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

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

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

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

AΠΟΣΤΟΛΗ:
ΎΦΕΣΗ ΠΟΎ ΔΙΑΡΚΕΙ 
ΣΤΗ ΝΟΣΟ CROHN1

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

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

με το παρόν τεύχος ξεκινάει το 2021 για το Info Gastroenterology 
and Hepatology. Παραμένουμε στη δίνη της πανδημίας από τον νέο 
κορωνοϊό, που επηρεάζει σύσσωμη την ιατρική κοινότητα. Στη δύσκολη 
αυτή συγκυρία, ελπίζουμε να συμβάλλουμε στην ενημέρωσή σας και να 
κινητοποιήσουμε και να διευρύνουμε τις γνώσεις σας.

Οι εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών 
νοσημάτων του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν ένα θέμα που άπτεται του 
ενδιαφέροντος κάθε γαστρεντερολόγου, που καλείται να προσφέρει το 
καλύτερο στον ασθενή του. Η σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση των 
ΙΦΝΕ αφορά στη χρήση μορίων που αναστέλλουν τη φλεγμονή, επιδρώντας 
σε διάφορα βιολογικά μονοπάτια. Η ομάδα των κκ. Τουρκοχρήστου, 
Τσούνη και Τριάντου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών μας 
παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα, αναλυτική και περιεκτική ανασκόπηση 
της βιολογίας πίσω από τους υπάρχοντες και αναπτυσσόμενους παράγοντες 
που αναστέλλουν τις ιντεγκρίνες, μιας ομάδας μορίων που υπόσχονται 
αξιόλογα αποτελέσματα στην επίτευξη και διατήρηση της ύφεσης των 
νοσημάτων αυτών.

Η ελπίδα θεραπείας του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μέχρι πρόσφατα 
αφορούσε αποκλειστικά την ομάδα ασθενών που διαγιγνώσκονταν 
πρώιμα και ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση, χειρουργική θεραπεία ή 
τοποπεριοχική αντιμετώπιση με επεμβατικές μεθόδους. Η φαρμακευτική 
θεραπεία στην περίπτωση της προχωρημένης νόσου περιοριζόταν μόνο σ’ 
έναν παράγοντα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς. Αυτή η εικόνα 
άλλαξε, με την προσθήκη στη θεραπευτική μας φαρέτρα επιπρόσθετων 
φαρμακευτικών επιλογών πρώτης και δεύτερης γραμμής, που υπόσχονται 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τις θεραπευτικές επιλογές αυτές παρουσιάζουν 
αναλυτικά στην ανασκόπησή τους οι κκ. Γούλας και Μανωλακόπουλος στο 
άρθρο που δημοσιεύουμε εδώ.

Είναι κοινός τόπος στην γαστρεντερολογική κοινότητα ότι η θεραπευτική 
ενδοσκόπηση παρουσιάζει αλματώδη πρόοδο, δίνοντας τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης παθήσεων, για τις οποίες ο ασθενής στο παρελθόν ήταν 
υποχρεωμένος να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο κ. Μαυρογένης μας 
παρουσιάζει μια σύντομη ανασκόπηση της μεθόδου της Ενδοσκοπικής 
Υποβλεννογόνιας Διατομής και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει στον 
ασθενή μας.

Το γαστρεντερολογικό κουίζ μας παρουσιάζει μια περίπτωση ασθενούς με 
οισοφάγο Barrett και σας καλεί να συμμετέχετε στη θεραπευτική απόφαση 
για την αντιμετώπισή του.

Με την ευχή η άνοιξη που έρχεται να σημάνει το τέλος της πανδημίας και να 
μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜarkeTing ΚΑΙ ΔΙΑφΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜβΟΥΛΟi ΔΙΑφΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη, Παρασκευή Παλαιολόγου

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝε) έ-
χουν ως κοινό τους γνώρισμα την χρόνια φλεγμονώδη εξερ-
γασία του εντερικού βλεννογόνου, η οποία χαρακτηρίζεται α-

πό περιόδους υφέσεων και εξάρσεων. ή νόσος του Crohn (ΝC) και 
η ελκώδης Κολίτιδα (EK) συνιστούν τις δύο κύριες κλινικές οντότη-
τες. H αιτιολογία τους θεωρείται πολυπαραγοντική με κύριες συνι-
στώσες τη γενετική προδιάθεση, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 
και την απορρύθμιση των ανοσοαποκρίσεων1. Μελέτες γονιδιωματι-
κής ανάλυσης έχουν προσδιορίσει περισσότερους από 240 γενετι-
κούς τόπους υψηλού κινδύνου για ΙΦΝε, από τους οποίους οι 30 εί-

ναι κοινοί μεταξύ της NC και της EK2, 3). Αυτοί οι γενετικοί τόποι κω-
δικοποιούν πρωτεΐνες με σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοι-
όστασης του εντερικού βλεννογόνου, στη λειτουργία του επιθηλια-
κού φραγμού, στην φυσική ανοσία του βλεννογόνου, στην ανοσορ-
ρύθμιση, στη μετανάστευση των κυττάρων, στην επίκτητη ανοσία και 
στην κυτταρική ομοιόσταση4-6.

 Παράλληλα, αναδεικνύεται η επίδραση των διάφορων περιβαλλο-
ντικών παραγόντων στην ανάπτυξη των ΙΦΝε. Το κάπνισμα έχει σχετι-
στεί με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση και εκδήλωση εξάρσεων της 
NC, αλλά στην εΚ φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο7, 8. επιπλέον 
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Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών 
Νοσημάτων του Εντέρου 
(ΙΦΝε) με αντι-ιντεγκρίνες

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥΡΚΟχΡΗΣΤΟΥ1, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ2, χΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ3 
1βιολόγος, MSc, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

2MD, MSc, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
3Επίκ. kαθηγητής  Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική 

Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Η εμφάνιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι απόρροια ενός 
συνδυασμού γενετικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και απορρύθμισης των ανοσολογικών 

αποκρίσεων, τα οποία εντάσσονται σε έναν κύκλο ανατροφοδοτούμενης φλεγμονής του εντερικού 
βλεννογόνου. Η προσκόλληση και εν συνεχεία η μετακίνηση των λευκοκυττάρων διαμέσου του 

αγγειακού ενδοθηλίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη και διαιώνιση της φλεγμονώδους 
εξεργασίας. Οι ιντεγκρίνες είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που συντελούν στην προσκόλληση 

των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο και επιτρέπουν τη μετανάστευσή τους στο σημείο φλεγμονής, 
όπου εξασκούν ποικίλες ανοσολογικές λειτουργίες. Η ανάπτυξη θεραπευτικών παραγόντων που 

αναστέλλουν τη δράση των ιντεγκρινών αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική για τον περιορισμό της 
φλεγμονώδους απόκρισης και για την επαγωγή κλινικής ύφεσης σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. 
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ποικίλοι παράγοντες όπως ο θηλασμός κατά τη βρεφική ηλικία, η φυ-
σική δραστηριότητα, τα υψηλά επίπεδα φυλλικού οξέος και βιταμίνης 
D δρουν προστατευτικά, ενώ η έκθεση σε αντιβιοτικά κατά την παι-
δική ηλικία, η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών, η υπερκα-
τανάλωση υδατανθράκων και η διαβίωση σε αστικά κέντρα έχουν ε-
νοχοποιηθεί8-10. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ολοένα και πε-
ρισσότερο η σημασία  της επίδρασης των παραγόντων αυτών στη 
σύνθεση του μικροβιώματος. ή διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα 
σε παθογόνους και μη παθογόνους μικροοργανισμούς και η συνε-
παγόμενη εντερική δυσβίωση οδηγούν σε απορρύθμιση των ανο-
σολογικών αποκρίσεων και πυροδοτούν τα σηματοδοτικά μονοπά-
τια της φλεγμονής11, 12. Τέλος, στον ανατροφοδοτούμενο κύκλο της 
φλεγμονής στα ΙΦΝε συντελεί η απορρύθμιση των έμφυτων και ε-
πίκτητων ανοσοαποκρίσεων του εντερικού βλεννογόνου. σε ασθε-
νείς με ΙΦΝε έχει σημειωθεί αυξημένη ενεργοποίηση και δραστηρι-
ότητα των προφλεγμονωδών φαινοτύπων μακροφάγων και Τ βοη-
θητικών λεμφοκυττάρων (Th1, Th17)13, καθώς και απώλεια ελέγ-
χου της φλεγμονώδους αντίδρασης λόγω μιας δυσλειτουργίας των 
Τ ρυθμιστικών κυττάρων14, η δραστηριότητα των οποίων διερευνά-
ται ως υποψήφιος θεραπευτικός στόχος15. 

τρεχουσά φάρμάκευτικΗ θεράπειά
Τα ΙΦΝε παρουσιάζονται με ένα φάσμα κλινικών συμπτωμάτων, 

η σοβαρότητα των οποίων ποικίλει από ήπιες εκδηλώσεις μέχρι την 
πολύ σοβαρή και απειλητική για την ζωή νόσο. ο βασικοί στόχοι των 
θεραπευτικών παραγόντων που έχουν αναπτυχθεί είναι η εξασφά-
λιση και διατήρηση της ύφεσης, η πρόληψη των δευτερογενών επι-
πτώσεων των ΙΦΝε καθώς και επιπλοκών (αποστήματα, συρίγγια), 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών και να περιοριστεί 
η νοσηρότητα και η θνητότητα.  Τα αμινοσαλυκιλικά και τα παράγω-
γά τους (mesalazine, sulphasalazine) αποτελούν την πρώτη γραμ-
μή θεραπείας για ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νόσο16, ασκώντας 
αντιφλεγμονώδη δράση μέσω της ενεργοποίησης μορίων που ανα-
στέλλουν τη σύνθεση και δραστηριότητα προφλεγμονωδών κυττα-
ροκινών και μορίων-μεσολαβητών της φλεγμονής17. σε αντίθεση, τα 

κορτικοστεροειδή χορηγούνται σε μέτρια έως σοβαρή εκδήλωση για 
την επίτευξη ύφεσης των συμπτωμάτων18, 19. ο μηχανισμός δράσης 
τους περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της έκφρασης γονιδίων που 
αναστέλλουν τη φλεγμονώδη δραστηριότητα κυττάρων του ανοσο-
ποιητικού (όπως μακροφάγα, ηωσινόφιλα, λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτ-
ταρα) καθώς και την καταστολή της έκφρασης γονιδίων σχετικών με 
τη σύνθεση προφλεγμονωδών κυτταροκινών20. 

Άλλες θεραπευτικές επιλογές σε μέτρια έως σοβαρή νόσο είναι οι 
ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες όπως οι θειοπουρίνες (azathioprine, 
6-mercaptopurine) και η μεθοτρεξάτη, καθώς και βιολογικοί παράγο-
ντες (μονοκλωνικά αντισώματα). Τα μεταβολικά παράγωγα των θει-
οπουρινών παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού μέσω της αναστολής των ενζύμων που επιτελούν 
την αντιγραφή του DNA21. ή μεθοτρεξάτη μπορεί επίσης να συμβάλ-
λει στην αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω της ανα-
στολής της σύνθεσης των βάσεων των νουκλεϊνικών οξέων (πουρί-
νες, πυριμιδίνες), ενώ παράλληλα, ενεργοποιεί μοριακά σηματοδο-
τικά μονοπάτια αναστολής προφλεγμονωδών ανοσοαποκρίσεων22. 
Τέλος, η ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων αποτέλεσε μια επανάστα-
ση στην θεραπεία των ΙΦΝε. οι βιολογικοί παράγοντες περιλαμβά-
νουν τα μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν τη δραστηριότητα 
της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης TNF-a (infliximab, adalimumab, 
certolizumab), τα μονοκλωνικά αντισώματα (ustekinumab) που προσ-
δένουν τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες IL-12 και IL-23, τα μο-
νοκλωνικά αντισώματα (vedolizumab) που δεσμεύουν τις ιντεγκρί-
νες παρεμποδίζοντας τη μετακίνηση των ανοσοκυττάρων διαμέσου 
του ενδοθηλίου στο σημείο της φλεγμονής, καθώς και τα μόρια ανα-
στολείς των κινασών JAK (tofacitinib) που δρουν αναστέλλοντας τη 
σηματοδότηση προφλεγμονωδών κυτταροκινών και τη δραστηριότη-
τα προφλεγμονωδών φαινοτύπων Τ βοηθητικών κυττάρων18, 19, 23-26. 

ιντεγκρινεσ: δομΗ κάι λειτουργιά
Πολλές βιολογικές λειτουργίες, ανάμεσα στις οποίες η ανοσολο-

γική απόκριση του ξενιστή, η αιμόσταση, η επούλωση τραυμάτων, η 
αγγειογένεση και η ανάπτυξη των οργάνων ρυθμίζονται μέσω της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ κυττάρου-κυττάρου καθώς και του κυττάρου 
με την εξωκυττάρια ύλη. στη διαμεσολάβηση αυτής της αλληλεπίδρα-
σης κεντρικός είναι ο ρόλος των ιντεγκρινών, μιας οικογένειας δια-
μεμβρανικών πρωτεϊνικών υποδοχέων που εκφράζονται σε όλους 
τους τύπους κυττάρων. οι  ιντεγκρίνες αποτελούν ετεροδιμερή σύ-
μπλοκα που προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο διαμεμβρανικών 
γλυκοπρωτεϊνών τύπου Ι, της α και β υπομονάδας. Υπάρχουν 24 του-
λάχιστον μοναδικοί συνδυασμοί α υπομονάδων (18 τύποι) και β υ-
πομονάδων (8 τύποι), οι οποίοι αναγνωρίζουν και προσδένουν μια 
μεγάλη ποικιλία συστατικών της εξωκυττάριας ύλης αλλά και υποδο-
χέων στην επιφάνεια διαφόρων τύπων κυττάρων27, 28). 

