμερική και Ευρώπη πάσχει από αυτή. Η ΜΑΛΝΗ εμ-
φανίζει μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές, με τα πιο υψηλά ποσοστά επιπολασμού να εμφανίζονται στη 
Μέση Ανατολή και στη Νότιο Αμερική και τα πιο χαμηλά στην Αφρική. 
Ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική η  ΜΑΛΝΗ συνδέεται ισχυρά με 
την κεντρική παχυσαρκία (>80%), στην Ασία ένα σημαντικό ποσοστό 
του γενικού πληθυσμού με φυσιολογικό βάρος σώματος πάσχει από 
ΜΑΛΝΗ6. Μια μετανάλυση που διεξήχθη από τον younossi το 20167 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 25% του μέσου παγκόσμιου πλη-
θυσμού πάσχει από ΜΑΛΝΗ. Η ίδια μετανάλυση έδειξε ότι περίπου το 
50% των ασθενών με ΜΑΛΝΗ είναι παχύσαρκοι και το 22,5% των α-
σθενών με ΜΑΛΝΗ έπασχε από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

Η πιο ισχυρή συσχέτιση εμφανίζεται ανάμεσα στο σωματικό βάρος 
και τον επιπολασμό της ΜΑΛΝΗ (1). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γί-

Ο όρος Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος 
του Ήπατος (ΜΑΛΝΗ) αναφέρεται στην 

εναπόθεση λίπους σε >5% του ηπατικού 
παρεγχύματος (ηπατική στεάτωση) 

σε ασθενείς που δεν καταναλώνουν 
καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, 

δεν πάσχουν από χρόνια ιογενή 
ηπατίτιδα ή άλλες χρόνιες ηπατικές 

νόσους και δεν υπάρχουν άλλες αιτίες 
δευτεροπαθούς λιπώδους διηθήσεως 

του ήπατος1.

Μη Αλκοολική Λιπώδης 
Νόσος του Ήπατος

Γ. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ, Γ. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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νει και στη συσχέτιση της ΜΑΛΝΗ με τον ΣΔ2, καθώς ο επιπολασμός 
της ΜΑΛΝΗ είναι τουλάχιστον διπλάσιος στους ασθενείς με ΣΔ2 σε 
σχέση με το γενικό πληθυσμό8. Οι μισοί  ασθενείς που πάσχουν α-
πό Αρτηριακή Υπέρταση πάσχουν από  ΜΑΛΝΗ, ενώ η ύπαρξη υ-
πέρτασης έχει βρεθεί να σχετίζεται θετικά με την πρόοδο της ηπατι-
κής ινώσεως9. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη του ΜΣ και 
των επιμέρους χαρακτηριστικών του, όχι μόνο απαντώνται πολύ συ-
χνά στη ΜΑΛΝΗ, αλλά και όσο πιο συχνά συναντώνται τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά του ΜΣ τόσο συχνότερα εμφανίζεται και η ΜΑΛΝΗ7. 
Επίσης η ύπαρξη της ΜΑΛΝΗ από μόνη της αυξάνει την πιθανότη-
τα ο ασθενής να πάσχει από το ΜΣ και τα επιμέρους χαρακτηριστικά 
του. Τέλος η ΜΑΛΝΗ απαντάται συχνότερα στους άνδρες και ο επι-
πολασμός της και το στάδιο της νόσου σχετίζεται θετικά με την αύ-
ξηση της ηλικίας6.

Άλλες παθολογικές καταστάσεις που έχουν θετική συσχέτιση με την 
εμφάνιση της ΜΑΛΝΗ είναι η υπνική άπνοια, το σύνδρομο πολυκυστι-
κών ωοθηκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη παχυσαρκίας, ο ορ-
θοκολικός καρκίνος, ενδοκρινοπάθειες, οστεοπόρωση και ψωριάση10.

Από τους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ, το 1/4 περίπου θα αναπτύξει ΜΑΣΗ 
και το 1/4 αυτών θα αναπτύξει κίρρωση του ήπατος (ΚΗ). Δηλαδή 
περίπου το 0,5-2% του γενικού πληθυσμού αναπτύσσει τελικού στα-
δίου ηπατική νόσο λόγω της ΜΑΛΝΗ6.

Αιτιοπαθογένεια
Από την πρώτη χρήση του όρου έως και σήμερα έχουν διατυπω-

θεί αρκετές υποθέσεις. Η επικρατούσα υπόθεση είναι ότι για την εκ-
δήλωση της νόσου επιδρούν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες. 
Εκτός από το ΜΣ και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του που αναφέρ-
θηκαν προηγουμένως, διαιτητικοί αλλά και γενετικοί παράγοντες 
προδιαθέτουν στην εκδήλωση της νόσου.

Διαιτητικοί παράγοντες
Διαιτητικοί παράγοντες που ευθύνονται για την αύξηση του σωμα-

τικού βάρους και συνεπώς την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου και 
ΜΑΛΝΗ στην καθημερινή διατροφή είναι οι εξής (5):
• Δίαιτα υψηλών θερμίδων
• Περίσσεια κορεσμένων λιπαρών οξέων 
• Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες
• Υψηλή πρόσληψη φρουκτόζης
• Αναψυκτικά-ποτά  με προσθήκη σακχάρων
• Δυτικού τύπου δίαιτα

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην καθημερινή υψηλή πρό-
σληψη φρουκτόζης που αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση της ΜΑΣΗ 
και της προόδου της νόσου σε  προχωρημένη ίνωση του ήπατος11. 
Ακόμη, ένας καθιστικός τρόπος ζωής σχετίζεται με αύξηση της επί-
πτωση της.

Γενετικοί Παράγοντες
Αρκετοί γενετικοί παράγοντες έχουν ενοποιηθεί για αυξημένη πι-

θανότητα εμφάνισης της ΜΑΛΝΗ και προόδου της σε τελικού στα-
δίου ηπατική νόσο. 

Η πιο καλά χαρακτηρισμένη γενετική συσχέτιση είναι αυτή με το 
PnPla3 γονίδιο, που ρυθμίζει τη λιπόλυση των σταγονιδίων λίπους 
στο ηπατοκύτταρο και έχει επιβεβαιωθεί μέσα από πολλές μελέτες ό-
τι η έλλειψή του σχετίζεται τόσο με την αυξημένη πιθανότητα εμφά-
νισης ΜΑΣΗ, όσο και με την αυξημένη πιθανότητα η νόσος να εξελι-
χθεί σε προχωρημένη ίνωση του ηπατικού παρεγχύματος και σε τε-
λικού σταδίου ηπατική νόσο12. Ακόμη, το tm6SF2 γονίδιο έχει ανα-
φερθεί ως ένας ακόμη τροποποιητής της νόσου, αυξάνοντας από τη 
μία την πιθανότητα εμφάνισης ΜΑΣΗ και συνεπώς προόδου της νό-

σου σε τελικού σταδίου ηπατική νόσο, αλλά μειώνοντας από την άλ-
λη την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου13.

Παθογένεση
Οι πιο σύγχρονες απόψεις πάνω στην παθογένεση της  νόσου  υ-

ποστηρίζουν τη θεωρία των «πολλαπλών χτυπημάτων». Κοινή παρα-
δοχή είναι ότι η εκδήλωση της νόσου οφείλεται στην αδυναμία του 
ήπατος να διαχειριστεί τα υπέρογκα ποσά ενεργειακών υποστρωμά-
των υδατανθράκων και λιπών με αποτέλεσμα τη συσσώρευση τοξι-
κών ειδών λιπαρών οξέων. Η συσσώρευση αυτών των τοξικών με-
ταβολιτών οδηγεί σε νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα στο ήπαρ 
και κυτταρικό θάνατο, οδηγώντας  με αυτόν τον τρόπο σε ινογένεση 
με αποτέλεσμα ίνωση και κίρρωση του ήπατος και γονιδιωματική α-
στάθεια με αποτέλεσμα την ηπατοκαρκινογένεση. Συνεπώς, η υπέρ-
μετρη παροχή λιπαρών οξέων σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή με-
ταβολισμό τους οδηγεί στη δημιουργία μεταβολικών υποστρωμάτων 
για την παραγωγή τοξικών ειδών λιπαρών οξέων, που οδηγούν σε 
ενδοπλασματικό στρες και ηπατοκυτταρικό θάνατο14.

Τα λιπαρά οξέα παράγονται μέσω της λιπόλυσης των τριγλυκεριδί-
ων στο λιπώδη ιστό και έπειτα μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας 
φθάνουν στο ήπαρ. Η διαδικασία της λιπόλυσης ρυθμίζεται παλίνδρο-
μα από τη δράση της ινσουλίνης στο λιπώδη ιστό. Συνεπώς η ινσου-
λινοαντίσταση στο λιπώδη ιστό οδηγεί σε υπέρμετρη και συνεχή πα-
ραγωγή λιπαρών οξέων15. Τα λιπαρά οξέα μπορούν επίσης να παρα-
χθούν μέσω της de novo λιπογένεσης από τη γλυκόζη και τη φρου-
κτόζη,  οδηγώντας σε εξάντληση των αποθεμάτων atP ενδοηπατι-
κά και οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε ενδοκυττάριο στρες16. Ειδικά, 
ενώ η de novo λιπογένεση από τη γλυκόζη βρίσκεται υπό αυστηρή 
ρύθμιση, το μεγαλύτερο ποσοστό της φρουκτόζης που φθάνει στο 
ήπαρ μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας φωσφορυλιώνεται απευθείας 
και οδηγεί σε de novo λιπογένεση χωρίς καμία ρύθμιση17. Συνεπώς 
η μεγάλη κατανάλωση ποτών και τροφών πλούσιων σε φρουκτόζη 
είναι άλλος ένα σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας για τη ΜΑΛΝΗ. 