οι υπομονάδες α και β των ιντεγκρινών αποτελούνται από ένα ε-
ξωκυττάριο τμήμα, το οποίο δομείται από μικρότερες επικράτειες. 
συγκεκριμένα η α υπομονάδα φέρει στο εξωκυττάριο τμήμα τις επι-
κράτειες α-I, β-propeller, thigh και δύο calf επικράτειες (calf-1, calf-2), 
που σχηματίζουν ένα μεγάλο, σφαιρικό σημείο πρόσδεσης, το οποί-
ο ακολουθείται από ένα λεπτό τμήμα. To εξωκυττάριο τμήμα της β 
υπομονάδας της ιντεγκρίνης διαιρείται στις επικράτειες β-I, hybrid, 
PSI (plexin-semaphorin-integrin), τέσσερις επαναλαμβανόμενες δο-
μές επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) πλούσιες σε κυστεΐνη 
και μια β-tail επικράτεια. Το εξωκυττάριο τμήμα των α και β υπομο-
νάδων ακολουθείται από ένα διαμεβρανικό, μονής έλικας πρωτεϊνι-
κό τμήμα και ένα μικρό ενδοκυττάριο τμήμα, το οποίο προσδένει δι-
άφορες κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, για να συνδεθεί μέσω αυ-
τών με τις πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού. σε ανενεργή κατάσταση 
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οι ιντεγκρίνες αποκτούν μια κλειστή διαμόρφωση του εξωκυττάριου 
τμήματος, το οποίο αναδιπλώνεται και κλίνει προς τη μεμβράνη και 
οι κυτταροπλασματικές περιοχές των υπομονάδων α και β προσεγ-
γίζουν η μία την άλλη σχηματίζοντας επίσης μια κλειστή δομή, η ο-
ποία σταθεροποιεί την ανενεργή μορφή του υποδοχέα29. 

οι ιντεγκρίνες δρουν ως υποδοχείς κυτταρικής προσκόλλησης, ε-
φόσον μεταφερθούν στη μεμβράνη του κυτταροπλάσματος και ενερ-
γοποιηθούν από την πρόσδεση των κατάλληλων μορίων. ή ενεργο-
ποίηση των ιντεγκρινών θεωρείται ότι αρχίζει από ενδοκυττάρια σή-
ματα του κυτταροπλάσματος, που παράγονται ύστερα από την πρόσ-
δεση των ιντεγκρινών σε υποδοχείς χημειοκινών των λευκοκυττάρων 
καθώς και TCR ή BCR υποδοχείς των Τ και Β λεμφοκυττάρων αντί-
στοιχα30, 31. ή ενδοκυττάρια πρωτεΐνη-προσαρμογέας του κυτταρο-
σκελετού, ταλίνη, προσδένεται στο κυτταροπλασματικό τμήμα της β 
υπομονάδας της ιντεγκρίνης και προκαλεί το διαχωρισμό των κυττα-
ροπλασματικών τμημάτων των α και β υπομονάδων, επάγοντας έτσι 
αλλαγή στη στερεοδιαμόρφωση του εξωκυττάριου τμήματος του υ-
ποδοχέα, η οποία ενισχύει τη συγγένεια του υποδοχέα με τους αντί-
στοιχους προσδέτες32. επιπλέον, στην ενεργοποίηση των ιντεγκρι-
νών συνεπικουρεί και η σηματοδοτική πρωτεΐνη του κυτταροσκελετού 
kindlin μετά από πρόσδεση της στις περιοχές β-tail των ιντεγκρινών. 
στο σημείο αυτό η kindlin στρατολογεί την παξιλίνη, η οποία συμβάλ-
λει στη δημιουργία νέων δομών εστιακής προσκόλλησης, καθώς και 
πρωτεϊνικά σύμπλοκα του κυτταροσκελετού (ακτίνη Arp2/3) απαραί-
τητα για τη δημιουργία μεμβρανικών προσεκβολών33, 34. 

οι ιντεγκρίνες μπορούν να συνδεθούν με συστατικά της εξωκυττάρι-
ας ύλης όπως η λαμινίνη, το κολλαγόνο, η φιμπρονεκτίνη, καθώς και 
να αλληλεπιδράσουν με υποδοχείς της επιφάνειας λευκοκυττάρων 
και ενδοθηλιακών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου των μελών της 
οικογένειας πρωτεϊνών ADAM (a disintegrin and metalloprotease), 
των υποδοχέων τύπου ανοσοσφαιρινών ICAM (intercellular adhesion 
molecule) και VCAM (vascular cell adhesion molecule). επίσης,  βα-
κτηριακοί πολυσακχαρίτες και ιοί μπορούν να προσδεσθούν στις ι-
ντεγκρίνες35. ή αλληλεπίδραση των ιντεγκρινών με την εξωκυττάρι-
α ύλη επάγει τη στρατολόγηση στο κυτταρόπλασμα ειδικών σημα-
τοδοτικών πρωτεϊνών και πολύπλοκων μορίων-προσαρμογέων, τα 
οποία επάγουν την ενεργοποίηση σηματοδοτικών οδών (FAK, SRC, 
AKT, ERK) και ενζύμων όπως οι GTPάσες36. 

σημαντικές βιολογικές λειτουργίες όπως ο κυτταρικός θάνατος, 
η δομή και η δυναμική του κυτταροσκελετού, η κυτταρική πολικότη-
τα, η ενδοκυττάρια μεταφορά μορίων, η μετανάστευση των κυττά-
ρων και η δομική ακεραιότητα του ιστού ρυθμίζονται από αυτές τις 
σηματοδοτικές οδούς37. ή ορθή λειτουργία των ιντεγκρινών απαιτεί 
μια δυναμική ισορροπία της ενεργής και ανενεργής διαμόρφωσής 
τους. ή αναστολή της ενεργοποίησης των ιντεγκρινών επιτελείται α-
πό κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες όπως οι filamin, CIB1 (Calcium 
and integrin-binding protein 1) και ICAP-1 (integrin cytoplasmic 
domain-associated protein-1), οι οποίες ανταγωνίζονται την ταλίνη 
στις θέσεις πρόσδεσης τους στο κυτταροπλασματικό τμήμα των β υ-
πομονάδων των ιντεγκρινών παρεμποδίζοντας, έτσι, την ενδοκυττά-
ρια μετάδοση σήματος και την κυτταρική μετανάστευση38. 

ο ρολοσ των ιντεγκρινων στΗ φλεγμονΗ 
κάι στισ άνοσοάποκρισεισ

ή αυξημένη αιματική ροή και διαπερατότητα των αγγείων στην 
περιοχή της φλεγμονής οδηγεί στην προσκόλληση και μετακίνηση 
των λευκοκυττάρων διαμέσου του αγγειακού ενδοθηλίου, που αρ-
χίζει με την αλληλεπίδραση των διαμεμβρανικών γλυκοπρωτεϊνών 
σελεκτινών, οι οποίες εκφράζονται τόσο στην επιφάνεια των λευκο-
κυττάρων όσο και στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα 
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λευκοκύτταρα εκφράζουν L-σελεκτίνη και υποδοχείς (PSGL-1) που 
αναγνωρίζουν τις σελεκτίνες (P-σελεκτίνη, ε-σελεκτίνη) των ενδο-
θηλιακών κυττάρων, η έκφραση των οποίων αυξάνεται υπό την επί-
δραση ισταμίνης και άλλων μορίων-μεσολαβητών της φλεγμονής. ή 
συνεχής αλληλεπίδραση χαμηλής συγγένειας μεταξύ των L, P και E 
σελεκτινών εξασφαλίζει μια αργή «κύλιση» (rolling) των λευκοκυττά-
ρων κατά μήκος του αγγειακού ενδοθηλίου39. Τα λευκοκύτταρα, κα-
θώς έρχονται σε επαφή με τα κύτταρα του ενδοθηλίου, ενεργοποι-
ούνται από χημειοκίνες και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, οι οποί-
ες  απελευθερώνονται κατά μήκος του ενδοθηλίου είτε από τα ίδια 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα είτε από άλλα προφλεγμονώδη κύτταρα. ή 
ισχυρή πρόσδεση των χημειοκινών στους υποδοχείς τους στην επι-
φάνεια  των λευκοκυττάρων συμβάλλει στην επιβράδυνση της μετα-
κίνησής τους και εκκινεί ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια, τα 
οποία επάγουν την ενεργοποίηση των ιντεγκρινών τροποποιώντας 
την στερεοδιαμόρφωση τους και αυξάνουν την ισχύ της πρόσδεσης.

Ένα υποσύνολο ιντεγκρινών εκφράζεται στην επιφάνεια των λευκο-
κυττάρων και περιλαμβάνει τις αLβ2 (lymphocyte function-associated 
antigen 1 [LFA-1];CD11a/CD18)), αMβ2 (macrophage-1 antigen 
[Mac-1] designated complement receptor 3 [CR3]; CD11b/CD18), 
αXβ2 (CD11c/CD18; CR4) και αDβ2 (CD11d/CD18), α4β1 (very 
late antigen (VLA)-4; CD49d/CD29) και α4β7 (LPAM-1), οι οποίες 
είναι σημαντικές για τη στρατολόγηση των λευκοκυττάρων ρυθμίζο-
ντας τη μετακίνησή τους στους λεμφοειδείς ιστούς και στα σημεία 
της φλεγμονής. ή LFA-1 εκφράζεται σε ουδετερόφιλα, μονοκύττα-
ρα και λεμφοκύτταρα, ενώ η Mac-1 εκφράζεται κυρίως σε ουδετε-

ρόφιλα και μονοκύτταρα. ή VLA-4 εκφράζεται σε μονοκύτταρα και Τ 
λεμφοκύτταρα, η αχβ2 εντοπίζεται σε μακροφάγα και δενδριτικά κύτ-
ταρα (DCs) και η αDβ2 εκφράζεται σε μονοκύτταρα/μακροφάγα40-44. 
οι ενεργοποιημένες ιντεγκρίνες αποκτούν αυξημένη συγγένεια για 
ειδικά μόρια προσκόλλησης (ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1) στην επιφά-
νεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, η έκφραση των οποίων επάγε-
ται από προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IFNγ, IL-1β και TNFα) που 
απελευθερώνονται από ενεργοποιημένα μακροφάγα, λεμφοκύττα-
ρα καθώς και ενδοθηλιακά κύτταρα. Το μόριο VCAM-1 προσδένεται 
στην ιντεγκρίνη α4β1 (VLA-4) στην επιφάνεια των μονοκυττάρων 
και Τ λεμφοκυττάρων, ενώ οι β2 ιντεγκρίνες (CD11c/CD18, CD11d/
CD18) στην επιφάνεια μονοκυττάρων, μακροφάγων και δενδριτικών 
κυττάρων αναγνωρίζουν και προσδένουν τα μόρια προσκόλλησης 
ICAM-1 και ICAM-2 στα ενδοθηλιακά κύτταρα45-47. ή πρόσδεση των 
μορίων προσκόλλησης στις ιντεγκρίνες είναι αρκετά ισχυρή, ώστε 
να οδηγήσει στην ακινητοποίηση των λευκοκυττάρων στο αγγειακό 
ενδοθήλιο και να ξεκινήσει η διαπίδυσή τους (μεταφορά μέσω του 
ενδοθηλίου) και η μετανάστευσή τους στο διάμεσο ιστό, στο σημεί-
ο της φλεγμονής υπό την επίδραση χημειοτακτικών παραγόντων48.

επιπλέον, οι ιντεγκρίνες εμπλέκονται στη  λειτουργία των ανοσο-
κυττάρων και σε ποικίλες ανοσολογικές διαδικασίες. ειδικότερα, η 
αλληλεπίδραση της ιντεγκρίνης LFA-1 με το μόριο προσκόλλησης 
ICAM-1 (αλλά και άλλων ιντεγκρινών με μόρια προσκόλλησης) συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση της περιοχής άμεσης επαφής των Τ λεμφο-
κυττάρων με τα δενδριτικά κύτταρα (ανοσολογική σύναψη), η οποί-
α είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό 
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των Τ λεμφοκυττάρων49, 50. Παράλληλα, η LFA-1 λειτουργεί ως ένα 
συν-διεγερτικό σήμα ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων επάγο-
ντας την παραγωγή της IL-2 κυτταροκίνης από αυτά 51-53 και προω-
θεί την ακόλουθη διαφοροποίησή τους στους ποικίλους υποπληθυ-
σμούς54. οι ιντεγκρίνες Mac-1 και αXβ2 λειτουργούν, επίσης, ως υπο-
δοχείς της πρωτεΐνης iC3b του συμπληρώματος, διαμεσολαβώντας 
στη φαγοκυττάρωση και εξουδετέρωση των σωματιδίων που έχουν 
σημανθεί από συστατικά του συμπληρώματος55, ενώ η αποκοκκίωση 
των ουδετεροφίλων εξαρτάται από τη λειτουργία της Mac-1 ιντεγκρί-
νης56. εντούτοις, έχει αναφερθεί και η ανοσοκατασταλτική δράση της 
ιντεγκρίνης Mac-1 μέσω αναστολής της σηματοδότησης των TLR υ-
ποδοχέων στα μακροφάγα57. Ακόμη, οι β2 ιντεγκρίνες και το μόριο 
πρόσδεσής τους ICAM-1 μπορούν να καταστείλουν τη διαφοροποί-
ηση των Th17 Τ βοηθητικών κυττάρων58, 59 καθώς και την ενεργο-
ποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, η οποία διαμεσολαβείται από τα δεν-
δριτικά κύτταρα60-62, περιορίζοντας τη μετακίνηση των δενδριτικών 
κυττάρων από την περιφέρεια στους λεμφαδένες62, 63. 