Εκτός από το ήπαρ, άλλοι τόποι μεταβολισμού των ενεργειακών υ-
ποστρωμάτων είναι οι μύες και ο καφέ λιπώδης ιστός, η ανεπάρκεια 
των οποίων οδηγεί σε περαιτέρω συσσώρευση των τοξικών ειδών 
λιπαρών οξέων στο ήπαρ. Ενδοηπατικά τα λιπαρά οξέα μεταβολίζο-
νται είτε μέσω β-οξείδωσης από τα μιτοχόνδρια είτε μέσω εστερο-
ποίησης για να σχηματίσουν τα τριγλυκερίδια. Συνεπώς η μιτοχον-
δριακή ανεπάρκεια είτε στο ήπαρ είτε και συστηματικά μπορεί να ο-
δηγήσει σε ανεπαρκή β οξείδωση και είναι άλλος ένας αιτιολογικός 
παράγοντας εκδήλωσης της νόσου18

Άλλοι παράγοντες όπως η εξάντληση των αποθεμάτων της atP, 
η τοξικότητα του ουρικού οξέος και η περιοδική υποξία στο σύνδρο-
μο υπνικής άπνοιας φαίνεται να συνεισφέρουν. Τέλος οι κυτταροκί-
νες που παράγονται από το εντερικό μικροβίωμα που εισέρχονται στο 
ήπαρ μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας αλλά και συστηματικά φαίνε-
ται επίσης να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ηπατοκυτταρική 
βλάβη18. Η συσσώρευση τοξικών ειδών λιπαρών οξέων ενδοηπατι-
κά οδηγεί σε  ηπατοκυτταρική βλάβη που χαρακτηρίζεται από στρες 
ενδοπλασματικού δικτύου και έκκριση ξεδιπλωμένων πρωτεϊνών, ε-
νεργοποίηση του φλεγμονωσώματος και άλλων φλεγμονωδών α-
παντήσεων  και ενεργοποίηση αποπτωτικών μονοπατιών.

Κλινική Εικόνα
Η ΜΑΛΝΗ είναι μια νόσος ασυμπτωματική. Μερικοί ασθενείς μπο-

ρεί να παραπονεθούν για εμφάνιση εύκολης κόπωσης και ήπιο αί-
σθημα βάρους στο δεξί  υποχόνδριο. Η διάγνωση της συνήθως γίνε-
ται τυχαία με την ανεύρεση παθολογικών τιμών των ηπατικών ενζύ-
μων ή στεάτωσης του ήπατος από απεικονιστικό έλεγχο που διενερ- Καλύτερη συµµόρφωση για τα 

παιδιά σε σχέση µε σιρόπια, σκόνες  ή χάπια 
Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µιας ισορροπηµένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν 
προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία νόσου. Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης. Φυλάσσεται 
σε ξηρό & δροσερό µέρος που δεν προσεγγίζουν παιδιά. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ 10087/27-1-20.

(1) Εγκεκριμένος ισχυρισμός υγείας
   European Food Safety Authority

Δυσκολεύονται στην τουαλέτα ; 
Δώστε λύση στο πρόβληµα µε τον πιο φυσικό και ευχάριστο τρόπο, 
ενισχύοντας το µικροβίωµα µε φυτικές ίνες από ινουλίνη ραδικιών

ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ

ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

(1)
Έτσι αυξάνει τη συχνότητα των κενώσεων 

 µε απόλυτα φυσικό τρόπο

=      g φυτικών ινών, όσο 3 δαµάσκηνα ή 1 µήλο µε 
τη φλούδα ή 2 µικρές µπανάνες ή 4 αγκινάρες
31 πρεβιοτικό 

ζελεδάκι

αυξάνει το πλήθος και τον όγκο των ωφέλιµων βακτηριδίων

αυξάνει την περιεκτικότητα νερού στα κόπρανα

αυξάνει την παραγωγή λιπαρών οξέων χαµηλού µοριακού βάρους, 
µειώνει το pH και προκαλεί περισταλτική κίνηση στο έντερο

χρόνια εξειδίκευσης 
στην αντιµετώπιση
της δυσκοιλιότητας
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γείται για έλεγχο ρουτίνας ή για άλλο λόγο, εκτός και αν η ΜΑΛΝΗ 
έχει εξελιχθεί σε κίρρωση ήπατος, όπου πλέον είναι έκδηλες οι κλι-
νικές εκδηλώσεις της χρόνιας ηπατικής νόσου.

Κατά την κλινική εξέταση προεξάρχουν συχνότερα τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου όπως παχυσαρκία, αυξημένη 
περίμετρος μέσης, αρτηριακή υπέρταση κ.α. Ακόμη μπορεί να βρε-
θεί ηπατομεγαλία και ήπια ευαισθησία κατά την εν τω βάθει ψηλάφη-
ση στο δεξί υποχόνδριο. Σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει Κίρρωση 
του Ήπατος (ΚΗ) από ΜΑΛΝΗ μπορεί να εμφανίζονται τα κλινικά χα-
ρακτηριστικά της ηπατικής κίρρωσης, όπως παλαμιαίο ερύθημα, ευ-
ρυαγγείες, γυναικομαστία σε άντρες, ασκίτης κ.α.

Διάγνωση
Πρώτα απ’ όλα, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να αποκλειστεί η  

κατάχρηση αλκοόλης και η λήψη φαρμάκων που προκαλούν δευτε-
ροπαθή στεάτωση ή άλλων αιτιών δευτεροπαθούς ηπατικής στεα-
τώσεως, συνεπώς θα πρέπει κατ’ αρχάς να λαμβάνεται ένα πλήρες 
ιστορικό με λεπτομέρειες για την ακριβή ποσότητα κατανάλωσης 
αιθυλικής αλκοόλης και για τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής. 
Δεύτερον, πρέπει να διενεργείται λεπτομερής εργαστηριακός έλεγ-
χος για τον αποκλεισμό άλλων χρόνιων ηπατοπαθειών. 

Τα κριτήρια για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ είναι τα ακόλουθα1:
•  Ανεύρεση ηπατικής στεάτωσης από απεικονιστικά ευρήματα ή α-

πό βιοψία ήπατος
•  Η μη κατανάλωση σημαντικής ποσότητας αλκοόλης (τα αποδεκτά 

όρια αναφέρθηκαν εκτενώς προηγουμένως)
•  Ο αποκλεισμός ύπαρξης αιτίου δευτεροπαθούς ηπατικής στεάτω-

σης (αναφέρθηκαν εκτενώς προηγουμένως) 

•  Η μη συνύπαρξη άλλης χρόνιας ηπατικής νόσου ή χρόνιας ιογε-
νούς ηπατίτιδας
Η βιοψία ήπατος είναι ο μοναδικός τρόπος διάγνωσης της ΜΑΣΗ 

και διαφορικής διάγνωσης της από το ΜΑΛΗ.

Βιοψία ήπατος
Αν και η βιοψία ήπατος αποτελεί το gold standard για τη διάγνωση 

της ΜΑΛΝΗ, δεν γίνεται τόσο συχνά πλέον καθώς η διάγνωση τίθε-
ται συνήθως μέσω του υπερηχογραφήματος κοιλίας. Βιοψία ήπατος 
για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ γίνεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις 
όπου υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά στη διάγνωση και η διάγνω-
ση δεν μπορεί να τεθεί από μη επεμβατικές μεθόδους.

Σήμερα, η βιοψία ήπατος διενεργείται κυρίως σε ασθενείς με 
ΜΑΛΝΗ που έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάσχουν από ΜΑΣΗ και/ή 
σημαντική ίνωση, για να διαγνώσει τους ασθενείς που έχουν το με-
γαλύτερο κίνδυνο νοσηρότητας και συνεπώς τη μεγαλύτερη κλινι-
κή σημασία. Άλλωστε η διάγνωση της ΜΑΣΗ είναι μόνο ιστολογική 
και με τη βοήθεια της βιοψίας ήπατος μπορεί να διαγνωστεί η ύπαρ-
ξη της ΜΑΣΗ, η ενεργότητά της, η ύπαρξη και το στάδιο της  ινώσε-
ως και συνεπώς και η πιθανότητα ηπατικής νόσου τελικού σταδίου.

Ιστολογικά η ΜΑΛΝΗ ταξινομείται στο Μη Αλκοολικό Λιπώδες Ήπαρ 
(ΜΑΛΗ) και στην Μη Αλκοολική Στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ). Για την ι-
στολογική διάγνωση του ΜΑΛΗ απαιτείται η ανεύρεση στεάτωσης σε 
ποσοστό >5% του δείγματος ηπατικού παρεγχύματος. Ο όρος ΜΑΛΗ 
περιλαμβάνει την ύπαρξη στεάτωσης μεμονωμένα ή στεάτωσης με 
λοβιδιακή ή πυλαία φλεγμονή χωρίς ηπατοκυτταρική βλάβη19. Για τη 
διάγνωση της ΜΑΣΗ απαιτείται η συνύπαρξη στεάτωσης, λοβιδιακής 
φλεγμονής και ηπατοκυτταρικής βλάβης στο ιστολογικό δείγμα. Θα 

Καλύτερη συµµόρφωση για τα 
παιδιά σε σχέση µε σιρόπια, σκόνες  ή χάπια 
Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µιας ισορροπηµένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν 
προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία νόσου. Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης. Φυλάσσεται 
σε ξηρό & δροσερό µέρος που δεν προσεγγίζουν παιδιά. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ 10087/27-1-20.

(1) Εγκεκριμένος ισχυρισμός υγείας
   European Food Safety Authority

Δυσκολεύονται στην τουαλέτα ; 
Δώστε λύση στο πρόβληµα µε τον πιο φυσικό και ευχάριστο τρόπο, 
ενισχύοντας το µικροβίωµα µε φυτικές ίνες από ινουλίνη ραδικιών

ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ

ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

(1)
Έτσι αυξάνει τη συχνότητα των κενώσεων 

 µε απόλυτα φυσικό τρόπο

=      g φυτικών ινών, όσο 3 δαµάσκηνα ή 1 µήλο µε 
τη φλούδα ή 2 µικρές µπανάνες ή 4 αγκινάρες
31 πρεβιοτικό 

ζελεδάκι

αυξάνει το πλήθος και τον όγκο των ωφέλιµων βακτηριδίων

αυξάνει την περιεκτικότητα νερού στα κόπρανα

αυξάνει την παραγωγή λιπαρών οξέων χαµηλού µοριακού βάρους, 
µειώνει το pH και προκαλεί περισταλτική κίνηση στο έντερο

χρόνια εξειδίκευσης 
στην αντιµετώπιση
της δυσκοιλιότητας
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πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος 
οφειλόμενη σε ΜΑΣΗ ενδέχεται να μη μπορούν να ανιχνευθούν τα 
ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου (Burned-out-ΜΑΣΗ). 
Τόσο στο ΜΑΛΗ όσο και στη ΜΑΣΗ μπορούν να παρατηρηθούν όλα 
τα στάδια της ινώσεως μέχρι και η κίρρωση. Το σκορ naS (naFld 
aCtIVIty SCore Crn) χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της βαρύ-
τητας και της ενεργότητας της νόσου και περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες παραμέτρους20, 21:
1. Τμήμα ηπατικού παρεγχύματος με στεάτωση
a. <5%: 0 πόντοι
b. 5-33%: 1 πόντος
c. >34-66%: 2 πόντοι
d. >66%: 3 πόντοι
2. Λοβιδιακή φλεγμονή
a. Χωρίς συναθροίσεις /x200 οπτικό πεδίο: 0 πόντοι
b. 1 συνάθροιση /x200 οπτικό πεδίο: 1 πόντος
c. 2-4 συναθροίσεις /x200 οπτικό πεδίο: 2 πόντοι
d. >4 συναθροίσες /x200 οπτικό πεδίο: 3 πόντοι
3. Ηπατοκυτταρική βλάβη (Ballooning)
a. Χωρίς balloon κύτταρα: 0 πόντοι
b. Νέα balloon κύτταρα: 1 πόντοι
c. Πολλά ballon κύτταρα: 2 πόντοι