Τέλος, ο ρόλος των ιντεγκρινών στις ανοσοαποκρίσεις αναδεικνύ-
εται στη συσχέτιση τους με τη δραστηριότητα και λειτουργία των Τ 
λεμφοκυττάρων, τα οποία αποτελούν τα βασικά κύτταρα-ρυθμιστές 
των ανοσοαποκρίσεων. ή αλληλεπίδραση των αLβ2, α4β1, α5β1 ι-
ντεγκρινών με τα αντίστοιχα μόρια προσκόλλησης ICAM-1, VCAM-1 
και τη φιμπρονεκτίνη στα στρωματικά κύτταρα του φλοιού και του μυ-
ελού του θύμου αδένα ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των θυμοκυττά-
ρων και τη διαδικασία θετικής και αρνητικής επιλογής των Τ λεμφο-
κυττάρων. οι β2 (αLβ2) και οι α4 (α4β1, α4β7) ιντεγκρίνες συμβάλ-

λουν στη μετακίνηση των Τ λεμφοκυττάρων στους ιστούς για να έρ-
θουν σε επαφή με άλλα ανοσοκύτταρα να διεγείρουν και να ρυθμί-
σουν τις ανοσοαποκρίσεις64. ή ιντεγκρίνη αεβ7 έχει βρεθεί να παί-
ζει ρόλο στη διατήρηση του πληθυσμού δραστικών και μνημονικών 
Τ κυττάρων, κυρίως των CD8+ μνημονικών Τ κυττάρων, στο ενδοε-
πιθηλιακό τμήμα του εντέρου, όπου αλληλεπιδρά με τον επιθηλια-
κό υποδοχέα ε-καντερίνης65, 66. επίσης, η λειτουργία αν ιντεγκρινών 
έχει συσχετιστεί με τη ρύθμιση της κλωνικής επέκτασης των Β λεμ-
φοκυττάρων των βλαστικών κέντρων των λεμφαδένων καθώς και 
της παραγωγής, απόκρισης και αλλαγής ισοτύπου των αντισωμά-
των σε ζωικά μοντέλα67. 

συνεπώς, οι ιντεγκρίνες, αναγνωριζόμενες ως κομβικά σημεία στη 
φλεγμονώδη διαδικασία και την ανοσιακή απόκριση, έχουν αποτελέ-
σει στόχο για ανάπτυξη μιας σειράς θεραπευτικών παραγόντων. στο 
πεδίο των ΙΦΝε ο ανταγωνισμός της δράσης των ιντεγκρινών μπορεί 
να περιορίσει τη μετακίνηση των λευκοκυττάρων διαμέσου του ενδο-
θηλίου και να ανασταλεί η μεταφορά προφλεγμονωδών κυττάρων 
στα σημεία βλάβης του εντερικού βλεννογόνου. Με αυτόν τον τρό-
πο μπορεί να ελαττωθούν οι υπέρμετρες ανοσολογικές αντιδράσεις 
και να διακοπεί ο ανατροφοδοτούμενος κύκλος φλεγμονής-βλάβης 
στο εντερικό τοίχωμα.

διάθεσιμεσ θεράπευτικεσ επιλογεσ με άντι-ιντεγκρινεσ 
Vedolizumab: είναι ένα μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα που στοχεύει 

την α4β7 ιντεγκρίνη που εκφράζεται σε Τ, Β λεμφοκύτταρα και κύττα-
ρα της έμφυτης ανοσίας. συγκεκριμένα, παρεμποδίζει την πρόσδεση 
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και αλληλεπίδραση της α4β7 ιντεγκρίνης με το μόριο προσκόλλησης 
MAdCAM-1 που εκφράζεται στο αγγειακό ενδοθήλιο και στους λεμ-
φαδένες της γαστρεντερικής οδού και περιορίζει τη μετακίνηση των 
λευκοκυττάρων προσφέροντας εκλεκτική δράση στο έντερο. Παρότι 
το μόριο MAdCAM-1 εκφράζεται σε μικρή ποσότητα στον αιμοτε-
γκεφαλικό φραγμό, έχει αποδειχθεί ότι το vedolizumab δεν επηρεά-
ζει τις ανοσιακές λειτουργίες του ΚΝσ. ή ενδοφλέβια χορήγηση του 
vedolizumab αποδείχθηκε ασφαλής και αποτελεσματική σε ασθενείς 
με μέτρια/σοβαρή εΚ και NC και έχει λάβει έγκριση από τον FDA και 
τον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων68-71. σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες η χρήση του vedolizumab προτείνεται σε ασθενείς 
με μέτρια έως σοβαρή NC που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
στη συμβατική θεραπεία και/ή στην αντί-TNF αγωγή, ενώ συνίσταται 
η συνέχιση της αγωγής με αντί-ιντεγκρίνη σε αυτούς τους ασθενείς 
που πέτυχαν κλινική ύφεση μέσω της χορήγησης vedolizumab72. σε 
ασθενείς με εΚ το vedolizumab δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιο-
λογικός παράγοντας πρώτης γραμμής ή ως εναλλακτικός παράγο-
ντας σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην αντί-TNF θεραπεί-
α. στα άτομα με εΚ που απάντησαν στη χορήγηση του vedolizumab 
προτείνεται η συνέχιση της αγωγής με αντι-ιντεγκρίνη73. ή θεραπεία 
με vedolizumab σε ασθενείς με ΙΦΝε συσχετίστηκε με αλλαγές στη 
λειτουργία της φυσικής ανοσίας. ειδικότερα, παρατηρήθηκε μείωση 
της έκφρασης των γονιδίων σχετικών με τις χημειοκίνες, τους υπο-
δοχείς χημειοκινών, τους TLR υποδοχείς, τις κυτταροκίνες και τους 
υποδοχείς κυτταροκινών των κυττάρων της φυσικής ανοσίας74. 

Natalizumab: αποτελεί ανασυνδυασμένο αντίσωμα IgG4 που 
στοχεύει την α4 υπομονάδα των ιντεγκρινών α4β7 και α4β1 στην 
επιφάνεια των λευκοκυττάρων, παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδρα-
ση αυτών με το αντίστοιχο μόριο προσκόλλησης (VCAM-1) στο εν-
δοθήλιο. ή ενδοφλέβια χορήγηση του Natalizumab εγκρίθηκε από 
τον FDA για περιορισμένη χρήση στην Αμερική υπό αυστηρή επιτή-
ρηση σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή NC που δεν έδειξαν ανταπό-
κριση στη θεραπεία με anti-TNFα. Το natalizumab είχε λάβει πρώ-
τα έγκριση για τη θεραπεία της Πολλαπλής σκλήρυνσης, καθώς ε-
μποδίζει τη σύνδεση της α4β1 ιντεγκρίνης των λευκοκυττάρων με 
τo μόριο VCAM-1 όχι μόνο στο ενδοθήλιο του εντέρου αλλά και στο 
ενδοθηλιακά κύτταρα του ΚΝσ. Ωστόσο, η επαγόμενη τροποποίηση 
της ανοσιακής λειτουργίας του ΚΝσ και η ελαττωμένη μετανάστευ-
ση Τ λεμφοκυττάρων έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση ενός νευρο-
λογικού συνδρόμου [προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπά-
θεια (PML)] ως αποτέλεσμα της επανενεργοποίησης του ιού John 
Cunningham (JCV). συνεπώς, οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτόν τον 
παράγοντα πρέπει να παρακολουθούνται στενά ως προς την παρου-
σία αυτού του ιού για την ομαλή εξέλιξη της θεραπείας75-77.

θεράπευτικεσ επιλογεσ με άντι-ιντεγκρινεσ υπο μελετΗ
Abrilumab: είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα IgG2 έναντι της 

α4β7 ιντεγκρίνης, το οποίο στοχεύει την αλληλεπίδρασή της με το 
MAdCAM-1 μόριο προσκόλλησης. Έτσι, περιορίζει την προσκόλλη-
ση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα και ελαττώνει τη 
μετανάστευσή τους στον υπενδοθηλιακό χώρο. ή υποδόρια χορή-
γηση του abrilumab αξιολογείται για την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή εΚ (NCT01694485) και 
NC (NCT01696396) σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ78, 79.

Etrolizumab: αποτελεί IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύ-
ει την β7 υπομονάδα των ιντεγκρινών α4β7 και αεβ7, παρεμποδί-
ζοντας την αλληλεπίδραση της α4β7 με το μόριο προσκόλλησης 
MAdCAM-1 στο ενδοθήλιο και την αλληλεπίδραση της αεβ7 με την 
ε-καντερίνη των επιθηλιακών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο ανα-
στέλλεται η στρατολόγηση λεμφοκυττάρων στο έντερο, μειώνεται η 

συγκέντρωσή τους στον εντερικό βλεννογόνο, με αποτέλεσμα να με-
τριάζονται οι υπέρμετρες ανοσολογικές αντιδράσεις στην περιοχή. ή 
υποδόρια χορήγηση του etrolizumab αξιολογείται για την ασφάλει-
α και την αποτελεσματικότητα της ως προς την ύφεση των συμπτω-
μάτων σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή εΚ και ΝC σε κλινικές μελέ-
τες φάσης ΙΙΙ80.

AJM300: ανήκει στην κατηγορία των μικρών μορίων και έχει α-
ναπτυχθεί ώστε να στοχεύει την α4 υπομονάδα των ιντεγκρινών πα-
ρεμποδίζοντας την αλληλεπίδρασή τους με τα αντίστοιχα μόρια προ-
σκόλλησης στο αγγειακό ενδοθήλιο και κατά συνέπεια τη μετακίνησή 
τους δια μέσω αυτού στο σημείο της φλεγμονής. Το AJM300 χορη-
γείται από το στόμα και έχει ήδη διερευνηθεί ως προς την ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα του σε κλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ σε ασθε-
νείς με μέτρια εΚ, οι οποίοι δεν έδειξαν ανταπόκριση στη θεραπεία 
με μεσαλαζίνη και κορτικοστεροειδή81, ενώ μια μελέτη φάσης ΙΙΙ για 
την κλινική αξιολόγηση του AJM300 σε ασθενείς με ενεργό εΚ εί-
ναι σε εξέλιξη (NCT03531892). 

PTG-100: είναι ένα πεπτίδιο που στοχεύει ειδικά την α4β7 ιντε-
γκρίνη που εκφράζεται στα Τ λεμφοκύτταρα και παρεμποδίζει την 
αλληλεπίδρασή τους με τα αντίστοιχα μόρια προσκόλλησης στο εν-
δοθήλιο  περιορίζοντας τη μετανάστευσή τους82. ή χορήγηση του 
PTG-100 δια της στοματικής οδού αξιολογείται για την ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή εΚ σε κλινι-
κές μελέτες φάσης ΙΙ (NCT02895100). 

συμπεράσμάτά
οι ιντεγκρίνες αποτελούν τα μόρια-κλειδιά της μετανάστευσης των 

κυττάρων που πρωταγωνιστούν στις διαδικασίες φλεγμονής στην πε-
ριοχή της βλάβης στα ΙΦΝε, ενώ παράλληλα συντελούν στην επα-
γωγή ανοσολογικών αποκρίσεων. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα 
αναδεικνύουν την αξία της θεραπείας με ανταγωνιστές της δράσης 
των ιντεγκρινών σε αυτό το πλαίσιο. ή ανάπτυξη αναστολέων των ι-
ντεγκρινών με εκλεκτική δράση στο έντερο αποτελεί μια ικανοποιη-
τική προσέγγιση για τον περιορισμό της φλεγμονώδους διαδικασίας 
στα ΙΦΝε και αποκατάσταση της ομοιόστασης των ανοσοαποκρίσεων 
μέσω του ελέγχου της κυκλοφορίας των λευκοκυττάρων στο σημείο 
της φλεγμονής. Μια σειρά από κλινικές μελέτες φαρμακευτικών πα-
ραγόντων, που τροποποιούν τη λειτουργία των ιντεγκρινών στο έντε-
ρο, αναμένεται να εμπλουτίσει τη θεραπευτική μας φαρέτρα με απώ-
τερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΙΦΝε.
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Οδηγίες ΕΟΔΥ για τον 
κορωνοϊό SARS-COV-2

Οδηγίες για επαγγελματίες υγείας 
και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

•  Θεραπευτικός αλγόριθμος ασθενούς με Covid-19, λοίμωξη στο νοσοκομείο
•  Αντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 εκτός νοσοκομείου
•  Αντιιϊκά φάρμακα και θεραπεία ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
•  Οδηγίες για ιδιώτες ιατρούς
•  Δελτίο καταγραφής συμπτωμάτων προσωπικού με πιθανή έκθεση στο νέο κορωνοϊό ανά ημέρα παρακολούθησης (έως 

14 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση)
•  Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση εγκύου με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
•  Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο
•  Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμω-

ξης Covid-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
•  Οδηγίες για την εργαστηριακή διερεύνηση για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
•  Ορισμοί κρούσματος Covid-19 και «επαφών» κρούσματος Covid-19
•  Εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας
•  Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19
•  Συστηνόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανάλογα με το χώρο, την κα-

τηγορία του προσωπικού και τον τύπο της δραστηριότητας
•  Συστηνόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ανάλογα με το χώρο παρο-

χής υγείας και το πλαίσιο εργασία
•  Covid-19 –εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ)
•  Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας
•  Οδηγίες ένδυσης και αφαίρεσης του ατομικού εξοπλισμού προστασίας
•  Διαχείριση των επαφών ασθενών με λοίμωξη Covid-19
•  Μέτρα για την προφύλαξη νοσηλευόμενων ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
•  Οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση του περιβάλλοντος χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν ε-