Η ταξινόμηση της βαρύτητας της ίνωσης γίνεται με βάση το ακό-
λουθο σκορ NAS CRN Fibrosis score των Kleiner et al21 :
1) 0 Πόντοι – χωρίς ίνωση
2) 1 πόντος – περικολποειδική ή περιπυλαία ίνωση
3) 2 πόντοι – περικολποειδική και πυλαιά-περιπυλαία ίνωση
4) 3 πόντοι – γεφυροποιός ίνωση
5) 4 πόντοι – κίρρωση 

Όσον αφορά στους παιδιατρικούς πληθυσμούς, ένα ξεχωριστό ι-
στολογικό σκορ έχει τελευταία αναπτυχθεί22.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ μπορεί να παρουσιάσουν εώς και μετρίου 

βαθμού αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών, αν και ασθενείς 
με ΜΑΛΝΗ ή ακόμη και ΜΑΣΗ  μπορεί να έχουν φυσιολογικά επίπε-
δα τρανσαμινάσων23. Συνήθως οι τιμές των τρανσαμινασών είναι 2-5 
φορές μεγαλύτερες από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Σε περίπτωση 
ανεύρεσης  μεγαλύτερων τιμών ALT/AST, θα πρέπει να αναζητού-
νται εναλλακτικές αιτίες ηπατικής στεάτωσης. Ο λόγος της alt προς 
την ΑST είναι συνήθως μικρότερος από 1. Τιμές του λόγου AST/ALT 
μεγαλύτερες από 2 υποδεικνύουν υποκείμενη αλκοολική ηπατική νό-
σο24. Αν και η αύξηση της τιμής των τρανσαμινάσων σημαίνει συνή-
θως ηπατοκυτταρική βλάβη και νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα στο 
ηπατικό παρέγχυμα, οι τιμές των τρανσαμινασών και η αύξηση τους 
δεν συνδέεται πάντα με την ιστολογική βαρύτητα της νόσου, ενώ κλι-
νικά σημαντική ηπατοκυτταρική βλάβη μπορεί να βρεθεί ακόμη και με 
φυσιολογικές τιμές τρανσαμινασών. Η αλκαλική φωσφατάση (alP) 
μπορεί να βρεθεί ηπίως αυξημένη (2-3 φορές μεγαλύτερη από τα α-
νώτερα φυσιολογικά όρια), Ενώ σε περίπτωση ανάπτυξης Κίρρωσης 
Ήπατος (ΚΗ) ανευρίσκονται εργαστηριακά ευρήματα ενδεικτικά ΚΗ ό-
πως υπαλβουμιναιμία, παράταση χρόνου προθρομβίνης, υπερχολε-
ρυθριναιμία, θρομβοπενία, λευκοπενία, αναιμία κ.α.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην τιμή της φερριτίνης, η οποί-
α συχνά βρίσκεται αυξημένη σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ λόγω συστημα-
τικής φλεγμονής ή/και αυξημένα αποθέματα σιδήρου. Μια τιμή φερ-
ριτίνης ορού μεγαλύτερη από 1,5 φορά από τα ανώτερα φυσιολογικά 
όρια σχετίζεται  με την ηπατική εναπόθεση σιδήρου, τη διάγνωση της 
ΜΑΣΗ και πιο βαριά ιστολογική εικόνα και αποτελεί έναν ανεξάρτητο 
δυσμενή προγνωστικό παράγοντα ανεύρεσης προχωρημένης ηπατι-

κής ίνωσης25. Τέλος, ασθενείς με ΜΑΛΝΗ σε ένα ποσοστό 10% μπορεί 
να έχουν χαμηλούς θετικούς τίτλους αυτοαντιστωμάτων (ΑΝΑ, aSma).

Μη επεμβατικοί δείκτες για τη διάγνωση της ΜΑΣΗ
Μέχρι σήμερα για τη διάγνωση της ΜΑΣΗ δεν έχει επικυρωθεί κα-

μία άλλη διαγνωστική μέθοδος πέραν της βιοψίας ήπατος. 
Τα θραύσματα της Κυτοκερατίνης 18(CK-18), τα οποία είναι αποτέ-

λεσμα κυτταρικού θανάτου, έχουν μελετηθεί ως μη επεμβατικός δεί-
κτης για τη διάγνωση της ΜΑΣΗ, αλλά με μέτρια αποτελέσματα (ευ-
αισθησία 66%, ειδικότητα 82%). Αν και οι μεταβολές στην τιμή της 
CK-18 φαίνεται να μεταβάλλονται παράλληλα με τη βελτίωση της ι-
στολογικής εικόνας σε ασθενείς με ΜΑΣΗ, οι τιμές των τρανσαμινα-
σών και συγκεκριμένα η πτώση τους φαίνεται να σχετίζεται καλύτε-
ρα με τη βελτίωση της ιστολογικής εικόνας στη ΜΑΣΗ26.

Η σημασία της εκτίμησης της ίνωσης του ηπατικού παρεγχύμα-
τος και μη επεμβατικοί δείκτες εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης

Σύμφωνα με δεδομένα πολλών ετών, η ίνωση του ηπατικού πα-
ρεγχύματος είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας στη 
ΜΑΛΝΗ και είναι ισχυρά συσχετιζόμενη με τη νοσηρότητα και τη θνη-
σιμότητα από ηπατική νόσο τελικού σταδίου αλλά και από καρδιαγ-
γειακή νόσο27. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη διάγνω-

Αλγόριθμος παρακολούθησης ασθενών με ΜΑΛΝΗ
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ση της προχωρημένης ινώσεως, ώστε οι ασθενείς αυτοί να τεθούν 
σε τακτική και εξατομικευμένη παρακολούθηση και σε πιο εντατική 
θεραπευτική αγωγή. Για την εκτίμηση της ινώσεως έχουν μελετη-
θεί αρκετοί ορολογικοί βιοδείκτες. Το nFS και το FIB-4 είναι τα δύο 
πιο εκτενώς μελετημένα και επικυρωμένα για την ακρίβειά τους τεστ 
που βασίζονται σε ορολογικούς δείκτες για την εκτίμηση της ηπατι-
κής ινώσεως28. Τα τεστ αυτά μπορεί να διαγνώσουν την προχωρη-
μένη ίνωση (F3) με καλά αποτελέσματα αλλά όχι τα ενδιάμεσα στά-
δια της ινώσεως. Στην καθημερινή κλινική πράξη τα τεστ αυτά χρη-
σιμοποιούνται ως μια πρώτη εκτίμηση του κάθε ασθενούς με τη δι-
άγνωση της ΜΑΛΝΗ για να αποκλείσουν την σημαντική ίνωση ή να 
συστήσουν περαιτέρω έλεγχο με ελαστογραφία και βιοψία ήπατος.

Ελαστογραφία ήπατος
Χρησιμοποιείται για την έμμεση εκτίμηση ινώσεως, μέσω της μέτρη-

σης της ακαμψίας του ήπατος. Είναι μια μέθοδος με υψηλή ευαισθησί-
α και ειδικότητα στο να αποκλείσει την προχωρημένη ίνωση του ηπατι-
κού παρεγχύματος,  αλλά δεν έχει υψηλή ευαισθησία στο να διακρίνει 
σε ποιά ενδιάμεσα στάδια ινώσεως βρίσκεται ο ασθενής. Σύμφωνα με 
δεδομένα από τελευταίες μελέτες μια τιμή ελαστογραφίας >7,9 kPa 
είναι ένδειξη για περαιτέρω έλεγχο και επιβεβαίωση της προχωρημέ-
νης ινώσεως μέσω βιοψίας ήπατος29. Η ελαστογραφία ήπατος έχει ε-
πίσης το πλεονέκτημα ότι εκτιμά μεγαλύτερο τμήμα του ηπατικού πα-
ρεγχύματος, γι’ αυτό και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυα-
σμό με το ιστολογικό αποτέλεσμα της βιοψίας ήπατος. Έχει όμως το 
μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά σε περίπτωση αύ-
ξησης της τιμής των τρανσαμινάσων 5 φορές πάνω από τα ανώτερα 

φυσιολογικά όρια, εξωηπατικής χολόστασης, ηπατικής συμφόρησης 
καθώς και σε ασθενείς με ΔΜΣ >40. Στην καθημερινή κλινική πράξη 
συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της ελαστογραφίας ήπατος με τα 
ορολογικά τεστ σε περιπτώσεις αδυναμίας διενέργειας βιοψίας ήπα-
τος για τη διάγνωση της προχωρημένης ηπατικής ινώσεως30.

Ανθρωπομετρικές παράμετροι
Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στο ΔΜΣ και την περιφέρεια μέσης με την ύπαρξη της ΜΑΛΝΗ και ι-
δίως της ΜΑΣΗ και προχωρημένης ινώσεως, ιδιαίτερα σε ασθενείς 
μεγαλύτερης ηλικίας32. Ακόμη ασθενείς φυσιολογικού σωματικού 
βάρους μπορεί να πάσχουν από ΜΑΛΝΗ και ΜΑΣΗ σε περίπτωση 
ύπαρξης αυξημένου σπλαχνικού κοιλιακού λίπους ή δυσλειτουργι-
κού λιπώδους ιστού33.

Απεικονιστικός Έλεγχος
Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας

Στο υπερηχογράφημα κοιλίας το ήπαρ εμφανίζεται έντονα υπερη-
χογενές. Συνήθως απεικονίζεται ως φωτεινό ήπαρ, εξαιτίας της λι-
πώδους διηθήσεως του ηπατικού παρεγχύματος34. Σε μια μετανάλυ-
ση όπου έγινε σύγκριση της διαγνωστικής ικανότητας υπερηχογρα-
φήματος κοιλίας σε σχέση με τη βιοψία ήπατος (που αποτελεί το gold 
standard) για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ, το υπερηχογράφημα βρέθη-
κε να έχει ευαισθησία 85% και ειδικότητα 94%, ποσοστά παρόμοια 
με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία35. Το υπερηχογράφημα 
είναι μια ασφαλής, οικονομική και εύκολα προσβάσιμη απεικονιστική 
μέθοδος που δε χρειάζεται την έγχυση ενδοφλέβιων σκιαγραφικών. 

Ρυθμίζουν τη σωστή κίνηση στην τουαλέτα

…στη διάρροια 

• Δρουν με φυσικό τρόπο
• Έχουν ευχάριστη γεύση

14 φακελίσκοι

www.winmedica.grΑΘΗΝΑ: Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι. Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827  • E-mail: info@winmedica.gr. 

…στη δυσκοιλιότητα 

12 φακελίσκοι

0426

Για την περιστασιακή ή χρόνια 
δυσκοιλιότητα ή όταν είναι επιθυμητή 
μία πιο εύκολη κένωση π.χ. 
αιμορροΐδες, ραγάδες ή χειρουργικές 
επεμβάσεις.

Ενήλικες: 1 φακελίσκος διαλυμένος σε 
ένα ποτήρι νερό κάθε 8 ή 12 ώρες

Παιδιά 6-12 ετών: 1 φακελίσκος 
την ημέρα

Όχι πάνω από 7 ημέρες

Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της 
διάρροιας

Ενήλικες: 1 φακελίσκος διαλυμένος σε 
ένα ποτήρι νερό 2-4 φορές την ημέρα 
σε τακτά χρονικά διαστήματα

Παιδιά 3-12 ετών: 1 φακελίσκος
την ημέρα

Όχι πάνω από 2 ημέρες
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Αδειάστε το περιεχόμενο του φακελίσκου σε ένα ποτήρι νερό και 
ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση

Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης του προϊόντος

Οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς μπορούν να αναφέρουν τα σοβαρά περιστατικά από τη χρήση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων συμπληρώνοντας την ειδική κάρτα αναφοράς (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ), www.eof.gr, 213-2040528 ή 213-2040542



ΣΕΛΙΔΑ 10

Ακόμη, το υπερηχογράφημα μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες δι-
αγνωστικές λεπτομέρειες εύκολα, όπως για παράδειγμα πληροφορί-
ες για το σύστημα των χοληφόρων. Βασικό μειονέκτημά του είναι ό-
τι για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ μέσω υπερηχογραφίας πρέπει τουλά-
χιστον το 20% του ηπατικού παρεγχύματος να έχει λιπώδη διήθηση. 
Συνεπώς ασθενείς με ηπατική στεάτωση σε ποσοστό 5-20% του η-
πατικού παρεγχύματος δε διαγιγνώσκονται μέσω της υπερηχογραφί-
ας22. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μειωμένη διαγνωστική δυνατότητα 
σε ασθενείς με πολύ υψηλό ΔΜΣ. Τέλος, η διάγνωση της ΜΑΛΝΗ μέ-
σω της υπερηχογραφίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον ιατρό 
που την εκτελεί. Παρ’ όλ’ αυτά, το υπερηχογράφημα κοιλιάς αποτελεί 
τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ, καθώς μπορεί εύκο-
λα να διαγνώσει την ηπατική στεάτωση μετρίου ή σοβαρού βαθμού.

Αξονική – Μαγνητική Τομογραφία
Λόγω αυξημένου κόστους και μη εύκολης προσβασιμότητας δε χρη-

σιμοποιούνται συνήθως για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ. Προϋποθέτουν 
επίσης τη χρήση ενδοφλέβιων σκιαγραφικών (δυσκολία χρήσης σε 
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ιστορικό αλλεργιών). 
Μπορούν και οι δύο μέθοδοι να διαγνώσουν με υψηλή ευαισθησία 
και ειδικότητα τη ΜΑΛΝΗ, αλλά δε μπορούν να ανιχνεύσουν το βαθ-
μό φλεγμονής και ινώσεως του ηπατικού παρεγχύματος, συνεπώς 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ρόλο της βιοψίας ήπατος.

Η μαγνητική φασματοσκοπία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να υ-
πολογίσει ποσοτικά το ποσοστό του ηπατικού λίπους και συνεπώς 
να διαγνώσει ασθενείς με ηπατική στεάτωση σε μικρό ποσοστό του 
ηπατικού παρεγχύματος36. Η μαγνητική φασματοσκοπία όμως είναι 
μια μέθοδος υψηλού κόστους, που συχνά δεν είναι διαθέσιμη, ενώ 
η κλινική σημασία ανεύρεσης στεάτωσης σε μικρό ποσοστό του η-
πατικού παρεγχύματος είναι μικρή.

Προτεινόμενος Διαγνωστικός Αλγόριθμος και Αλγόριθμος 
Παρακολούθησης

Αρχικά σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ΜΑΛΝΗ 
όπως ασθενείς με ΜΣ, ΣΔ2, Παχυσαρκία πρέπει να γίνεται ένας αρχι-
κός έλεγχος ρουτίνας με υπερηχογράφημα κοιλίας και έλεγχο ηπατι-
κής βιοχημείας. Σε περίπτωση διάγνωσης της ΜΑΛΝΗ μέσω υπερηχο-
γραφήματος κοιλίας, εκτελούνται έπειτα τα ορολογικά τεστ εκτίμησης 
της ινώσεως FIB4 και nFS που προαναφέρθηκαν. Αν τα τεστ αυτά έ-
χουν χαμηλές τιμές, ο κίνδυνος να νοσήσει ο ασθενής στη δεκαετία 
από  ηπατική νόσο τελικού σταδίου  είναι πολύ μικρός και ο ασθενής 
επανεκτιμάται κάθε 2-3 χρόνια με μη επεμβατικούς δείκτες. Σε ενδιά-
μεσες και υψηλές τιμές των τεστ, ο ασθενής παραπέμπεται σε ηπατο-
λόγο για διενέργεια ελαστογραφίας ήπατος και βιοψίας ήπατος επί υ-
ψηλών τιμών ελαστογραφίας. Αν η βιοψία ήπατος διαγνώσει ΜΑΣΗ, 
ο ασθενής εκτιμάται με υπερηχογράφημα και μη επεμβατικούς δείκτες 
ινώσεως καθώς και εργαστηριακό έλεγχο κάθε έτος. Σε περίπτωση δι-
άγνωσης κίρρωσης του ήπατος ο ασθενής επανεκτιμάται κάθε εξάμη-
νο από ηπατολόγο όπως όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από κίρρωση 
του ήπατος. Τέλος σε περίπτωση ενδείξεων μπορεί η βιοψία ήπατος 
να επαναληφθεί σε μεμονωμένους ασθενείς μετά από μια πενταετία19.

Διαφορική Διάγνωση
Τα κύρια αίτια δευτεροπαθούς ηπατικής στεάτωσης που πρέπει να 

αποκλειστούν για να τεθεί η διάγνωση της ΜΑΛΝΗ είναι:
• Κατάχρηση Αλκοόλ
• Χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C
• Nόσος Wilson
•  Φάρμακα που προκαλούν λιπώδη διήθηση του ήπατος όπως: 

Αμιωδαρόνη, Ταμοξιφαίνη, Αντιρετροικά, Κορτικοστεροειδή, 

Οιστρογόνα,  Χλωροκίνη, Βαλπροϊκό
• Ολική παρεντερική διατροφή
• Παρατεταμένη νηστεία
• Λιποδυστροφία
• Λιπώδες ήπαρ της κύησης
• Σύνδρομο HELLP
• Άλλα πιο σπάνια αίτια (υποβηταλιποπρωτεϊναιμία)

Σε όλους τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με ΜΑΛΝΗ πρέπει 
πάντοτε να γίνεται έλεγχος για λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C 
(αίτιο δευτεροπαθούς ηπατικής στεατώσεως), καθώς και για την ύ-
παρξη ηπατίτιδας Α και Β, τόσο για να αποκλειστεί η λοίμωξη με τους 
ιούς αυτούς, αλλά και για να γίνει έλεγχος αν έχουν ανοσία οι ασθε-
νείς και  να προγραμματιστεί τυχόν εμβολιασμός.

Ενδεικτικά ένας εργαστηριακός έλεγχος που θα πρέπει να αποστέλ-
λεται σε ασθενείς με πιθανή ΜΑΛΝΗ για να αποκλειστεί άλλη χρόνια 
ηπατική νόσος είναι ο εξής:
• Αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C
• IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α
•  HBsAg, anti-HBs, anti-HBc
• IgG ανοσοσφαιρίνη ορού, ΑΝΑ , ΑSMA, anti LKM1
• Φερριτίνη ορού, σίδηρος ορού, σιδηροδεσμευτική ικανότητα
• Χαλκός ούρων και σερουλοπλασμίνη πλάσματος
• Θυρεοειδική λειτουργία
• Αντισώματα έναντι κοιλιοκάκης (IgA TTG, IgG TTG)
• A1 αντιθρυψίνη 

Πρόγνωση
Οι ασθενείς που πάσχουν από ΜΑΣΗ έχουν μικρότερο προσδόκι-

μο επιβίωσης σε σύγκριση με υγιείς ανθρώπους της ίδιας ηλικίας37. 
Η ηπατική νόσος τελικού σταδίου σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ είναι η 3η 
αιτία θανάτου μετά την καρδιαγγειακή νόσο και τις μη ηπατικές νε-
οπλασίες1. Γενικώς η ΜΑΛΝΗ είναι μια βραδέως εξελισσόμενη νό-
σος, όμως σε ένα ποσοστό 20% των ασθενών η νόσος εξελίσσε-
ται ταχύτερα. mια μετανάλυση που διεξήχθη από τον Singh9 κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι σε ασθενείς με ΜΑΛΗ υπάρχει πρόοδος της 
ινώσεως κατά 1 στάδιο κάθε 14 χρόνια, ενώ σε ασθενείς με ΜΑΣΗ 
υπάρχει σημαντικά πιο γρήγορη πρόοδος της ίνωσης κατά 1 στάδι-
ο κάθε 7 χρόνια. Οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος έχουν κυρίως 
νοσηρότητα από ηπατική νόσο τελικού σταδίου, ενώ οι ασθενείς με 
προχωρημένη ίνωση χωρίς κίρρωση έχουν κυρίως καρδιαγγειακή 
νοσηρότητα.. Ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για το προσ-
δόκιμο της νόσου είναι η παρουσία προχωρημένης ινώσεως, η α-
νεύρεση της οποίας αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα τό-
σο από καρδιαγγειακή νόσο όσο και από ηπατική νόσο τελικού στα-
δίου, ενώ η ανεύρεση ενεργής στεατοηπατίτιδας χωρίς ίνωση δεν 
έχει αποδειχθεί να αυξάνει τη θνησιμότητα27, 37.