κτεθεί στον ιό SARS-CoV-2 
•  Οδηγίες για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
•  Καταγραφή ετοιμότητας χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας
•  Κατάλογος προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης Covid-19 στο χώ-

ρο εργασίας
•  Εγκυμοσύνη και λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 | ερωτήσεις – απαντήσεις
•  Οδηγίες για τη διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19
•  Οδηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης covid-19 σε μονάδες τεχνητού νεφρού
•  Μέτρα πρόληψης και ελέγχου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε μονάδες αιμοκάθαρσης – MTN
•  Οδηγίες για την έξοδο από το νοσοκομείο και για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης ασθενών με Covid-19 

που νοσηλεύονται ή παραμένουν για φροντίδα κατ’ οίκων
•  Άρση απομόνωσης και προφυλάξεων για επιστροφή στην εργασία προσωπικού υπηρεσιών υγείας που νόσησε ή εκτέ-

θηκε στο νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
•  Οδηγίες για ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων
•  Οδηγίες για την πρόληψη της διασποράς Covid-19 σε κλειστές δομές και δομές φιλοξενίας
•  Κρατώντας τον κορωνοίο μακριά από τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων οδηγίες καθημερινής πρακτικής
•  Οδηγίες για τη διαχείριση νεκρών σωμάτων
•  Υγιεινή των χεριών
•  Οδηγίες προς τα εργαστήρια που εξετάζουν δείγματα Covid-19

Για τις παραπάνω υποενότητες μπορείτε να μεταβείτε στο site του ΕΟΔΥ: www.eody.gr

Άμεση δήλωση του περιστατικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (τηλ. 2105212000)
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ή επιβίωση σε ενδιάμεση ή προχωρη-
μένη νόσο σπάνια ξεπερνά την 2ετί-
α. Το πιο κοινό σύστημα σταδιοποίη-

σης παραδοσιακά είναι αυτό της Βαρκελώνης 
(BCLC) που στηρίζεται στις ηπατικές εφεδρεί-
ες, την έκταση του ήΚΚ και την γενικότερη κα-
τάσταση του ασθενούς. Το BCLC σύστημα δι-
ακρίνει το ήΚΚ σε 5 στάδια (0, Α, Β, C και D). 

σε ασθενείς σταδίου 0 ή Α συστήνεται μετα-
μόσχευση ήπατος, χειρουργική εκτομή ή τοπική 
καυτηρίαση. σε ασθενείς ενδιάμεσου σταδίου 
(BCLC B) η νόσος αντιμετωπίζεται με τοπικές 

θεραπείες όπως ο χημειοεμβολισμός (TACE) ή 
o ραδιοεμβολισμός (ΤΑRε), αν και ασθενείς με 
σημαντικό ενδοηπατικό φορτίο νόσου ή πρό-
οδο νόσου μετά την τοπική θεραπεία μπορεί 
να ωφεληθούν από την συστηματική χημειο-
θεραπεία. ή χημειοθεραπεία παραμένει η θε-
ραπεία εκλογής σε ασθενείς με προχωρημέ-
νο ήΚΚ (ΒCLC C).

θεράπειά πρωτΗσ γράμμΗσ
Από το 2007 οπότε και πήρε έγκριση, σταθ-

μό στην φαρμακευτική θεραπεία του ήΚΚ απο-

τελεί το Sorafenib. Δύο επιπλέον χημειοθερα-
πευτικές επιλογές (lenvatinib, atezolizumab/
bevacizumab) έχουν πάρει έγκριση τα τελευ-
ταία χρόνια ως θεραπεία πρώτης γραμμής 
για το ήΚΚ.

SORAFENIB
Το Sorafenib, ένας αναστολέας πολλαπλών 

κινασών συμπεριλαμβανομένου του VEGFR2 
και του BRAF, έχει καθιερωθεί ως θεραπεί-
α πρώτης γραμμής για το ήΚΚ από το 2007 
σύμφωνα με όλες τις κατευθυντήριες οδη-
γίες, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης 
SHARP(2) (φάσης 3). 

σε αυτή την μελέτη, 602 ασθενείς με προ-
χωρημένο ήΚΚ που δεν είχαν προηγουμέ-
νως λάβει θεραπεία χωρίστηκαν σε δύο ομά-
δες, με τη μία να λαμβάνει sorafenib (400 mg 
δύο φορές/ημέρα) και τη δεύτερη placebo. 
Πρωταρχικά καταληκτικά σημεία ήταν η ολική 
επιβίωση και ο χρόνος μέχρι τη συμπτωματι-
κή πρόοδο νόσου. ή μέση επιβίωση για την 
ομάδα του sorafenib ήταν 10,7 μήνες σε σύ-
γκριση με 7,9 μήνες της ομάδας του placebo 
(p<0,001) (πίνακας 1), ενώ δεν παρατηρήθη-
κε σημαντική διαφορά στον μέσο χρόνο για 
συμπτωματική πρόοδο νόσου (4,1 μήνες έ-
ναντι 4,9 μήνες αντίστοιχα, p=0,77). οι συ-
νηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες που κα-
ταγράφηκαν ήταν το εξάνθημα χεριών - πο-
διών, η διάρροια, η απώλεια βάρους και η υ-
ποφωσφαταιμία. 

Τα αποτελέσματα της SHARP επιβεβαιώθη-
καν από την μελέτη φάσης 3 Asia – Pacific(3), 
η οποία επίσης συνέκρινε το sorafenib με 
placebo ως θεραπεία πρώτης γραμμής. σε 
αυτή την μελέτη, 226 ασθενείς με ήΚΚ που 
δεν είχαν προηγουμένως λάβει συστηματική 
θεραπεία, κατηγορίας Child-Pugh A, χωρίστη-
καν σε δύο ομάδες. ή πρώτη (n=150) έλαβε 
από του στόματος Sorafenib 400 mg 2 φο-
ρές την ημέρα και η δεύτερη (n=76) placebo. 
H μέση επιβίωση ήταν 6,5 μήνες για τους α-
σθενείς που έλαβαν sorafenib σε σύγκριση με 
τους 4,2 μήνες για τους ασθενείς στην ομά-

Φαρμακευτική θεραπεία στον 
Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο (ήΚΚ)

π ρ ο κ λ Η σ ε ι σ  κ ά ι  ε ρ ω τ Η μ ά τ ά
Α. ΓΟΥΛΑΣ, Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

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

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) είναι ο έκτος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως, με τις προβλέψεις 
να κάνουν λόγο για αύξηση της επίπτωσής του στο μέλλον. Ταυτόχρονα αποτελεί την τέταρτη πιο 

συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο1. Η πρόγνωση εξαρτάται από το στάδιο του ΗΚΚ και τη βαρύτητα της 
υποκείμενης ηπατοπάθειας κατά τη διάγνωση. Συνήθως η 5ετής επιβίωση ανέρχεται στο 60 - 70% των 

ασθενών σε πρώιμο στάδιο. 
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Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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δα του placebo (p=0,014) (πίνακας 2). οι πιο 
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η δερ-
ματική αντίδραση χεριών - ποδιών, η διάρροια 
και η κόπωση, με τις δύο πρώτες να οδηγούν 
πιο συχνά σε μείωση της δοσολογίας, αν και 

σπάνια χρειάστηκε να διακοπεί η αγωγή. Και 
στις δύο μελέτες συμμετείχαν ασθενείς χωρίς 
ηπατική ανεπάρκεια – Child-Pugh A – και κα-
λή γενική κατάσταση. Πολλοί ασθενείς ωστό-
σο με προχωρημένο ήΚΚ παρουσιάζουν κίρ-

ρωση Child-Pugh B κατά την διάγνωση, επο-
μένως υπάρχει η ανάγκη δεδομένων αποτε-
λεσματικότητας και ασφάλειας του Sorafenib 
σε πληθυσμό ασθενών με ηπατική ανεπάρκει-
α. Έχει διαπιστωθεί επίσης σημαντική ετερο-
γένεια στην ανταπόκριση στην θεραπεία με 
sorafenib. Μεγαλύτερο όφελος έχει παρατη-
ρηθεί σε ασθενείς με νόσο περιορισμένη στο 
ήπαρ και σε ασθενείς που εμφάνισαν εξάν-
θημα χεριών - ποδιών. ή θέση του sorafenib 
ως συμπληρωματική θεραπεία μετά από χει-
ρουργική εκτομή έχει ερευνηθεί από διάφορες 
μελέτες χωρίς ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Το sorafenib ήταν το πρώτο φάρμακο που 
πήρε έγκριση για τη θεραπεία ανεγχείρητου 
ήΚΚ και εξακολουθεί να αποτελεί πρώτης 
γραμμής επιλογή για ασθενείς με προχωρη-
μένο ήΚΚ ή για όσους εμφάνισαν πρόοδο νό-
σου μετά από τοπικές θεραπείες.

LENVATINIB
Tο Lenvatinib είναι αναστολέας πολλαπλών 

κινασών, συμπεριλαμβανομένων του VEGFR 
1-3 και του FGFR 1-4 μεταξύ άλλων. H πολυκε-
ντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη Reflect(4) (φάσης 
3) του 2018 συνέκρινε την αποτελεσματικότα-
τα του lenvatinib με το sorafenib ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής σε ασθενείς  με ανεγχείρητο 
ήΚΚ σταδίου BCLC B ή C, Child-Pugh A και με 
performance status ECOG 0 ή 1. εξαιρέθηκαν 
ασθενείς με >50% κατάληψη του ήπατος και 
διήθηση των χοληφόρων ή της πυλαίας φλέ-
βας. 954 ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, εκ 
των οποίων η πρώτη (n=476) έλαβε sorafenib 
400mg 2 φορές την ημέρα ενώ η δεύτερη 
(n=478) lenvatinib σε δόση  προσαρμοσμένη 
στο σωματικό τους βάρος (8 mg/ημέρα σε ασθε-
νείς βάρους <60 kg και 12 mg/ημέρα σε ασθε-
νείς βάρους >60 kg). Πρωταρχικό καταληκτικό 
σημείο της μελέτης ήταν η μέση επιβίωση, η ο-
ποία για το lenvatinib ήταν 13,6 μήνες ενώ για 
το sorafenib 12,3 μήνες (πίνακας 3). Όσον αφο-
ρά τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία (μέσος 
χρόνος για πρόοδο νόσου, μέση επιβίωση χω-
ρίς πρόοδο νόσου,  ανταπόκριση στην αγωγή), 
το lenvatinib έδειξε ότι υπερτερεί σε σύγκριση 
με το sorafenib. σημαντικότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες που καταγράφηκαν για το lenvatinib 
ήταν η υπέρταση, η διάρροια, η μειωμένη όρε-
ξη και η απώλεια βάρους. Τα αποτελέσματα αυ-
τής της μελέτης έδειξαν ότι το lenvatinib δεν εί-
ναι υποδεέστερο από το sorafenib όσον αφορά 
την μέση επιβίωση και το τοποθετούν ως πρώ-
της γραμμής χημειοθεραπευτική επιλογή.

συνδυασμός ATEZOLIZUMAB + 
BEVACIZUMAB

Τα τελευταία χρόνια οι αναστολείς του PD-1 
έχουν δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα ως 
δεύτερης γραμμής θεραπεία σε μελέτες φά-
σης 1 και 2 και έχουν μπει στο επίκεντρο των 
ερευνών. Πολλές ανοσοθεραπείες  που στο-
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χεύουν στο μονοπάτι PD-L1-PD-1 αξιολογού-
νται επί του παρόντος σε ασθενείς με ήΚΚ.

ή μελέτη Imbrave 150(5) (φάσης 3) συνέκρινε 
τον συνδυασμό μονοκλωνικών αντισωμάτων 
atezolizumab/bevacizumab με το sorafenib 
σε ασθενείς με ανεγχείρητο ήΚΚ που δεν εί-
χαν προηγουμένως λάβει συστηματική θερα-
πεία. Το atezolizumab στοχεύει εκλεκτικά το 
PD-L1 ώστε να παρεμποδίσει την αλληλεπί-
δραση με τους υποδοχείς PD1 και B7-1, ε-
νώ το bevacizumab στοχεύει το VEGF, ανα-
στέλλοντας την αγγειογένεση και την εξέλιξη 
του όγκου. στην μελέτη συμμετείχαν ασθε-
νείς ηλικίας 18 ετών και άνω με performance 
status 0 ή 1 κατά ECOG, Child-Pugh A χωρίς 
σοβαρή   δυσλειτουργία άλλων συστημάτων. 
Κριτήρια αποκλεισμού ήταν το ιστορικό αυτο-
άνοσου νοσήματος και η παρουσία οισοφα-
γικών ή γαστρικών κιρσών με υψηλό κίνδυ-
νο αιμορραγίας.

σε αυτήν την μελέτη 501 ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν σε δύο ομάδες με αναλογία 2:1 
ώστε να λάβουν atezolizumab/bevacizumab 
(n=336) σε δόση 1200 mg για το atezolizumab 
και 15mg/kg για το bevacizumab ενδοφλε-
βίως κάθε 3 εβδομάδες ή sorafenib (n=165) 
σε δόση 400 mg per os δύο φορές ημερησί-
ως. Πρωταρχικά καταληκτικά σημεία ήταν η 

μέση συνολική επιβίωση και η επιβίωση χω-
ρίς πρόοδο νόσου. Δευτερογενή καταληκτικά 
σημεία ήταν το ποσοστό ανταπόκρισης και η 
διάρκεια της ανταπόκρισης, καθώς και ο χρό-
νος για την επιδείνωση της ποιότητας ζωής. 