Όσον αφορά στην καρδιαγγειακή νόσο, όπως προαναφέρθηκε εί-
ναι η πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στους ασθενείς με 
ΜΑΛΝΗ38. Ο κίνδυνος Καρδιαγγειακής Νόσου είναι ακόμη πιο αυξη-
μένος σε ασθενείς που πάσχουν από ΜΑΣΗ και προχωρημένη ίνω-
ση39. Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ είναι σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο άσχετα με τα κλασσικά κριτήρια για την αναγνώριση του. Η επιτή-
ρηση και ο τακτικός έλεγχος για καρδιαγγειακή νόσο πρέπει να γίνε-
ται σε όλους τους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ καθώς και η τροποποίηση των 
επιβαρυντικών παραγόντων αυτής μέσω τροποποίησης του τρόπου 
ζωής αλλά και με τη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ είναι σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος αυτός ποικίλλει και έ-
χει θετική συσχέτιση με την ύπαρξη προχωρημένης ινώσεως και κίρ-
ρωσης του ήπατος καθώς και με την ηλικία του ασθενούς40. Όμως, 
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ο κίνδυνος για την εμφάνιση ΗΚΚ είναι αυξημένος ακόμη και σε α-
σθενείς με ΜΑΛΝΗ χωρίς κίρρωση ήπατος. Παρ’ όλ’ αυτά δεν υπάρ-
χουν επίσημες οδηγίες για επιτήρηση των ασθενών με ΜΑΛΝΗ χω-
ρίς κίρρωση ή προχωρημένη ίνωση για ΗΚΚ19.

Τέλος, οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, Ορθοκολικού Καρκίνου, Οστεοπόρωσης κ.α.19.

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις
Η ΜΑΛΝΗ όπως αναφέρθηκε εκτενώς προηγουμένως είναι μια νό-

σος που αφορά ένα μεγάλο τμήμα του γενικού πληθυσμού. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια τα φώτα πολλών φαρμακευτι-
κών εταιρειών καθώς και επιστημονικών ομάδων να πέσουν πάνω 
στην ανεύρεση κάποιας αποτελεσματικής φαρμακευτικής θεραπεί-
ας για τη ΜΑΛΝΗ. Παρ’ όλ’ αυτά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμί-
α εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία για τη ΜΑΛΝΗ, παρά μόνο η 
τροποποίηση του τρόπου ζωής.

Υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις
Η μόνη αποδεδειγμένη αποτελεσματική θεραπεία της ΜΑΛΝΗ εί-

ναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Έχει αποδειχθεί ότι η απώλεια του 
7-10% του σωματικού βάρους οδηγεί σε σημαντική ιστολογική βελτί-
ωση, με μείωση της ηπατικής στεάτωσης και βελτίωση και της ΜΑΣΗ 
και της ινώσεως41.

Συστάσεις για τον τρόπο ζωής σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ19:
- Απώλεια βάρους 7-10% σε χρονικό διάστημα ενός έτους
-  Κατανάλωση αλκοόλ  κάτω από 30 γρ. για τους άνδρες και 20 γρ. 

για τις γυναίκες κατά μέσο όρο ημερησίως
-  Μεσογειακή δίαιτα (χαμηλή πρόσληψη λιπαρών/ μέτρια-υψηλή πρό-

σληψη υδατανθράκων)
- Αποφυγή ποτών και τροφών πλούσιων σε φρουκτόζη
- Συνίσταται η καθημερινή κατανάλωση καφέ42

-  150-200 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας άσκησης εβδομαδιαί-
ως σε 3-5 συνεδρίες. Η άσκηση αντίστασης είναι εξίσου αποτελε-
σματική και παράλληλα συνεισφέρει στην υγεία του μυοσκελετι-
κού συστήματος. 

Φαρμακευτική αγωγή
Παρά τις έντονες προσπάθειες μέσα από πολλές κλινικές μελέτες, 

ελάχιστες θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω της φαρμακοθεραπείας 
είναι διαθέσιμες. Λόγω της σχετικά καλής πρόγνωσης σε συνδυασμό 
με τα μη επαρκή δεδομένα από τα μέχρι τώρα δοκιμασμένα φάρμα-
κα, δε συνίσταται η φαρμακοθεραπεία σε ασθενείς με ΜΑΛΗ, παρά 
μόνο σε ασθενείς με ΜΑΣΗ και σημαντικού βαθμού ίνωση (F2) ή σε 
ασθενείς με ΜΑΣΗ και παράγοντες για αυξημένο κίνδυνο για πρόο-
δο της νόσου (όπως ηλικία μεγαλύτερη από 50, ΜΣ, ΣΔ2, αυξημέ-
να επίπεδα alt, υψηλό σκορ ενεργότητας της νόσου).

Βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες μελέτες φάσης ΙΙΙ με πολύ ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα, των οποίων η ολοκλήρωση αναμένονται μέ-
σα στην επόμενη διετία. Ως σήμερα οι μόνες εγκεκριμένες φαρμα-
κευτικές θεραπείες για τη ΜΑΛΝΗ είναι οι Θειαζολιδινεδιόνες και η 
βιταμίνη Ε.

Θειαζολιδινεδιονες
Οι θειαζολιδινεδιόνες με εκπρόσωπό τους την πιογλιταζόνη προ-

καλούν μείωση της Ινσουλινοαντίστασης και βελτιώνουν τη δυσλει-
τουργία του λιπώδους ιστού. Έχουν μελετηθεί λεπτομερώς για τον 
ΣΔ2, στον οποίο και χρησιμοποιούνται, καθώς και για την παχυσαρ-
κία. Όσον αφορά στη ΜΑΣΗ, πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που δι-
εξήχθησαν τα προηγούμενα έτη έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέ-

σματα στη βελτίωση τόσο της φλεγμονής όσο και της ινώσεως, τόσο 
σε ασθενείς με ΜΑΣΗ και ΣΔ2 όσο και σε ασθενείς χωρίς ΣΔ243, 44. 
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες τους είναι η αύξηση βάρους 
και η εμφάνιση οιδήματος και η αύξηση των καταγμάτων και της ε-
πίπτωσης της οστεοπόρωσης. Εν κατακλείδι, η πιογλιταζόνη οδηγεί 
σε βελτίωση της ηπατικής ιστολογίας σε ασθενείς με ή χωρίς ΣΔ2 
και ΜΑΣΗ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους ασθενείς1, 12.

Βιταμίνη Ε
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην αιτιοπαθογένεια της νό-

σου, κεντρικό ρόλο παίζει το οξειδωτικό στρες. Η βιταμίνη Ε ως αντι-
οξειδωτικός παράγοντας έχει μελετηθεί ως θεραπεία της ΜΑΣΗ. Αν 
και οι μελέτες που διεξήχθησαν εμφάνιζαν ετερογένεια μεταξύ τους, 
φαίνεται ότι η βιταμίνη Ε βοηθάει στην μείωση της ενεργότητας της 
νόσου στη ΜΑΣΗ χωρίς επιδείνωση της ινώσεως37. Αν και ζητήμα-
τα μακροχρόνιας ασφάλειας της θεραπείας έχουν αναφερθεί, η βι-
ταμίνη Ε σε δόση 800 IU/ημέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθε-
νείς με ΜΑΣΗ1, 12. 

Στατίνες και ΜΑΛΝΗ
Οι στατίνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για τη βελτί-

ωση του λιπιδαιμικού προφίλ αλλά και για την πρόληψη του καρδι-
αγγειακού κινδύνου. Η χρήση τους σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ δεν εμ-
φανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση 
με τον γενικό πληθυσμό (ηπατοτοξικότητα, ραβδομυόλυση). Τα αυξη-
μένα επίπεδα τρανσαμινασών δεν είναι αντένδειξη για τη λήψη στα-
τίνης, παρά μόνο αν αυτά είναι μεγαλύτερα από 3 φορές τα ανώτε-
ρα φυσιολογικά επίπεδα42.

Βαριατρική Επέμβαση
Σε παχύσαρκους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ που έκαναν βαριατρική ε-

πέμβαση για απώλεια βάρους, η βαριατρική επέμβαση είχε πολύ κα-
λά αποτελέσματα, μειώνοντας τόσο τη φλεγμονώδη δραστηριότητα 
της νόσου όσο και την ίνωση42. Όμως τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι 
από μια τέτοια επέμβαση σε ασθενείς αυξημένου αναισθησιολογι-
κού κινδύνου θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη. 
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Πέντε χρόνια εμπειρίας με το 
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση 
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ

απο τηΝ επΙστημοΝΙκη ΒΙΒλΙοθηκη τησ εταΙρεΙασ ENDOTECH

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

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

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

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

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

θησης 25,4 μήνες κατά μέσο όρο (εύρος 6-60 μήνες), με 13 από τους 
ασθενείς να έχουν συρίγγια που σχετίζονται με του Crohn.

Δεν αναφέρθηκε ακράτεια σε στερεά και υγρά κόπρανα. το ποσο-
στό της πρωτογενούς επούλωσης ήταν 75/117 (64.1%), ήτοι 63,5% 
για κρυπτοαδενικά (cryptoglandular) συρίγγια έναντι 69,2% για τα 
συρίγγια σε ασθενείς με νόσο του Crohn.

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

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

συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη 

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

Tech Coloproctol 2017

A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
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Δεδομένων των συνεχών βελτιώσεων 
στα οπτικά συστήματα των ενδοσκο-
πιών (ενδοσκόπηση υψηλής ανάλυ-

σης, χρωμοενδοσκόπηση κτλ.), η ανίχνευση 
μικρών πολυπόδων και συνεπώς η ανάγκη 
για αποτελεσματική και ασφαλή εκτομή τους 
αυξάνεται συνεχώς. Τα δεδομένα ωστόσο σε 
σχέση με την αποτελεσματικότητα της πολυ-
ποδεκτομής στην καθημερινή πράξη δεν εί-
ναι επαρκώς ικανοποιητικά. Σε προοπτική με-
λέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες (Complete 
Adenoma REsection, CARE study) φάνηκε 
πως 17,3% των νεοπλαστικών πολυπόδων 
10-20 mm και 6,8% των αντίστοιχων βλαβών 
5-9 mm αφαιρούνται ατελώς με χρήση συμ-
βατικής (θερμής) πολυποδεκτομής5. Συνολικά 
υπολογίζεται πως περίπου 30% των περιπτώ-
σεων καρκίνου μεσοδιαστήματος σχετίζονται 
με πρότερη ατελή αφαίρεση πολυπόδων6, 7.