Όσον αφορά τα πρωταρχικά καταληκτικά ση-
μεία, η συνολική επιβίωση ήταν σημαντικά με-
γαλύτερη με τον συνδυασμό atezolizumab/
bevacizumab. Τα εκτιμώμενα ποσοστά επι-
βίωσης στους 6 και 12 μήνες ήταν 84,8% 
και 67,2% για την ομάδα atezolizumab/
bevacizumab, ενώ για την ομάδα του sorafenib 
72,2% και 54,6% αντίστοιχα (πίνακας 4). 197 
ασθενείς (58,6%) που έλαβαν atezolizumab/
bevacizumab και 109 ασθενείς (66,1%) που 
έλαβαν sorafenib παρουσίασαν πρόοδο νόσου 
ή απεβίωσαν. ή επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου 
ήταν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα 
του συνδυασμού atezolizumab/bevacizumab 
σε σύγκριση με το sorafenib (6,8 μήνες vs 4,3 
μήνες). Όσον αφορά τα δευτερογενή καταλη-
κτικά σημεία διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός 
υπερισχύει τόσο στο ποσοστό ανταπόκρισης 
στην θεραπεία (atezolizumab/bevacizumab 
vs sorafenib: 87,6% vs 59,1% αντίστοιχα). 

Περίπου 15% των ασθενών στην ομάδα 
atezolzumab/bevacizumab διέκοψαν την θε-
ραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύ-

γκριση με 10% της ομάδος των ασθενών που 
έλαβε sorafenib.  Υπέρταση,  κόπωση,  πρω-
τεϊνουρία, και αύξηση της AST ήταν οι συ-
χνότερες παρενέργειες από τη θεραπεία με 
atezolizumab/bevacizumab.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης άλλα-
ξαν την μέχρι σήμερα προσέγγιση των ασθε-
νών με προχωρημένο ήΚΚ και κατατάσσουν 
τον συνδυασμό atezolizumab/bevacizumab 
στις επιλογές πρώτης γραμμής για την συστη-
ματική θεραπεία του ήΚΚ. 

θεράπειά δευτερΗσ γράμμΗσ
Μέχρι το 2017 δεν υπήρχαν δεύτερης γραμ-

μής χημειοθεραπευτικές επιλογές σε ασθε-
νείς με ήΚΚ που εμφάνισαν πρόοδο νόσου ή 
δυσανεξία στο sorafenib. Μοναδική επιλογή 
για αυτούς τους ασθενείς ήταν να τεθούν σε 
κλινική μελέτη ή να λάβουν τη βέλτιστη υπο-
στηρικτική αγωγή. Από το 2017 όμως έχουν 
προστεθεί καινούριες χημειοθεραπευτικές ε-
πιλογές βάσει ενθαρρυντικών αποτελεσμά-
των από μελέτες φάσης 3.

REGORAFENIB
Το regorafenib είναι από του στόματος ανα-

στολέας πολλαπλών κινασών που παρεμπο-
δίζει την δραστηριότητα κινασών που εμπλέ-
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κονται στην αγγειογένεση, ογκογένεση, μετά-
σταση και την ανοσία του όγκου. στην μελέτη 
RESORCE(6) (φάσης 3) συμπεριλήφθηκαν ε-
νήλικες ασθενείς με ήΚΚ που έλαβαν θερα-
πεία με sorafenib (≥400 mg/ημέρα για ≥20 
από τις 28 τελευταίες θεραπείας) παρουσία-
σαν πρόοδο νόσου και είχαν ηπατική λειτουρ-
γία Child-Pugh A. 567 ασθενείς τυχαιοποιή-

θηκαν σε 2 ομάδες, με την πρώτη (n=374) να 
λαμβάνει θεραπεία με regorafenib και τη δεύ-
τερη (n=193) να λαμβάνει placebo.

Πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης 
ήταν η συνολική επιβίωση, με το regorafenib 
να υπερτερεί (μέση επιβίωση 10,6 μήνες για 
το regorafenib έναντι 7,8 μήνες για τo placebo 
– πίνακας 5). Πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέρ-

γειες η υπέρταση, η δερματική αντίδραση στα 
χέρια και τα πόδια, η κόπωση και η διάρροια.

ή μελέτη RESORCE ανέδειξε το regorafenib 
ως την πρώτη συστηματική θεραπεία που πα-
ρείχε παράταση επιβίωσης σε ασθενείς που 
παρουσίασαν πρόοδο νόσο με το sorafenib, 
καθιερώνοντάς το ως δεύτερης γραμμής  θε-
ραπεία σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

CABOZANTINIB
Το Cabozantinib είναι ένας αναστολέας τυ-

ροσινικών κινασών συμπεριλαμβανομένων 
του MET, VEGFR 1-2-3 και AXL, που έχουν ε-
νοχοποιηθεί για την πρόοδο του ήΚΚ και την 
ανάπτυξη αντοχής στο sorafenib. 

ή μελέτη CELESTIAL(7) (φάσης 3) αξιολόγη-
σε το cabozantinib σε σύγκριση με το placebo 
σε ως θεραπεία δεύτερης γραμμής. Πρόκειται 
για μία τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη 
στην οποία συμμετείχαν ασθενείς 18 ετών και 
άνω με διάγνωση ήΚΚ που  είχαν παρουσιάσει 
πρόοδο νόσου παρόλο που προηγουμένως εί-
χαν λάβει μία ή δύο συστηματικές θεραπείες 
με sorafenib ή regorafenib. συμπεριλήφθηκαν 
ασθενείς με Child-Pugh A, καλή γενική κατά-
σταση, χωρίς νεφρική δυσπραγία. 

704 ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, 
με την μία να λαμβάνει cabozantinib 60 mg 
(n=467)  από του στόματος μία φορά την η-
μέρα και τη δεύτερη ομάδα (n=237) να λαμ-
βάνει placebo. Πρωταρχικό καταληκτικό ση-
μείο ήταν η συνολική επιβίωση για την οποί-
α βρέθηκε στατιστικά σημαντική υπεροχή του 
Cabozantinib (10,2 μήνες) σε σχέση με το 
placebo (8 μήνες) (πίνακας 6). Υπεροχή του 
Cabozantinib υπήρξε και στα δευτερογενή 
καταληκτικά σημεία της μελέτης, με την επι-
βίωση χωρίς πρόοδο νόσου στην ομάδα του 
Cabozantinib να βρίσκεται στους 5,2 μήνες 
σε σύγκριση με τους 1,9 μήνες στη ομάδα του 
placebo. Πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 
που καταγράφηκαν ήταν η δερματική αντίδρα-
ση χεριών - ποδιών, η υπέρταση,  η αυξημένη 
AST, η κόπωση και η διάρροια. Μείωση της δο-
σολογίας έγινε σε 291 ασθενείς (62%) στην 
ομάδα του cabozantinib, ενώ το ποσοστό δι-
ακοπής της αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ε-
νεργειών ήταν 16%. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
από τα υπάρχοντα δεδομένα για την χορήγη-
ση του Cabozantinib σε ασθενείς Child-Pugh 
B τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα τοξικότητας.

RAMUCIRUMAB
στο ήΚΚ τιμές α-FP >400 ng/mL έχουν συ-

σχετισθεί με πτωχή πρόγνωση. οι αυξημέ-
νες συγκεντρώσεις α-FP έχουν συσχετισθεί 
με αυξημένη έκφραση VEGFR και αυξημένη 
αγγειογένεση στο ήΚΚ. Μετά τη θεραπεία με 
sorafenib, οι μισοί περίπου ασθενείς έχουν μέ-
τρηση α-FP ≥400 ng/mL, γεγονός που καθι-
στά αναγκαία την ανεύρεση αποτελεσματικών 
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θεραπειών σε αυτόν τον πληθυσμό.
Το ramucirumab είναι ανθρώπινο IgG1 μονο-

κλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την ενεργο-
ποίηση του VEGFR2. Το 2015 η μελέτη REACH(8) 
ερεύνησε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
του ramucirumab σε ασθενείς με προχωρημέ-
νο ήΚΚ που είχαν προηγουμένως λάβει πρώ-
της γραμμής χημειοθεραπεία με sorafenib. Δεν 
αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση της 
συνολικής επιβίωσης σε σύγκριση με το placebo, 
ωστόσο ανευρέθηκε σημαντική βελτίωση στην 
επιβίωση στον υποπληθυσμό ασθενών με τιμή 
α-FP ≥ 400 ng/mL. Με βάση τα δεδομένα της 
μελέτης REACH, η μελέτη REACH-2(9) σχεδιά-
στηκε με στόχο να ερευνηθεί η αποτελεσματικό-
τητα και η ασφάλεια του ramucirumab ως μο-
νοθεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με 
ήΚΚ που παρουσίασαν δυσανεξία ή πρόοδο νό-
σου μετά τη θεραπεία με sorafenib και baseline 
συγκέντρωσης α-FP ≥400 ng/mL.

σε αυτήν συμμετείχαν ασθενείς άνω των 
18 ετών με BCLC B ή C, Child-Pugh A, 
performance status 0 ή 1 κατά ECOG και 
α-FP ≥400 ng/mL. οι ασθενείς (n=292) τυ-
χαιοποιήθηκαν σε δυο ομάδες, με την πρώτη 
(n=197) να λαμβάνει ενδοφλέβια ramucirumab 
σε δόση 8 mg/kg κάθε 14 ημέρες και τη δεύ-
τερη (n=95) να λαμβάνει placebo. 

Όσον αφορά το πρωταρχικό καταληκτικό ση-
μείο, το ramucirumab είχε στατιστικά σημαντι-
κή υπεροχή στην συνολική επιβίωση με 8,5 
μήνες έναντι 7,3 στο γκρουπ του placebo (πί-
νακας 7). Καταγράφηκε επίσης στατιστικά ση-
μαντική βελτίωση στην επιβίωση χωρίς πρό-
οδο νόσου (2,8 έναντι 1,6 μήνες), χωρίς ω-
στόσο να διαπιστωθεί διαφορά στο ποσοστό 
ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

Πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες  ήταν η 
κόπωση, το περιφερικό οίδημα και η ανορεξία 
(grade 1-2). Από την κατηγορία των grade 3 
ανεπιθύμητων ενεργειών μόνο η υπέρταση και 
η υπονατριαιμία εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη 
συχνότητα στη ομάδα που έλαβε  ramucirumab.

NIVOLUMAB - PEMBROLIZUMAB
Το nivolumab και το pembrolizumab είναι 

μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν στο 
PD-1. χρησιμοποιούνται σε αρκετές κακοήθει-
ες όπως ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύ-
μονα και το μελάνωμα. Βάσει ενθαρρυντικών  
αποτελεσμάτων από μελέτες φάσης 2(10,11), αυ-
τοί οι δύο παράγοντες έλαβαν ταχεία έγκριση 
στις ήΠΑ ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε 
προχωρημένο ήΚΚ. Τα δεδομένα ωστόσο των 
μελετών φάσης 3(12,13) απέτυχαν να δείξουν ση-
μαντικό όφελος στην συνολική επιβίωση στα 
πλαίσια θεραπείας πρώτης και δεύτερης γραμ-
μής, οπότε δεν έλαβαν έγκριση στην ευρώπη.

συμπεράσμάτά
Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί 

σημαντική βελτίωση στις φαρμακευτική θε-

ραπεία του ήΚΚ. Υπάρχουν πλέον 3 πρώτης 
γραμμής (sorafenib, lenvatinib, atezolizumab/
bevacizumab) και 3 δεύτερης γραμμής 
(regorafenib, Cabozantinib, ramucirumab) 
φαρμακευτικές επιλογές που έχουν λάβει έ-
γκριση για την θεραπεία του προχωρημένου 
ήΚΚ. Αρκετοί επιπλέον παράγοντες βρίσκονται 
υπό έρευνα, με τα αποτελέσματα των αντίστοι-
χων μελετών να αναμένονται τα προσεχή έτη.

ή αλλαγή στις επιλογές μας έφερε όμως ση-
μαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, 
κυρίως όσον αφορά την επιλογή της πιο ενδε-
δειγμένης θεραπείας. Μέχρι στιγμής, η επιλογή 
αυτή γίνεται κυρίως βάσει των δεδομένων των 
μελετών, των αναφερόμενων ανεπιθύμητων ε-
νεργειών και της διαθεσιμότητας του κάθε πα-
ράγοντα. σημαντικό επίσης είναι να αποσαφη-
νιστεί και το επόμενο βήμα μετά την αποτυχία 
στην χορήγηση του συνδυασμού atezolizumab/
bevacizumab. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα 
και τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της χημειο-
θεραπείας στο ήΚΚ τίθεται και το θέμα της ανα-
θεώρησης του αλγόριθμου του BCLC.

προτεινόμενος θεράπευτικοσ 
άλγοριθμοσ
1ης ΓΡΑΜΜΗΣ 
συστηματική 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2ης ΓΡΑΜΜΗΣ συστηματική 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
a-fP < 400 ng/ml a-fP ≥ 400 ng/ml

Sorafenib Regorafenib Ramucirumab
Lenvatinib Cabozantinib Regorafenib
Atezolizumab/
Bevacizumab

Cabozantinib
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Eνδοσκοπική 
υποβλεννογόνιος διατομή
E n d o s c o p i c  s u b m u c o s a l  d i s s E c t i o n  ( Ε s d )

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επεμβατικός Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Μονάδας Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα

Οι εξελίξεις στο χώρο της επεμβατικής ενδοσκόπησης είναι ραγδαίες. 
Πολύποδες και επιφανειακοί όγκοι που αντιμετωπίζονταν με χειρουργική επέμβαση, πλέον αφαιρούνται 

διαμέσου φυσικών οδών με γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση. 
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται βαριές επεμβάσεις όπως η γαστρεκτομή ή η κολεκτομή. 