Σε πολύποδες <1 εκ, η πιθανότητα προ-
χωρημένων ιστολογικών αλλοιώσεων είναι 
σχετικά χαμηλή: <5% εμπεριέχουν λαχνω-
τό στοιχείο και <15% υποκρύπτουν υψηλό-
βαθμη δυσπλασία, ενώ η πιθανότητα να α-
ντιστοιχούν σε διηθητικό καρκίνο υπολογίζε-
ται σε <0,1%8, 9. Αν και δεν γνωρίζουμε αρ-
κετά για την φυσική ιστορία των πολυπόδων, 
φαίνεται πως το δυναμικό κακοήθους εξαλλα-
γής για βλάβες <1 εκ. είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 
Συγκεκριμένα, σε συστηματική ανασκόπηση 
9 προοπτικών μελετών (διάστημα παρακο-
λούθησης 1,8-7,8 έτη) μόνο 33% των αδε-
νωμάτων 1-9 mm αυξήθηκε σε μέγεθος και 
μόνο 6% προόδευσε σε προχωρημένο αδέ-
νωμα, ενώ μόλις 1 από συνολικά 1034 βλά-
βες εξελίχθηκε τελικά σε καρκίνο10.

Η αύξηση των προληπτικών κολονοσκοπή-
σεων μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους 
με την ανάγκη για αφαίρεση ενός μεγάλου 
αριθμού πολυπόδων <1 εκ. Η βέλτιστη ενδο-
σκοπική τεχνική για την αφαίρεση τους πρέ-
πει συνεπώς να είναι γρήγορη και αποτελε-
σματική, αλλά και ιδιαίτερα ασφαλής, αντι-

σταθμίζοντας σε βάση ρίσκου-οφέλους το χα-
μηλό δυναμικό κακοήθειας αυτών των βλα-
βών. Η συμβατική «θερμή» πολυποδεκτομή 
είναι αναμφίβολα αποτελεσματική, ωστόσο 
συνοδεύεται από μικρό, πλην υπαρκτό, κίν-
δυνο επιπλοκών που σχετίζονται με τη δια-
θερμία: διάτρηση (0,02-0,1%), αιμορραγία 
(0,6-2%) και σύνδρομο μετά πολυποδεκτο-
μή (0,03-1%)11. Η πολυποδεκτομή με ψυχρό 
βρόχο (cold snare polypectomy, CSP) είναι 
εξίσου αποτελεσματική, ενώ πρακτικά εκμη-
δενίζει τον κίνδυνο τέτοιων επιπλοκών, απο-
τελώντας σήμερα τεχνική εκλογής για την α-
φαίρεση πολυπόδων <1 εκ12. 

Τεχνική και εξοπλισμός
Η τεχνική της CSP διαφέρει από εκείνη της 

συμβατικής «θερμής» πολυποδεκτομής. Οι βα-
σικές τεχνικές διαφορές είναι οι εξής: α) περι-
βροχίζονται τουλάχιστον 1-2 mm υγιούς ιστού 
πέριξ του πολύποδα ώστε να διασφαλιστεί το 
πλάγιο όριο εκτομής και β) ο βρόχος δεν απο-
μακρύνεται από το τοίχωμα του εντέρου κατά 
τη στιγμή της εκτομής (όπως συμβαίνει στη 
συμβατική πολυποδεκτομή, προκειμένου να 
αποφευχθεί το έγκαυμα των υποκείμενων ι-

στών), αλλά παραμένει σε στενή επαφή με το 
τοίχωμα, και ασκείται κάθετη πίεση, ώστε να ε-
ξασφαλιστεί ικανό βάθος εκτομής13. Αν και η 
CSP μπορεί να γίνει και με συμβατικούς βρό-
χους, στο εμπόριο διατίθενται σήμερα εξειδι-
κευμένοι βρόχοι ψυχρής εκτομής (dedicated 
cold snares), οι οποίοι υπόσχονται καλύτερα 
αποτελέσματα λόγω του ειδικού σχεδιασμού 
τους (Εικόνα 1). Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ψυ-
χρός βρόχος αδυνατεί να κόψει μηχανικά τον 
περιβροχισμένο ιστό (“cutting failure”), φαινό-
μενο που συνήθως οφείλεται στην παγίδευση 
ικανής ποσότητας υποβλεννογονίου. Στις περι-
πτώσεις αυτές συστήνεται η επίμονη διατήρη-
ση του βρόχου σε κλειστή θέση για 10 sec, κα-
θώς μπορεί να συμβεί αργή εκτομή του ιστού 
(slow transection)13. Αν ο χειρισμός αυτός απο-
τύχει, συστήνεται να ανοίγεται μερικώς ο βρό-
χος, ώστε να απομακρυνθεί το πλεόνασμα υ-
ποβλεννογονίου. Σημειώνεται πως σε τουλά-
χιστον 10-20% των περιπτώσεων, στο κέντρο 
του βλεννογονικού ελλείματος της CSP συνα-
ντάται μια λευκή προεξοχή ιστού, που στην βι-
βλιογραφία περιγράφεται ως λευκή «θηλή» ή 
λευκή «χορδή» . Η λευκή θηλή αντιστοιχεί συ-
νηθέστερα σε υποβλεννογόνιο (94%) και βλεν-
νογόνιο μυϊκό (80%) ιστό, δεν εμπεριέχει αγ-
γεία, και δεν πρέπει να συγχέεται με υπολειμ-
ματικό πολύποδα14. 

Σύγκριση με άλλες τεχνικές για την 
αφαίρεση πολυπόδων <1 εκ

Σε προοπτικές μελέτες σύγκρισης, η CSP 
φαίνεται να υπερτερεί έναντι της πολυπο-
δεκτομής με ψυχρή λαβίδα (cold forceps 
polypectomy) για πολύποδες ≤5 mm15 και ≤7 
mm16. Επίσης, η CSP φαίνεται να υπερτερεί 
της «θερμής» λαβίδας (hot forceps biopsy) 
για πολύποδες 3-5 mm17. Επίσης, η CSP εί-
ναι μη-κατώτερη της συμβατικής πολυποδε-
κτομής με βρόχο (hot snare polypectomy) για 
την αφαίρεση πολυπόδων 4-9 mm18. Τέλος, 
σε πολύ πρόσφατη μελέτη στην οποία συμπε-

Η ενδοσκοπική αφαίρεση των πολυπόδων αποτελεί θεμελιώδη πρακτική στην πρόληψη 
του καρκίνου του παχέος εντέρου, διακόπτοντας την πρόοδο του αδενώματος προς το 
καρκίνωμα (adenoma-to-carcinoma sequence)1, 2. Συνολικά, πολύποδες απαντώνται 

σε >30-50% των προληπτικών κολονοσκοπήσεων, εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα 
(>70-90%) είναι μικροσκοπικοί (1-5 mm) ή μικροί (6-9 mm)3, 4. 

Πολυποδεκτομή με ψυχρό 
βρόχο (Cold Snare PolyPeCtomy)

βΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ1, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ2

1Γαστρεντερολόγος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», 2Γαστρεντερολόγος-Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»

Εικόνα 1. Βρόχος ψυχρής εκτομής.

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ριελήφθησαν 5909 έμμισχοι (Paris Ip) πολύ-
ποδες <1 εκ, η CSP συσχετίστηκε με σημα-
ντικά χαμηλότερα ποσοστά όψιμης αιμορρα-
γίας έναντι της θερμής πολυποδεκτομής με 
βρόχο (0% vs 4.7%, p<0.001)19.

Οφέλη της CSP
Τα συγκριτικά πλεονέκτημα της CSP έναντι 

της συμβατικής πολυποδεκτομής έγκεινται 
κυρίως στην ασφάλεια και την ταχύτητα. Σε 

συγκριτική μελέτη, ο διεπεμβατικός χρόνος 
ήταν σημαντικά βραχύτερος στον βραχίονα 
της CSP (23,3 vs 29,6 min, p<0.001)20, ε-
νώ άλλη μελέτη βρήκε μειωμένη επίπτωση 
κοιλιακών συμπτωμάτων (πόνος, δυσφορία, 
δυσκοιλιότητα και διάρροια) εντός 2 εβδομά-
δων από την πολυποδεκτομή21. 

Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της CSP φαί-
νεται να είναι η ασφάλεια της σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιθρομβωτικούς παράγοντες. Σε 

προοπτική μελέτη, 1015 πολύποδες <1 εκ. α-
φαιρέθηκαν με CSP σε 823 ασθενείς εκ των 
οποίων 11,5% ελάμβανε ασπιρίνη και 4% ε-
λάμβανε τικλοπιδίνη22. Δεν παρατηρήθηκε κα-
μία περίπτωση όψιμης αιμορραγίας, ωστόσο η 
χρήση αντιαιμοπεταλιακών συσχετίστηκε ανε-
ξάρτητα με επεισόδια άμεσης ενδοεπεμβατικής 
αιμορραγίας [Odds Ratio (OR)=4, p<0,001)]. 
tα επεισόδια αυτά ωστόσο είναι γενικά ήσσο-
νος κλινικής σημασίας και κατά κανόνα αυτο-

Εικόνα 2. Τεχνική c-EMR: α) ανύψωση του πολύποδα με υποβλεννογόνια έγχυση, β) περιβρόχιση συμπεριλαμβάνοντας 1-2mm υγιούς ιστού πέριξ της βλάβης, και γ) το 
βλεννογονικό έλλειμα της c-EMR στο κέντρο του οποίου παρατηρείται «λευκή θηλή» (κόκκινο βέλος).
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περιορίζονται ή αντιμετωπίζονται επιτυχώς εν-
δοσκοπικά23. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη (70 
ασθενείς, 159 πολύποδες ≤1 εκ.), αξιολογή-
θηκε η ασφάλεια της CSP σε σύγκριση με την 
συμβατική πολυποδεκτομή σε ασθενείς που 
λαμβάνουν βαρφαρίνη24. Τα ποσοστά τόσο ά-
μεσης (5,7% vs 23%, p=0,04) όσο και όψι-
μης αιμορραγίας (0% vs 14%, p=0,03) ήταν 
σημαντικά μειωμένα στο βραχίονα της CSP. 
H μειωμένη επίπτωση αιμορραγικών συμβά-
ντων που συνοδεύει την CSP φαίνεται να ο-
φείλεται εν πολλοίς σε μειωμένο τραυματι-
σμό των υποβλεννογονίων αρτηριών, όπως 
και επιβεβαιώθηκε ιστολογικά στη συγκεκρι-
μένη μελέτη. Τέλος, σε αναδρομική μελέτη, 
φάνηκε πως τα ποσοστά τραυματισμού των 
υποβλεννογονίων αρτηριών (4,1% vs 16%, 
p=0,009) και η ανάγκη για εφαρμογή αιμο-
στατικών clip (18% vs 33%, p=0,04) κατά 
την CSP είναι σημαντικά μειωμένα όταν χρη-
σιμοποιούνται εξειδικευμένοι βρόχοι ψυχρής 
εκτομής έναντι των συμβατικών25.  