Περιστατικό 1. Εκτομή πρώιμου καρκίνου εγγύς οισοφάγου (Ca in situ) με την τε-
χνική ESD (από το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη).

Ποιές βλάβες μπορούν να αφαιρεθούν με eSD;
-  Αφαίρεση προκαρκινικών βλαβών οισοφάγου: χαμηλόβαθμη δυσπλασία, 

υψηλόβαθμη δυσπλασία ή αρχόμενη κακοήθεια όταν εκτιμάται ότι το βά-
θος διήθησης είναι επιφανειακό. 

-  Ενδοσκοπική αφαίρεση πρώιμου καρκίνου στομάχου, αδενωμάτων στομά-
χου, μεγάλων υπερπλαστικών πολυπόδων στομάχου, δυσπλαστικών αλ-
λοιώσεων στομάχου (χαμηλόβαθμη ή υψηλόβαθμη δυσπλασία). 

-  Εκτομή μικρών υποβλεννογονίων όγκων οισοφάγου-στομάχου με ESD,  με 
υποβλεννογόνιο τούνελ (STER), ή με λαπαροσκοπική βοήθεια (LECS)

-  Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλων άμισχων πολυπόδων παχέος εντέρου 
(lateral spreading adenomas) και ορθού. 

Πρωτοπόροι σε αυτές τις τεχνικές είναι οι Ιάπωνες, οι οποίοι τα τελευ-
ταία  10 χρόνια έχουν δημιουργήσει μικροεργαλεία, μινιατούρες χει-
ρουργικών εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο ενδοσκόπιο και ε-

πιτρέπουν την αφαίρεση πρώιμου καρκίνου οισοφάγου, στομάχου και πα-
χέος εντέρου, τεχνική γνωστή ως ενδοσκοπική υποβλεννογόνιος διατομή 
(Endoscopic Submucosal Dissection), χωρίς να χρειαστεί χειρουργική τομή. 

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό μέθη ή γενική αναισθησία. Αρχικά ο ι-
ατρός οριοθετεί την περιοχή προς εκτομή με την βοήθεια του γαστροσκοπί-
ου ή του κολονοσκοπίου. 

Στην συνέχεια ο ιατρός με την βοήθεια μικρομαχαιριδίων τα οποία εισέρ-
χονται στο ενδοσκοπικό όργανο αποκολλά την επιφανειακή στοιβάδα του 
τοιχώματος η οποία περιέχει τον όγκο, προσπαθώντας να μην τραυματίσει 
την μυϊκή στιβάδα η οποία πρέπει να μείνει άθικτη.  

Όταν ολοκληρωθεί η εκτομή της βλάβης, η επιφανειακή πληγή μένει ανοι-
κτή ή τοποθετούνται ειδικά ενδοσκοπικά υλικά τα οποία επιταχύνουν την ε-
πούλωσή της (γνωστά ως κλιπ). Περιστατικό 2. Υφολική εκτομή βλεννογόνου άντρου σε  80χρονο ασθενή με 

πρώιμο καρκίνο στομάχου (Ca in situ). Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής απέφυγε 
γαστρεκτομή. (Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη).

Ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή;
Ασθενείς με επιφανειακούς όγκους οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέ-

ρου αποφεύγουν μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση (οισοφαγεκτομή, γα-
στρεκτομή, κολεκτομή αντιστοίχως). Ο χρόνος νοσηλείας είναι μικρότερος, 
οι λειτουργικές συνέπειες είναι αμελητέες, και το συνολικό κόστος περίθαλ-
ψης-νοσηλείας χαμηλότερο.  
Είναι ριζική η επέμβαση;

Η ΕSD μας βοηθάει στο να αφαιρέσουμε την βλάβη σε ένα ενιαίο 
κομμάτι το οποίο θα μελετηθεί με μικροσκόπιο από τον παθολογο-
ανατόμο (ιστολογική εξέταση).  Η λεπτομερής εξέταση του τμήμα-
τος το οποίο αφαιρέθηκε θα αποκαλύψει την πραγματική ταυτότη-
τα της βλάβης και το αν χρειάζεται συμπληρωματική θεραπεία ή όχι. 
Πιο συγκεκριμένα, αν τα πλάγια και εν τω βάθει όρια είναι υγιή, το βάθος υ-
ποβλεννογονίου διήθησης είναι επιφανειακό και δεν υπάρχει διήθηση αγ-
γείων ή λεμφαγγείων τότε η επέμβαση θεωρείται ογκολογικώς επαρκής και 
ο κίνδυνος υποτροπής είναι πολύ μικρός.

Πρέπει να τονιστεί ότι είναι δύσκολο εκ των προτέρων να γνωρίζουμε αν έ-
νας πολύποδας έχει βαθιά διήθηση ή όχι. Οι  προεγχειρητικές βιοψίες, η ενδο-
σκοπική απεικόνιση, η αξιολόγηση με  ενδοσκοπικό υπέρηχο, η αξονική και 
η μαγνητική τομογραφία είναι ενδεικτικές αλλά όχι δεσμευτικές για το τελικό 
αποτέλεσμα. Μόνο αφού αφαιρεθεί ολόκληρη η βλάβη με ESD θα ξέρου-
με την ακριβή ιστολογία/φύση της βλάβης. Σε περίπτωση που εντοπιστούν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως αυτά καθορίζονται από τις Ιαπωνικές και 
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε 
συμπληρωματική χειρουργική επέμβαση, σε ακτινοθεραπεία ή και χημειο-
θεραπεία με βάση την απόφαση ογκολογικού συμβουλίου. Συνεπώς η ESD 
μας προσφέρει την δυνατότητα ακριβούς σταδιοποίησης και είναι θεραπευ-
τική όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.
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Περιστατικό 3. Εκτομή πρώιμου καρκίνου ορθού (Ca in situ) 
με επέκταση στον πρωκτό. 
(Aπό το προσωπικό αρχείο του Γ. Μαυρογένη).

Ποια είναι η διάρκεια μίας eSD;
Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 1-4 ώρες και καθορίζεται από το 

μέγεθος της βλάβης, την τοποθεσία της βλάβης, την ανατομία της συγκεκρι-
μένης περιοχής, την παρουσία ίνωσης ή έντονης αγγείωσης και από την ενδε-
χόμενη λήψη αντιπηκτικών (πχ Xarelto, Sintrom, Eliquis)/αντι-αιμοπεταλιακών 
φαρμάκων (πχ Salospir, Plavix).

Απαιτείται νοσηλεία για την επέμβαση;
Η ΕSD συνήθως πραγματοποιείται με γενική αναισθησία με εξαίρεση τις 

βλάβες ορθού όπου μπορεί να χορηγηθεί μέθη. 
Ο ασθενής συνήθως νοσηλεύεται για 24-48 ώρες. Επιλεγμένα περιστατικά 

ESD στομάχου ή ορθού μπορούν να πάρουν εξιτήριο την ίδια μέρα. 

Ποιες είναι οι συχνότερες επιπλοκές;
-  Η διεγχειρητική αιμορραγία η οποία αντιμετωπίζεται επιτόπου με καυτηρια-

σμό ή clips («ενδοσκοπικά ράμματα») και η όψιμη αιμορραγία τις πρώτες 2 
εβδομάδες, η οποία αντιμετωπίζεται συνήθως ενδοσκοπικά ή συντηρητικά.

-  Η διάτρηση, η οποία όταν αφορά τον στόμαχο ή το ορθό αντιμετωπίζεται 
συνήθως ενδοσκοπικά με clips. Σε περίπτωση διάτρησης του παχέος εντέ-
ρου ο ιατρός μπορεί να την αντιμετωπίσει είτε με clips είτε να χρειαστεί λα-
παροσκόπηση και τοπική συρραφή.

-  Επιπλοκές που σχετίζονται με την αναισθησία και τα καρδιολογικά προβλή-
ματα του εκάστοτε ασθενούς.

Πώς αισθάνεται ο ασθενής μετά την επέμβαση;
Την 1η μέρα της επέμβασης ο ασθενής νοιώθει έναν ήπιο μετεωρισμό ή 

ένα αίσθημα βάρους στην κοιλιακή χώρα. Μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα, 
να περπατήσει και να επιστρέψει σε ήπιες δραστηριότητες. Η σίτιση περιορί-
ζεται σε σούπες/μαλακές τροφές για 7 μέρες και μετά είναι φυσιολογική. Σε 
ασθενείς με βλάβες πρωκτού μπορεί να υπάρξει ήπιος ερεθισμός για λίγες 
μέρες ο οποίος σταδιακά υποχωρεί.
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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
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ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση

Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης του προϊόντος
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Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
LHP®: Αιµορροϊδοπλαστική
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
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σελιδα 24

Πέντε χρόνια εμπειρίας με το 
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση 
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ

απο τηΝ επΙστημοΝΙκη ΒΙΒλΙοθηκη τησ εταΙρεΙασ ENDOTECH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη 

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

Tech Coloproctol 2017

A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
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Ο ασθενής έλαβε αγωγή με υψη-
λή δόση αναστολέων αντλίας 
πρωτονίων με έλεγχο των πα-

λινδρομικών του ενοχλημάτων. Μετά 
από έξι μήνες διενεργήθηκε νέα ενδο-
σκόπηση όπου επιβεβαιώθηκε χαμη-
λόβαθμη δυσπλασία. Λόγω του εκτε-
ταμένου Barrett και της ύπαρξης χα-
μηλόβαθμης δυσπλασίας σε δύο δι-
αφορετικές με εξάμηνη διαφορά εν-
δοσκοπήσεις, ο ασθενής υπεβλήθη 
σε ενδοσκοπική θεραπεία με ραδιο-
συχνότητες RfA. 

Αρχικά έγινε καυτηριασμός με το σύ-
στημα HALo 360 (ηλεκτρόδιο υπό τη 
μορφή μπαλονιού), το οποίο χρησιμο-
ποιείται για κυκλοτερείς και εκτεταμέ-
νες βλάβες (εικόνα 2). Ακολούθησαν 
δύο συνεδρίες με μεσοδιάστημα 12 ε-
βδομάδων, όπου έγινε καυτηριασμός 
των υπολειπόμενων γλωσσίδων (εικό-
να 3-4), καθώς και κυκλοτερής καυτη-
ριασμός της περιοχής της γαστροοισο-
φαγικής συμβολής/neo-Z-line με το σύ-
στημα HALo 90, το οποίο είναι ένας εν-
δοσκοπικός καθετήρας που καταλήγει 
σε τοξοειδή πλακέτα 90 μοιρών, που 
προσαρμόζεται στην άκρη του ενδο-
σκοπίου και επιλέγεται για μικρής έ-
κτασης βλάβες (εικόνα 5). 

Έξι μήνες μετά, οι βιοψίες από την πε-
ριοχή της γαστροοισοφαγικής συμβο-
λής και του νέου-πλακώδους επιθηλί-
ου του οισοφάγου δεν ανέδειξαν εντε-
ρική μεταπλασία ή δυσπλασία. 

Ο ασθενής παραμένει σε PPI ως θε-
ραπεία συντήρησης και με τη σύστα-
ση για νέα ενδοσκόπηση  σε ένα έτος.

H ενδοσκοπική θεραπεία του οισο-
φάγου Barrett με ραδιοσυχνότητες εί-
ναι μια μέθοδος με υψηλή αποτελε-
σματικότητα (>90% διατήρηση εκρίζω-
σης σε πενταετή παρακολούθηση) και 
χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών (η πιο συ-
χνή αφορά οπισθοστερνικό άλγος που 
υφίεται σε λίγες μέρες με αναλγητικά, 
στενώσεις σε ποσοστό 2-6%, διάτρη-
ση και αιμορραγία εξαιρετικά σπάνια).

Άνδρας 54 ετών προσέρχεται με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου από πολλών ετών. Από το ατομικό αναμνηστικό 
είναι καπνιστής 20 τσιγάρων ημερησίως από 20 ετών και έχει BMI 36. Υπεβλήθη σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού με γαστροσκόπιο 

υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα χρωμοενδοσκόπησης ΝΒΙ, όπου αναδείχθηκε διαφραγματοκήλη 3 εκ. και εικόνα οισοφάγου 
Barrett C3M8 χωρίς ορατή επηρμένη βλάβη (εικόνα 1). Η λήψη βιοψιών (από κάθε τεταρτημόριο και κάθε 1-2 εκ.) ανέδειξε παρουσία 

εντερικής μεταπλασίας με καλυκοειδή κύτταρα και χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε περισσότερες από μία θέσεις από εξειδικευμένο 
παθολογοανατόμο. Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας η περαιτέρω αντιμετώπιση του αρρώστου;

Γαστρεντερολογικό Quiz 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΙΚΟΥ, χΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ηπατογαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Μονάδα, β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

βΙβΛΙΟΓΡΑφΙΚΕΣ ΑΝΑφΟΡΕΣ
Weusten Bas et al. Endoscopic management 

of Barrett’s esophagus: European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Position 
Statement. Endoscopy 2017 feb; 49(2): 191-198

Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 5

Εικόνα 2

Εικόνα 4
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Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Επιδημιολογία και δεδομένα νοσηρότητας κ θνητότητας στην χρόνια ηπατοπάθεια
Συντονιστές: Β. Σύψα, Κ. Θωμόπουλος 
1. Iογενής ηπατίτιδα Α-Ε., Ε. Ξενοφώντος
2. Αλκοολική ηπατοπάθεια, Γ. Δημητρίου
3. NASH/NAFLD, Σ. Σαββίδου
4. ΗΚΚ, Ν. Παπαδόπουλος

13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ε. Χολόγκιτας
Διαχείριση ασθενών με  ηπατικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της Covid-19 πανδημίας 
Ομιλήτρια: Χ. Κρανιδιώτη  

14:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Συχνά λάθη και παραλείψεις στην ηπατολογία. Μ. Ντόιτς, Σ. Γκαμπέτα

15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηπατίτιδα C, Συντονιστές: Σ. Καραταπάνης, Σ. Ντουράκης
1. Δοκιμασίες ταχείας διάγνωσης HCV ως όπλο για την εξάλειψη, Δ. Tσακαλία
2. Η εξέλιξη της HCV κίρρωσης μετά επιτυχή θεραπεία, Γ. Διαμαντοπούλου 
3.  Λήψη οργάνων από δότες με ιστορικό ηπατίτιδας C για μεταμόσχευση.  