Περιορισμοί της CSP
Το βάθος εκτομής της CSP είναι μειωμένο 

σε σύγκριση με εκείνο της συμβατικής θερμής 
πολυποδεκτομής. Η CSP είναι άκρως αποτε-
λεσματική στην πλήρη εκτομή του βλεννογό-

νου, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι τα ι-
στοτεμάχια της CSP εμπεριέχουν βλεννογό-
νιο μυϊκό χιτώνα σε ποσοστό 91-92%, εφά-
μιλλο του αντίστοιχου ποσοστού (96-100%) 
με χρήση της διαθερμίας26, 27. Αντίθετα, μό-
νον 9-24% των ιστοτεμαχίων της CSP εμπε-
ριέχουν υποβλεννογόνιο, έναντι 81-92% 
των ιστοτεμαχίων θερμής πολυποδεκτομής. 
Συνεπώς, η CSP είναι αποτελεσματική για την 
αφαίρεση αμιγώς βλεννογονικών βλαβών, ε-
νώ η χρήση της αντενδείκνυται για περιπτώ-
σεις με ύποπτα μακροσκοπικά χαρακτηριστι-
κά που παραπέμπουν σε αυξημένη πιθανότη-
τα υποβλεννογονίου διήθησης [πχ, Paris ΙΙc, 
NICE 3 ή Κudo pit pattern V)28. Αξίζει να ση-
μειωθεί ωστόσο πως οι περιπτώσεις αυτές 
είναι εξαιρετικά σπάνιες σε πολύποδες <1 εκ.

Η «ποιότητα» των ιστοτεμαχίων της CSP 
φαίνεται να αποτελεί πεδίο προβληματισμού, 
αφού σε ποσοστό που στη βιβλιογραφία κυ-
μαίνεται μεταξύ 19%-67% τα ιστοτεμάχια 
είναι ακατάλληλα για παθολογοανατομική 
ερμηνεία (Rx)29, 30. Αυτό πιθανόν οφείλεται 
κατά κύριο λόγο σε θρυμματισμό και σε αλ-
λοίωση των ιστοτεμαχίων κατά την ανάσυρ-
ση τους μέσω αναρρόφησης από το κανάλι 
του ενδοσκοπίου. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνε-
ται επίσης να αποτελεί η εκτομή των λεγόμε-

νων οδοντωτών αδενωμάτων/πολυπόδων 
(Sessile Serrated Adenomas/Polyps, SSA/
Ps), με αρκετές σειρές να δείχνουν την οδο-
ντωτή ιστολογία ως προβλεπτικό παράγοντα  
ατελούς CSP26, 31. Αυτό πιθανώς οφείλεται 
στην επίπεδη μορφολογία αυτών των βλα-
βών, στον καθ’ υπεροχή εντοπισμό τους στο 
«πιο δύσκολο» δεξί κόλον, αλλά και στα δυσ-
διάκριτα τους όρια που συνολικά καθιστούν 
πιο δυσχερή και επισφαλή την εκτομή τους. 

Ψυχρή Βλεννογονεκτομή (Cold 
Endoscopic Mucosal Resection) 

Ο συνδυασμός υποβλεννονίου έγχυσης και 
εκτομής με ψυχρό βρόχο αναφέρεται στη βιβλι-
ογραφία ως ψυχρή ενδοσκοπική βλεννογονε-
κτομή (Cold Endoscopic Mucosal Resection, 
c-emr)32. Η τεχνική της c-emr συνοψίζεται 
στην Εικόνα 2. Συνηθέστερα στο διάλυμα 
της υποβλεννογόνιας έγχυσης χρησιμοποι-
είται φυσιολογικός ορός στον οποίο προστί-
θεται κάποια χρωστική ουσία (πχ methylene 
blue ή indigo carmine) με ή χωρίς την προ-
σθήκη αδρεναλίνης. Τα θεωρητικά οφέλη συ-
νοψίζονται ως εξής: 1) η έγχυση υποβλεννο-
γονίου διαλύματος εκπτύσσει τον υποβλεν-
νογόνιο καθιστώντας ευκολότερη την δια-
τομή του, 2) «ταμπονάρει» μηχανικά τα υπο-
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βλεννογόνια αγγεία, μειώνοντας την πιθανό-
τητα άμεσης ενδοεπεμβατικής αιμορραγίας, 
συνεπώς βοηθά τη διατήρηση ενός «καθα-
ρού» ενδοσκοπικού πεδίου – σε αυτό ενδε-
χομένως συμβάλλει και η αγγειοσυσταλτική 
δράση από την προσθήκη αδρεναλίνης - και 
3) η ανύψωση επίπεδων βλαβών διευκολύνει 
τη σύλληψη τους με το βρόχο, ενώ το χρω-
στικό μέσο τονίζει και καθιστά σαφή τα όρια 
της βλάβης επιτρέποντας με ακρίβεια την α-
φαίρεση της (ενδεχομένως ιδιαίτερα σημα-
ντικό στα επίπεδα και δυσδιάκριτα SSA/Ps).

Σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη, η c-
emr αποδείχθηκε να είναι μη-κατώτερη της 
συμβατικής EMR για πολύποδες 6-10 mm, 
με τα αντίστοιχα ποσοστά πλήρους ιστολο-
γικής εκτομής να είναι 92,8% και 96,3% α-
ντίστοιχα32. Σε προοπτική μελέτη στην οποί-
α συμπεριελήφθησαν 40 SSA/Ps διαστάσε-
ων 9-20 mm (μέση διάμετρος 13,7 mm), η 
c-emr ήταν >95% αποτελεσματική στην α-
φαίρεση αυτών των βλαβών, ενώ παρατη-
ρήθηκε μόλις 1 (2,5%) περίπτωση εμμένου-
σας (>60 sec) διεπεμβατικής αιμορραγίας, η 
οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με την το-
ποθέτηση αιμοστατικού clip33. 

Ψυχρή εκτομή πολυπόδων >1 εκ.
Αυξανόμενα δεδομένα δείχνουν πως η 

τμηματική εκτομή πολυπόδων >1 εκ. είναι 
αποτελεσματική και ασφαλής με τη χρήση 
μεθόδων ψυχρής εκτομής (piecemeal CSP 
ή piecemeal c-EMR). Σε αναδρομική μελέ-
τη 72 πολυπόδων (58 αδενώματα) >1 εκ, η 
τμηματική CSP αποδείχθηκε >90% αποτελε-
σματική χωρίς να παρατηρηθούν επιπλοκές. 
Ιδιαίτερα αποτελεσματική φαίνεται να είναι η 
c-EMR για την τμηματική εκτομή SSA/Ps δια-
στάσεων >1 εκ34. Σε προοπτική μελέτη στην 
οποία συμπεριελήφθησαν 163 SSA/Ps (μέ-
ση διάμετρος 17.5mm), το ποσοστό υποτρο-
πής έπειτα από ενδιάμεσο χρόνο παρακολού-
θησης 5 μηνών ήταν 1,2%, ενώ δεν παρατη-
ρήθηκαν μείζονα ανεπιθύμητα συμβάντα35. 

Συμπεράσματα
Οι περισσότεροι πολύποδες που συναντά-

με στην κολονοσκόπηση είναι διαστάσεων <1 
εκ. Η πολυποδεκτομή με ψυχρό βρόχο φαί-
νεται να προσφέρει την βέλτιστη ισορροπί-
α μεταξύ ασφάλειας και αποτελεσματικότη-
τας για την αφαίρεση υποεκατοστιαίων πο-
λυπόδων, ενώ αποτελεί αναδυόμενη τεχνι-
κή και για την αφαίρεση μεγαλύτερων βλα-
βών. Η διάδοση της μεθόδου στην ενδοσκο-
πική κοινότητα την καθιστά ήδη βασική τεχνι-
κή για την γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσμα-
τική αφαίρεση της μεγάλης πλειονότητας των 
πολυπόδων στην καθημερινή κλινική πράξη.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ A.E.

H ενδοσκόπηση είναι πλέον μία καθιερωμένη 
εξέταση και παίζει αναπόσπαστο ρόλο στην 

πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των 
γαστρεντερικών παθήσεων. 

Έχει σημαντικά αλλάξει τα τελευταία 30 χρό-
νια, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δη-
μιουργήσει μια τεράστια ποικιλία διαγνωστι-

κών και θεραπευτικών επιλογών. Ο αυξανόμενος 
αριθμός των επεμβατικών ενδοσκοπήσεων απαι-
τεί σημαντική υποδομή και εξειδικευμένο, εκπαι-
δευμένο αλλά και ικανό προσωπικό. Τα εύκαμπτα 
ενδοσκόπια είναι εξελιγμένα ιατρικά εργαλεία με 
πολλαπλά και στενά κανάλια. Ο περίπλοκος σχε-
διασμός τους αλλά και το γεγονός ότι είναι θερ-
μοευαίσθητα απαιτούν μια εξειδικευμένη προσέγ-
γιση στον καθαρισμό και την απολύμανση τους. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 υπάρχουν 
σποραδικές αναφορές νοσοκομειακών λοιμώξε-
ων που συνδέονται με ενδοσκοπικές επεμβάσεις. 
Η πλειονότητα των τεκμηριωμένων περιπτώσεων 
προκλήθηκε από την μη συμμόρφωση με εθνικές 
ή διεθνείς οδηγίες συμπεριλαμβανομένων και των 
ανεπαρκών διαδικασιών καθαρισμού, απολύμαν-
σης και αποθήκευσης των ενδοσκοπίων. Οι λοιμώ-
ξεις που σχετίζονται με την ενδοσκόπηση κατηγο-
ριοποιούνται σε ενδογενείς λοιμώξεις από το μι-
κροβιακή χλωρίδα του ίδιου του ασθενούς και σε 
εξωγενείς λοιμώξεις που προκαλούνται από ανε-
παρκείς διαδικασί-
ες καθαρισμού, α-
πολύμανσης και α-
ποθήκευσης του ε-
ξοπλισμού.

Προκειμένου να 

εγγυηθεί την ασφάλεια των ασθενών, να ανταπο-
κριθεί στα αυστηρά πρότυπα υγιεινής και να επι-
τρέψει τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού εξετάσεων, 
η SOLUSCOPE με την 25ετή της εμπειρία σχεδι-
άζει και κατασκευάζει μία ολοκληρωμένη λύση 
στον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθή-
κευση των ενδοσκοπίων.

Η ολοκληρωμένη λύση SOLUSCOPE COMPLETE 
SOLUTION βασίζεται στις αρχές ασφάλειας, αξιο-
πιστίας και αποτελεσματικότητας, διασφαλίζοντας 
τη μέγιστη προστασία για τους ασθενείς, το ιατρικό 
προσωπικό και τα ενδοσκόπια. Όχι μόνο είναι εύ-
κολη στη χρήση, αλλά βελτιώνει γρήγορα τις κα-
θημερινές λειτουργίες βελτιστοποιώντας την απο-
τελεσματικότητα της ιατρικής ομάδας μέσω της πα-
ρακολούθησης της επεξεργασίας των ενδοσκοπί-
ων, της συχνότητας χρήσης και της διάρκειας ζωής 
τους. Απλοποιεί επίσης τη διαχείριση τους και δια-
σφαλίζει τη διαθεσιμότητά τους όποτε είναι απαραί-
τητα. Αυτό επιτρέπει την τυποποίηση της ροής εργα-
σίας και την μείωση των επιπλοκών και των λοιμώ-
ξεων, διατηρώντας τελικά τους ασθενείς ασφαλείς.

Η ολοκληρωμένη λύση SOLUSCOPE περι-
λαμβάνει:
•  Ειδικό σταθμό πρόπλυσης και καθαρισμού εν-

δοσκοπίων με ενσωματωμένο ελεγκτή στεγανό-
τητας και αντλία κυκλοφορίας υγρών.

•  Ολοκληρωμένη οικογένεια αυτόματων πλυντη-
ρίων ενδοσκοπίων και των ειδικών χημικών τους 
κατάλληλα για κάθε απαίτηση.

•  Συστήματα στεγνώματος και αποθήκευσης εν-
δοσκοπίων.

•  Τροχήλατα μεταφοράς ειδικά σχεδιασμένα για 
ενδοσκοπικά τμήματα.

•  Μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα λογισμικού 
για την διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρό-
νο για την ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών και 
των ενδοσκοπίων με αυτοματοποιημένες δυνα-
τότητες και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες.
Η σειρά αυτόματων πλυντηρίων της SOLUSCOPE 

περιλαμβάνει πλυντήρια απλά και pass-through 
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία 
εύκαμπτων ενδοσκοπίων και είναι πιστοποιημέ-
να και συμβατά με τα πρότυπα ISO 15883-1 & 4. 
Έχοντας εγκαταστήσει περισσότερα από 5.500 πλυ-
ντήρια ενδοσκοπίων παγκοσμίως η SoLUSCoPE 
είναι γνωστή για τους γρήγορους κύκλους επεξερ-
γασίας των ενδοσκοπίων  και το συμπαγές μέγε-
θος των πλυντηρίων της που αυξάνουν τον αριθ-
μό των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα εν-
δοσκοπικά τμήματα με τον ίδιο αριθμό ενδοσκο-
πίων. Το πατενταρισμένο σύστημα ελέγχου κανα-
λιών που διαθέτουν εγγυάται ότι τα ενδοσκόπια 
έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί πλήρως και 
με απόλυτη ασφάλεια. Η SoLUSCoPE σχεδιάζει 
και κατασκευάζει όλα τα συνδετικά των ενδοσκο-
πίων  μέσω μιας  πλήρως ελεγχόμενης διαδικασί-
ας χρησιμοποιώντας σωλήνες σιλικόνης ιατρικής 
ποιότητας και συνδέσμους από ανοξείδωτο ατσά-
λι που είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις χημικές ου-
σίες εξασφαλίζοντας ασφαλή σύνδεση των ενδο-
σκοπίων. Ο συνεχής έλεγχος στεγανότητας που ε-
πιτρέπει την υπερπίεση στο ενδοσκόπιο κατά την 
επεξεργασία του προσφέρει την απαιτούμενη προ-
στασία των ενδοσκοπίων από την εισροή υγρών. 
Τέλος ο διαχωρισμός των καναλιών αέρα/νερού 
επιτρέπει την ακριβή επεξεργασία κάθε καναλιού.

Τα συστήματα στεγνώματος και αποθήκευσης εν-
δοσκοπίων  της SoLUSCoPE με το μοναδικά συστή-

ματα προστασίας και ασφάλειας που διαθέτουν δια-
τηρούν τη μικροβιολογική ποιότητα έως και 8 ενδο-
σκοπίων παρέχοντας υψηλού επιπέδου ασφάλεια. 
Κάθε ενδοσκόπιο αποθηκεύεται σε ξεχωριστό δίσκο 
με καπάκι για να διασφαλιστεί η προστασία του από 
πιθανά χτυπήματα και μολύνσεις κατά το χειρισμό. 

Το ενδοσκόπιο στεγνώνει εντελώς χάρη σε δύο 
ταυτόχρονες ροές αέρα μέσω κάθε καναλιού του 
αλλά και εξωτερικά στον θάλαμο. Σχεδιασμένα για 
όλους τους τύπους ενδοσκοπίων, βελτιστοποιούν 
τον φόρτο εργασίας των τμημάτων και διευκολύ-
νουν τη ζωή των νοσηλευτών. 

Η έξυπνη οθόνη αφής που διαθέτουν τα καθιστά 
εύχρηστα και διευκολύνει την πλήρη ιχνηλασιμό-
τητα δεδομένων και την διαχείριση σε πραγματι-
κό χρόνο των συστημάτων και των ενδοσκοπίων. 
Διατίθενται επίσης και σε έκδοση pass-through 
με διπλές πόρτες.

Τα τροχήλατα μεταφοράς της SoLUSCoPE έχουν 
σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς 
των ενδοσκοπίων μεταξύ των χώρων εξέτασης και 
επεξεργασίας. Ο ειδικά σχεδιασμένος δίσκος δια-
θέτει διαφανές καπάκι και αποθηκεύει με ασφά-
λεια το ενδοσκόπιο κατά τη μεταφορά. Βελτιώνει 
και διευκολύνει την καθημερινή ροή εργασίας της 
ομάδας με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο, δί-
νοντας άνεση και ηρεμία στον χρήστη.

Η ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα λογισμικού 
της SoLUSCoPE παρέχει πλήρη προβολή του 
στόλου των ενδοσκοπίων σε πραγματικό χρόνο.  
Ενημερώνει για την διαθεσιμότητα των ενδοσκο-
πίων και παρέχει ασφαλή αποθήκευση όλων των 
δεδομένων ιχνηλασιμότητας που αποθηκεύονται 
αυτόματα και μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες 
ανά πάσα στιγμή. Εργονομική και εύχρηστη, παρέ-
χει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις βασικές πληρο-
φορίες ενημερώνοντας για την προτεραιότητα των 
ενδοσκοπίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τη 
θέση τους και την κατάστασής τους. Επιτρέπει την  
πρόσβαση στον εξοπλισμό από απόσταση και βελ-
τιστοποιεί τον χρόνο εργασίας.

Η σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση SoLUSCoPE 
για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απο-
θήκευση των ενδοσκοπίων διατίθεται στην Ελληνική 
αγορά και έχει ήδη εγκατασταθεί σε Δημόσια και 
Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
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Soluscope Complete Solution 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
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Απάντηση: 
Η ιστολογική έκθεση ανέδειξε την ανάπτυξη Β μη Hodgkin λεμφώματος τύπου MALT (gastric MALT lymphoma), σε Η.pylori (+) υπόστρωμα. 

Ο ασθενής παραπέμφθηκε σε Αιματολόγο για θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Άνδρας 68 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω αναφερόμενου επεισοδίου αιματέμεσης με συνοδό καταβολή και αδυναμία. Από 
το ατομικό αναμνηστικό αναφέρει αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή.

Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε και υποβλήθηκε σε επείγουσα ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, η οποία ανέδειξε ευμέγεθες 
πολυποειδές μόρφωμα με κεντρική εξέλκωση στα όρια σώματος και θόλου του στομάχου με στοιχεία προσφάτου 

αιμορραγίας. Παρατίθεται παρακάτω εικόνα από την επείγουσα ενδοσκόπηση (1).
Μετά από 48 ώρες επαναλήφθηκε η γαστροσκόπηση, όπου ανεδείχθη η παρακάτω βλάβη, από την οποία ελήφθησαν 

βιοψίες. Τι μπορεί να απεικονίζει η παρακάτω ενδοσκοπική εικόνα (2);

Γαστρεντερολογικό Quiz 
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ, Σ. ΣΓΟΥΡΟΣ, Γ. ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ

Γαστρεντερολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Προσεχή Συνέδρια

25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΚΟβΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
6-7 Νοεμβρίου 2020, Ξενοδοχείο Royal 
olympic, Αθήνα, eemep.gr

5th inTernaTiOnaL COnFerenCe On 
DigeSTiVe anD MeTaBOLiC DiSeaSeS 
(WeBinar)
November 23-24, 2020
digestivediseases.conferenceseries.com

WOrLD gaSTrOenTerOLOgY 
OrganiSaTiOn gaSTrO 2020
December 3-5, 2020, Prague, Czech 
Republic, www.gastro2020prague.org

40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 
3-6 Δεκεμβρίου 2020, Megaron Athens 
International Conference Centre, Αθήνα
events@focusonhealth.gr

aPaSL 2021
february 3, 2021 - february 6, 2021
Location: Bangkok, Thailand
Asian Pacific Association 
for the Study of the Liver, 
www.apasl2021bangkok.or
 

aLeH 2021
May 12, 2021 - May 15, 2021
Rio de Janiero, Brazil
Latin American Association 
for the Study of the Liver (ALEH)
www.alehlatam.org/
 

DigeSTiVe DiSeaSe Week (DDW) 2021
May 22, 2021 - May 25, 2021
Walter E. Washington Convention Center
801 Mt Vernon Pl NW, Washington, DC, USA
AASLD, AGA, ASGE and SSAT
Email: administration@ddw.org
www.ddw.org

inTernaTiOnaL LiVer COngreSS™ 2021
June 22, 2021 - June 25, 2021
Amsterdam, Netherlands
EASL, www.easl.eu/event/the-international-
liver-congress-2021-2/

WOrLD COngreSS OF 
gaSTrOenTerOLOgY 2021
December 12, 2021 - December 15, 2021
Dubai, United Arab Emirates
WGo and the Emirates Gastroenterology 
and Hepatology Society
www.wcog2021.org/