Μπορούν να αξιοποιηθούν; Ο. Γιουλεμέ
4. Υπάρχει πρόοδος στην ανάπτυξη εμβολίου στην ηπατίτιδα C, Ι Γουλής

16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Γ. Παπαθεοδωρίδης
Ηπατίτιδα Β : Φάρμακα υπο δοκιμή (Νew drugs for HBV cure), Ομιλητής: P. Lampertico

17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - συζήτηση eposters, Συντονιστές: Χ. Δρακούλης, Α. Πρωτοπαπάς

18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Χολοστατικά νοσήματα ήπατος, Συντονιστές: Ι. Κοσκίνας, Β. Σεβαστιανός
1.  Η πρόοδος στην κατανόηση της Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειίτιδας μέσω του GLOBAL PBC 

Study Group, Ν. Γατσέλης
2. Τρέχουσες και μελλοντικές θεραπείες στην Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα, Χ. Τριάντος
3.  Η πρόοδος στην κατανόηση της Πρωτοπαθούς Σκληρυντικής Χολαγγειίτιδας νοσήματος μέσω  

του International PSC Study Group, Ε. Ρηγοπούλου
4.  Το μέλλον στην αντιμετώπιση των ασθενών με Πρωτοπαθή Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα,  

Ι. Βλαχογιαννάκος

19:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

20:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ  B 

13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος Ε. Ακριβιάδης 
Αναπαραγωγική υγεία και ηπατική νόσος, Ομιλητής: Ι. Ελευσινιώτης

14:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Διαχείριση καρδιο-αγγειακού κινδύνου και νόσου σε ασθενή με λιπώδες ήπαρ,  
Χ. Βλαχόπουλος, Γ. Κόντος

15:00 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Συντονιστές: Σ. Μανωλακόπουλος, Μ. Ντόιτς, Φοιτητής

16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Παυλοπούλου
Εμβόλια SAR-CoV: μύθοι και πραγματικότητα, Ομιλήτρια: Μ. Πηρουνάκη

17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - συζήτηση eposters, Συντονιστές: Χ.Τριάντος, Δ Τζιλβές

18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προκλήσεις και προβληματισμοί στο ηπατολογικό ιατρείο 
Συντονιστές: Δ. Χριστοδούλου, Ι. Κετίκογλου
1.  Παθολογική ηπατική βιοχημεία σε ασθενή με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου,  

Χ. Παυλίδης
2.  Οξεία ηπατίτιδα σε ασθενείς που θα λάβουν ανοσοκαταστολή, βιολογικούς παράγοντες  

ή χημειοθεραπεία, Σ. Σιακαβέλλας
3.Αιτιολογική αντιμετώπιση της " σοβαρής " οξείας ηπατίτιδας, Α. Μπέλλου
4.Σπάνιες αιτίες επίμονα παθολογικών τιμών ηπατικών ενζύμων, H. Μάνη

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

08:00 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ:
Ηπαρ και συστηματικά νοσήματα
Συντονιστές: Σ.Μανωλακόπουλος, Ι. Ελευσινιώτης, Μ. Ντόιτς, Γ. Γερμανίδης   
1.  Ασθενής με λέμφωμα και παθολογική ηπατική βιοχημεία 

Εισηγήτρια: Σ. Βασιλειάδη, Υπεύθυνη Ηπατολόγος: Μ. Ντόιτς, Σχολιάστρια: Φ. Κοντοπίδου
2.  Ασθενής με χολόσταση και υποτροπιάζοντα επεισόδια πνευμονίας 

Εισηγήτρια: Ε. Μπλέτσα, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ι. Ελευσινιώτης, Σχολιαστής: Α.Τζουβελέκης 
3.  Ο ηπατολόγος σε ασθενή με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο 

Εισηγήτρια: Κ. Ασλάνογλου, Υπεύθυνη Ηπατολόγος: Μ. Ντόιτς, Σχολιάστρια: Φ. Κοντοπίδου
4.  Ασθενής με κίρρωση και σοβαρή στένωση αορτής  

Εισηγητής: Ι Δημητρόγλου, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ι. Ελευσινιώτης, Σχολιαστής: Κ. Τσιούφης

10.00 - 10.30 Διάλειμμα

5.  Ασθενής με κίρρωση και στεφανιαία νόσο, Εισηγήτρια: Χ. Φλούρου 
Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ν. Γατσέλης, Σχολιαστής: Κ. Τσιούφης

6.  Ασθενής με κίρρωση, πυλαία υπέρταση, ίκτερο κ διάταση χοληφόρων 
Εισηγητής: Α. Γούλας, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Γ. Γερμανίδης 
Σχολιάστρια: Κ. Παρασκευά

7.  Ασθενής με πυρετό, ίκτερο και πολλαπλές στενώσεις χοληφόρων 
Εισηγήτρια: Μ. Βελεγράκη, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Γ. Γερμανίδης 
Σχολιάστρια: Κ. Παρασκευά

8.  Ασθενής με κίρρωση και μικροβιαιμία με πολυανθεκτικό μικρόβιο 
Εισηγητής: Ι. Μωραϊτίδης, Υπεύθυνος Ηπατολόγος: Ν. Γατσέλης,  
Σχολιάστρια: Α. Αλεξοπούλου

12:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Διαχείριση ασθενούς με χρόνια ηπατίτιδα Β στο εξωτερικό ιατρείο 
Σ. Μανωλακόπουλος, Χ. Κρανιδιώτη

13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Νεότερα δεδομένα στην αυτοάνοση ηπατίτιδα, Συντονιστές: Ι. Κοσκίνας, Γ. Νταλέκος
1.  Επικαιροποίηση των ορολογικών κριτηρίων για τη διάγνωση της αυτοανόσου ηπατίτιδας και 

των θεραπειών 2ης και 3ης γραμμής, Κ. Ζάχου
2. Εναλλακτικές μορφές αυτοανόσου ηπατίτιδας, Γ. Νταλέκος
3. Ηπατοκυτταρικός καρκίνος και αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, Ε. Σινάκος

15:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Σ. Μανωλακόπουλος
Η επίδραση της πανδημίας στην έρευνα στην Ηπατολογία, Ομιλητής: Εμ. Τσόχατζης

15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Συζήτηση eposters, Συντονιστές: Π. Ιωαννίδου, Μ. Καλαφατέλη

16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ, GILEAD
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 130 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος 
προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 130 mg ustekinumab σε 26 ml (5 mg/
ml). Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-
12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου 
DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Το διάλυμα είναι 
διαυγές, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Νόσος του Crohn: Το 
STELARA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn, οι οποίοι 
εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε ανταγωνιστή 
του TNFα ή παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες. Ελκώδης κολίτιδα: Το STELARA ενδείκνυται για τη 
θεραπεία ενήλικων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή 
ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα 
ή παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε 
κάποιο από τα έκδοχα. Κλινικά σημαντική, ενεργή λοίμωξη (π.χ. ενεργή φυματίωση, βλέπε παράγραφο  Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: 
Ιχνηλασιμότητα: Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το 
όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Λοιμώξεις: Το 
ustekinumab μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων και να ενεργοποιήσει εκ νέου λανθάνουσες 
λοιμώξεις. Σε κλινικές μελέτες, σοβαρές βακτηριακές, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις έχουν παρατηρηθεί σε 
ασθενείς που λαμβάνουν STELARA (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Απαιτείται προσοχή όταν 
εξετάζεται η χρήση του STELARA σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη ή με ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης (βλέπε 
παράγραφο Αντενδείξεις). Πριν από την έναρξη της θεραπείας με STELARA, οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται για 
λοίμωξη από φυματίωση. Το STELARA δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (βλέπε 
παράγραφο Αντενδείξεις). Η θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης πρέπει να ξεκινά πριν από τη χορήγηση του 
STELARA. Το ενδεχόμενο θεραπείας κατά της φυματίωσης πρέπει επίσης να εξετάζεται πριν από την έναρξη 
χορήγησης του STELARA σε ασθενείς με ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργού φυματίωσης, για τους οποίους δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθεί μια επαρκής προηγούμενη θεραπεία. Ασθενείς που λαμβάνουν STELARA πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις και συμπτώματα ενεργού φυματίωσης κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος 
της θεραπείας. Πρέπει να γίνει υπόδειξη στους ασθενείς να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν 
σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν λοίμωξη. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει μια σοβαρή λοίμωξη, ο ασθενής 
πρέπει να παρακολουθείται στενά και το STELARA δεν πρέπει να χορηγηθεί μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη. 
Κακοήθειες: Τα ανοσοκατασταλτικά όπως το ustekinumab αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο κακοήθειας. Ορισμένοι 
ασθενείς που λάμβαναν STELARA στα πλαίσια κλινικών μελετών ανέπτυξαν δερματικές και μη δερματικές 
κακοήθειες (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που να περιλαμβάνουν 
ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας ή μελέτες που να συνεχίζουν τη θεραπεία σε ασθενείς που αναπτύσσουν 
κακοήθεια κατά τη λήψη του STELARA. Συνεπώς, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η χρήση του STELARA στους 
ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς, ιδίως όσοι είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ασθενείς με ιατρικό ιστορικό 
μακροχρόνιας λήψης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ή όσοι έχουν ιστορικό φωτοθεραπείας (PUVA), πρέπει να 
παρακολουθούνται για την εμφάνιση μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος (βλέπε παράγραφο 
Ανεπιθύμητες ενέργειες). Συστηματικές και αναπνευστικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Συστηματικές: Έχουν 
αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, σε 
μερικές περιπτώσεις αρκετές ημέρες μετά τη θεραπεία. Έχουν εμφανιστεί αναφυλαξία και αγγειοοίδημα. Εάν 
εμφανιστεί αναφυλαξία ή άλλη σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας, πρέπει να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία και 
να διακοπεί η χορήγηση του STELARA (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Αναπνευστικές: Έχουν 
αναφερθεί περιστατικά αλλεργικής κυψελίτιδας, ηωσινοφιλικής πνευμονίας και μη λοιμώδους οργανωτικής 
πνευμονίας κατά τη χρήση του ustekinumab μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
περιελάμβαναν βήχα, δύσπνοια και διάμεσες διηθήσεις μετά από μία έως τρεις δόσεις. Οι σοβαρές εκβάσεις 
περιελάμβαναν αναπνευστική ανεπάρκεια και παρατεταμένη νοσηλεία. Βελτίωση αναφέρθηκε μετά τη διακοπή 
του ustekinumab και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χορήγηση κορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση που η 
πιθανότητα λοίμωξης έχει αποκλειστεί και η διάγνωση είναι επιβεβαιωμένη, διακόψτε το ustekinumab και 
ξεκινήστε κατάλληλη θεραπεία (βλέπε παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Εμβολιασμοί: Συνιστάται να μη 
συγχορηγούνται εμβόλια ζώντων ιών ή βακτηρίων (όπως ο Βάκιλλος των Calmette και Guérin (BCG)) με το STELARA. 
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα λάβει εμβόλια με ζώντες ιούς ή ζώντα 
βακτήρια Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη δευτερογενή μετάδοση λοίμωξης από ζώντα εμβόλια σε ασθενείς που 
λάμβαναν STELARA. Πριν από τον εμβολιασμό με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θεραπεία με το STELARA πρέπει 
να διακοπεί για τουλάχιστον 15 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση και μπορεί να ξαναρχίσει τουλάχιστον 2 
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Οι συνταγογράφοι ιατροί πρέπει να συμβουλεύονται την Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριμένου εμβολίου για πρόσθετη πληροφόρηση και οδηγίες σχετικά με 
την παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων μετά τον εμβολιασμό. Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
STELARA μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα αδρανοποιημένα ή μη ζώντα εμβόλια. Η μακροχρόνια θεραπεία με 
STELARA δεν καταστέλλει τη χυμική ανοσολογική απάντηση στο πολυσακχαριδικό εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο 
ή το εμβόλιο για τον τέτανο. Παράλληλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία: Σε μελέτες για την ψωρίαση, η ασφάλεια και 
η αποτελεσματικότητα του STELARA σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών, ή με φωτοθεραπεία, δεν έχουν αξιολογηθεί. Σε μελέτες για την ψωριασική αρθρίτιδα, η παράλληλη 
χρήση MTX δεν φάνηκε να επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του STELARA. Σε μελέτες για τη 
νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, η ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών ή κορτικοστεροειδών δεν 
φάνηκε να επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του STELARA. Απαιτείται προσοχή όταν εξετάζεται 
η παράλληλη χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών και του STELARA ή κατά τη μετάβαση από άλλα βιολογικά 
ανοσοκατασταλτικά. Ανοσοθεραπεία: Το STELARA δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
ανοσοθεραπεία για αλλεργία. Δεν είναι γνωστό εάν το STELARA μπορεί να επηρεάσει την ανοσοθεραπεία για 
αλλεργία. Σοβαρές δερματοπάθειες: Σε ασθενείς με ψωρίαση, έχει αναφερθεί αποφολιδωτική δερματίτιδα μετά 
από θεραπεία με ustekinumab (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας 
ενδέχεται να αναπτύξουν ερυθροδερμική ψωρίαση στα πλαίσια της φυσικής πορείας του νοσήματός τους. Τα 
συμπτώματα της ερυθροδερμικής ψωρίασης ενδέχεται να μην διακρίνονται κλινικά από την αποφολιδωτική 
δερματίτιδα. Κατά την παρακολούθηση της ψωρίασης του ασθενούς, οι γιατροί θα πρέπει να επαγρυπνούν για 
συμπτώματα ερυθροδερμικής ψωρίασης ή αποφολιδωτικής δερματίτιδας. Εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν, 
θα πρέπει να ακολουθηθεί κατάλληλη θεραπεία. Το STELARA θα πρέπει να διακόπτεται εάν υπάρχει υπόνοια 
αντίδρασης στο φάρμακο. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι (≥  65 ετών): Δεν παρατηρήθηκαν συνολικές διαφορές 
στην αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω που έλαβαν STELARA, σε σύγκριση 
με νεότερους ασθενείς σε κλινικές μελέτες στις εγκεκριμένες ενδείξεις, ωστόσο ο αριθμός των ασθενών ηλικίας 65 
ετών και άνω δεν ήταν επαρκής ώστε να καθοριστεί εάν οι ασθενείς αυτοί ανταποκρίνονται διαφορετικά από τους 
νεότερους ασθενείς. Λόγω της υψηλότερης επίπτωσης λοιμώξεων γενικά στον ηλικιωμένο πληθυσμό, η θεραπεία 
πρέπει να γίνεται με προσοχή στους ηλικιωμένους. Περιεχόμενο σε νάτριο: To STELARA περιέχει λιγότερο από 
1  mmol νατρίου (23  mg) ανά δόση, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου». Ωστόσο, το STELARA 
αραιώνεται με διάλυμα χλωριούχου νατρίου προς έγχυση 9 mg/ml (0,9%). Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
προκειμένου για ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενη πρόσληψη νατρίου. Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (>  5%) στις ελεγχόμενες περιόδους των 
κλινικών μελετών της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας, της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας σε 
ενήλικες με το ustekinumab ήταν ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία. Οι περισσότερες από αυτές θεωρήθηκαν ήπιες 
και δεν επέβαλαν τη διακοπή της θεραπείας της μελέτης. Η πιο σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί 
για το STELARA είναι σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας (βλέπε 
παράγραφο  Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Το συνολικό προφίλ ασφάλειας ήταν 
παρόμοιο για ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Κατάλογος 
ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα: Τα δεδομένα ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω αντικατοπτρίζουν την 
έκθεση ενηλίκων στο ustekinumab σε 14 μελέτες φάσης 2 και φάσης 3 σε 6.709 ασθενείς (4.135 με ψωρίαση και/ή 
ψωριασική αρθρίτιδα, 1.749 με νόσο του Crohn και 825 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα). Αυτά περιλαμβάνουν έκθεση 
στο STELARA στις ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες περιόδους των κλινικών μελετών για τουλάχιστον 6 μήνες ή 1 
έτος (4.577 και 3.253 ασθενείς, αντιστοίχως, με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα) 
και έκθεση για τουλάχιστον 4 ή 5 έτη (1.482 και 838 ασθενείς με ψωρίαση, αντιστοίχως). Ο Πίνακας 2 παρέχει έναν 
κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών από κλινικές μελέτες για την ψωρίαση, την ψωριασική αρθρίτιδα, τη νόσο 
του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα σε ενήλικες, καθώς επίσης και ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από 
την εμπειρία μετά την κυκλοφορία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά την Kατηγορία Οργάνου 
Συστήματος και τη συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές 
(≥  1/100 έως <  1/10), Όχι συχνές (≥  1/1.000 έως <  1/100), Σπάνιες (≥  1/10.000 έως <  1/1.000), Πολύ σπάνιες 
(< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας 
συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 2 Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών

Kατηγορία/Οργανικό Σύστημα Συχνότητα εμφάνισης: Ανεπιθύμητη ενέργεια

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

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

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

Ψυχιατρικές διαταραχές Όχι συχνές: Κατάθλιψη

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία
Όχι συχνές: Παράλυση προσωπικού νεύρου

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

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

Διαταραχές του γαστρεντερικού Συχνές: Διάρροια, ναυτία, έμετος

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

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

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Συχνές: Οσφυαλγία, μυαλγία, αρθραλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης

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

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

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος  
συσκευασίας

Νοσοκομειακή  
Τιμή

Λιανική  
Τιμή

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

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηπατίτιδα Β, Συντονιστές: Σ. Χατζηγιάννης, Π. Καραγιάννης
1.  Εφαρμογή των προγνωστικών score για τον κίνδυνο ΗΚΚ στην κλινική πράξη,  

Γ. Παπαθεοδωρίδης
2. Είναι εφικτή η εξάλειψη της ηπατίτιδας Β; Α. Αλεξοπούλου 
3.  Mία κριτική θεώρηση για τους νέους βιοδείκτες  στην χρόνια ηπατίτιδα Β, Α. Χατζηγιάννη
4. Ηπατίτιδα Β και συννοσηρότητες, Β. Θεόπιστος

18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ, IPSEN

19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ROCHE

ΑΙΘΟΥΣΑ  B

12:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Χρόνια Ηπατίτιδα C σε χρήστες ουσιών-πρακτικές οδηγίες, Ο. Αναγνώστου, Ε. Πετρουλάκη   

13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ενδοσκόπηση και Ηπαρ, Συντονιστές: Γ. Μάντζαρης, Ι Βλαχογιαννάκος
1. Ενδοσκόπηση και νεοπλασία χοληφόρων, Γ. Στεφανίδης  
2.  Εκτιμώντας τα εργαστηρικά ευρήματα πρίν από την ενδοσκόπηση του κιρρωτικού ασθενούς,  

Α. Χρηστίδου
3. Γαστρικοί και έκτοποι κιρσοί, Ε. Κουρέτα

15:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Γουλής
Το ήπαρ ως ανοσολογικό - ανοσορρυθμιστικό όργανο, Ομιλητής: Δ. Βασιλόπουλος

15:30 Διάλειμμα - Συζήτηση eposters, Συντονιστές: Κ. Ζησιμόπουλος, Ε. Γιγή

17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
“COVID-19 και ήπαρ”, Συντονιστές: Χ. Γώγος, Γ. Νταλέκος
1.  Λοίμωξη COVID-19: Η "ηπατολογική διάσταση" του αναπνευστικού συνδρόμου, Π. Σκένδρος
2. Έκβαση ασθενών με χρόνια ηπατική νόσο και SARS-CoV-2 λοίμωξη, Ν. Γατσέλης 
3. Διαχείριση ανοσοκατασταλτικής αγωγής σε ασθενείς με Covid-19,Κ. Θωμάς

Σάββατο 8 Μαΐου 2021

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

08:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Α. Χούντα, Κ Μιμίδης

09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος Ι. Σουγκλάκος 
Γενετικές και επιγενετικές αλλαγές στην παθογένεση του ΗΚΚ, Ομιλητής: Γ. Γερμανίδης

09:30 Διάλειμμα

10:00 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Σπ. Μανωλακόπουλος, Ι. Ελευσινιώτης

11:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ GILEAD

13:00 Meet the experts ROCHE

14:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η εξάλειψη της HCV στην Ελλάδα, Συντονιστές: Α Θεοχάρης, Σ. Μανωλακόπουλος 
1. Η μέχρι σήμερα εμπειρία: Δράσεις και αστοχίες, Φ. Τσιρογιάννη
2.  Το SVR ως συνολικός δείκτης επιτυχίας και ωφέλειας σε ασθενείς με ΧΕΝ και HCV,  

Β. Παπαστεργίου 
3. Πόσο επιτυχημένα είναι τα μοντέλα εξάλειψης; Η Γκούντας
4. Μελλοντικές δράσεις για την επίτευξη της εξάλειψης στην Ελλάδα, Ο. Αναγνώστου

16:30 Συζήτηση των 5 καλυτέρων e-posters Συντονιστές: Η. Ξηρουχάκης,  Ε. Δήμου

17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αλκοολική ηπατοπάθεια, Συντονιστές: Ε. Ακριβιάδης, Γ. Καφίρη
1.  Διάγνωση και πρόγνωση της αλκοολικής ηπατοπάθειας με μη επεμβατικές μεθόδους,  

Α. Πρωτοπαπάς
2. Ο ρόλος της βιοψίας, Σ. Σακελλαρίου
3. Μικροβίωμα και αλκοολική ηπατοπάθεια, Η. Ξηρουχάκης
4. Τρέχουσες και αναδυόμενες θεραπείες στην αλκοολική ηπατίτιδα, Μ. Κουλεντάκη

18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ε. Αντωνίου
Προγνωστικά μοντέλα υποτροπής ΗΚΚ μετά από χειρουργική εκτομή, Ομιλητής: Γ. Σωτηρόπουλος 

19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ INTEGRIS 

20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ  B

08:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Α. Καπάταης, Γ. Καραμανώλης

09:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Π. Χυτήρογλου
Γενετική Ηπατικού Αδενώματος: Πόσο επηρεάζει την κλινική απόφαση, Ομιλητής: Ι. Κοσκίνας

15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τι νεότερο στην κίρρωση, Συντονιστές: Σ. Μιχόπουλος, Ο. Γιουλεμέ
1. Η κίρρωση ως σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, Ε. Θαλασσινός 
2. Εκτίμηση κινδύνου από χειρουργική επέμβαση σε κιρρωτικό ασθενή Σ. Βρακάς 
3. Καρδιο-αναπνευστική δυσλειτουργία στην κίρρωση, Μ. Σχινά
4. Ηπατονεφρικό σύνδρομο, Γ. Καλαμπόκης

16:30 Διάλειμμα

17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μη αλκοολική νόσος του ήπατος, Συντονιστές: Κ. Πατσιαούρα, Θ. Βασιλειάδης
1. Φυσική πορεία, Ε. Κουτλή
2. Ανασκόπηση κλινικών μελετών θεραπείας ΝASH. Υπάρχουν ελπίδες; Εμ. Τσόχατζης
3. Φάρμακα vs Ενδοσκοπική vs Βαριατρική θεραπεία, Ν. Μάθου
4. Ιστολογκή εκτίμηση ίνωσης, Κ. Τηνιακού

18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Δελλαδέτσιμα
Γενετική στην λιπώδη νόσο του ήπατος, Ομιλήτρια: Μ. Γαζούλη

Κυριακή 9 Μαΐου 2021

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

08:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Αιματέμεση σε ασθενή με κίρρωση, Α. Κουρίκου Χ. Τριάντος

09:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Δ. Καραγιάννης, Μ. Σχινά

10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση του Ηπατοκυτταρικού καρκίνου, Συντονιστές: Ε. Σαμαντάς,  
Ι. Ελευσινιώτης 
1. Σύγκριση οδηγιών για την απεικονιστική διάγνωση του ΗΚΚ, Μ. Τζαλονίκου
2. Το μέλλον της TACE στην εποχή της συστηματικής θεραπείας, Δ. Σαμωνάκης 
3. Πώς επιλέγω φάρμακευτική αγωγή α' γραμμής; Κ. Mιμίδης
4.  Τοξικότητα από το ήπαρ και το πεπτικό της συστηματικής φαρμακευτικής θεραπείας, Γ. Μπάρλα

11:30 Διάλειμμα

12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, Συντονιστές: Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Τσουλφάς
1.Πρώιμη μεταμόσχευση ως η μόνη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με σοβαρή αλκοολική 
ηπατίτιδα Π. Φυτιλή 
2.Καρδιολογική νοσηρότητα ασθενών σε λίστα μεταμόσχευσης ήπατος: καρδιαγγειακός κίνδυνος, 
καρδιακή δυσλειτουργία και εκτίμηση επιβίωσης Κ. Μασούρα
3.Διαχείριση επιπλοκών από τα χοληφόρα μετά από μεταμόσχευση ήπατος Ι. Παχιαδάκης
4. Μακροχρόνιες επιπλοκές Π. Αγοραστού

13:30 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ  B

08:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Θερμοκαυτηρίαση και χημειοεμβολισμός σε ασθενή με ΗΚΚ. Ερωτήματα και προβληματισμοί,  
Ν. Πτώχης, Ν. Παπαδόπουλος

09:00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συντονιστές: Δ. Δημητρουλόπουλος , Η. Ξηρουχάκης

10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ NAFLD, Συντονιστές: Ν. Τεντολούρης, Σ. Ντουράκης
1. Κίνδυνος για ΗΚΚ: τροποποιώ την επιτήρηση; Β. Σεβαστιανός
2. Διαχείριση ασθενούς με NAFLD και Σακχαρώδη Διαβήτη, Α. Κόκκινος
3. Βιοδείκτες στη διάγνωση και στην θεραπεία, Μ. Παπαθεοδωρίδη
4. Aσθενής με φυσιολογικό BMI και στεατοηπατίτιδα, Ε. Χολόγκιτας 

11:30 Διάλειμμα

12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ηπατίτιδα D, Συντονιστές: Ε Μάνεσης, Κ. Θωμόπουλος
1. Ο ιός και οι ιδιαιτερότητές του, Π. Καραγιάννης
2.Προβληματισμοί και φραγμοί στη διάγνωση, Ε. Ράπτη
3. Τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση, Μ. Μελά

19o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο - Επιστημονικο προγραμμα

καταγραφή προγράμματος ομιλητών συνεδρίου 14/04/2021




