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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,

το τέταρτο και τελευταίο για φέτος τεύχος του περιοδικού μας φτάνει στα 
χέρια σας λίγο πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, που 
αναμένεται να προσφέρει κάποιο χρόνο ανάπαυσης και αναψυχής από την 
απαιτητική για όλους καθημερινότητα, με την πανδημία να συνεχίζει να 
επιδρά καταλυτικά στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Με το υλικό 
του παρόντος τεύχους φιλοδοξούμε να σας προφέρουμε όπως πάντα 
χρήσιμες και επίκαιρες γνώσεις γύρω από το γνωστικό μας αντικείμενο.

Η μικροσκοπική κολίτιδα είναι μια νόσος που αποτελεί πρόκληση τόσο 
διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά, καθώς εμφανίζεται με συμπτώματα που 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, με προεξάρχουσα τη χρόνια 
διάρροια, τα οποία καλούμαστε να ελέγξουμε. Ο κ. Σιακαβέλλας στην 
περιεκτική και πλήρη ανασκόπηση του μας αναλύει την παθοφυσιολογία, 
την κλινική εικόνα, τη διαγνωστική προσπέλαση και τις θεραπευτικές 
δυνατότητες σχετικά με την κλινική αυτή οντότητα.

Οι πορφυρίες αποτελούν σπάνια νοσήματα, των οποίων η αιτιολογία 
βρίσκεται στην ανεπάρκεια του ενζυμικού μηχανισμού που εμπλέκεται 
στη βιοσύνθεση της αίμης. Εξ αυτών, η πιο ενδιαφέρουσα για το 
Γαστρεντερολόγο είναι η Οξεία Διαλείπουσα Πορφυρία, που μπορεί να 
εκδηλωθεί με ποικίλα συμπτώματα από το γαστρεντερικό, το νευρικό 
σύστημα και την ψυχική σφαίρα. Συνηθέστερη έκφραση της νόσου 
αποτελεί η παρόξυνση κοιλιακού πόνου που μπορεί να προσομοιάζει 
αυτόν της οξείας κοιλίας. Το σπάνιο αυτό νόσημα, τις εκδηλώσεις του, τη 
διαγνωστική προσπέλαση και την πρόγνωσή του μας περιγράφουν στο 
άρθρο τους οι κκ. Αυδής και Κρανιδιώτη.

Το άρθρο που κλείνει το παρόν τεύχος αφορά μια πολύ ενδιαφέρουσα 
σύμπραξη που έχει πρόσφατα προκύψει μεταξύ της ειδικότητας της 
Γαστρεντερολογίας και της Ψυχιατρικής. Με δεδομένη την ιδιαίτερη 
σχέση μεταξύ της ψυχικής σφαίρας και των σωματικών εκδηλώσεων από 
το γαστρεντερικό, προέκυψε η ανάγκη της ολιστικής και συνδυαστικής 
αντιμετώπισης του ασθενούς με νοσήματα του πεπτικού, την οποία 
έρχεται να καλύψει ο κλάδος της Ψυχογαστρεντερολογίας. Το πολύ 
ενδιαφέρον άρθρο της κ. Καραϊβάζογλου μας ενημερώνει για το 
επιστημονικό υπόβαθρο που συνδέει τα δύο συστήματα, τις δυνατότητες 
παρέμβασης που ανοίγονται με τη συνεργασία των δύο ειδικοτήτων και τα 
θεραπευτικά οφέλη, με γνώμονα την καλύτερη έκβαση των ασθενών.

Με την ευχή να περάσετε όμορφα Χριστούγεννα και η καινούρια χρονιά 
που φτάνει να σας προσφέρει απλόχερα μόνο ευχάριστες εμπειρίες σε 
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, 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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Ο επιπολασμός της νόσου είναι 2-10,8 και 2,3-16/100.000 
άτομα για την λεμφοκυτταρική και την κολλαγονώδη μορφή 
της νόσου αντίστοιχα. Αν και υπήρχαν αναφορές για ολοένα 

αυξανόμενη επίπτωση της ΜΚ, φαίνεται ότι αυτή έχει σταθεροποιη-
θεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους με διά-
μεση ηλικία διάγνωσης τα 65 έτη και μόλις το 25% των περιπτώσε-
ων είναι κάτω των 45 ετών. Επίσης παρατηρείται πιο συχνά στο γυ-
ναικείο φύλο (52-86% του συνόλου).

Η ΜΚ έχει συσχετιστεί με μια σειρά άλλων αυτοάνοσων παθήσε-
ων όπως ο διαβήτης τύπου 1, η θυρεοιδίτιδα και κυρίως η κοιλιοκά-
κη. Φαίνεται ότι ο απλότυπος HLA-DR3-DQ2 του συμπλέγματος ι-
στοσυμβατότητας που προδιαθέτει στην ανάπτυξη κοιλιοκάκης, ενέ-
χεται και στην παθογένεση της ΜΚ. 

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι ενώ οι ασθενείς με κοι-
λιοκάκη έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΜΚ, δε φαί-
νεται να ισχύει στον ίδιο βαθμό το αντίστροφο. Τέλος, σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις έχει αναφερθεί συνύπαρξη ΜΚ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ ιδιαί-
τερα ελκώδους κολίτιδας.

Η παθοφυσιολογία πίσω από την ανάπτυξη της ΜΚ δεν είναι πλή-
ρως γνωστή. Πιθανολογείται ότι είναι πολυπαραγοντική, με το πιο 
πιθανό σενάριο να είναι παρόμοιο με αυτό των ΙΦΝΕ και να αφορά 
την απορρύθμιση της βλεννογονικής ανοσολογικής απόκρισης σε 
ερεθίσματα από τον εντερικό αυλό, σε γενετικώς προδιατεθειμένα 
άτομα. Έχει προταθεί ότι σε τέτοιους ασθενείς παθολογικές μεταβο-
λές είτε στη διαδικασία μεταβολισμού του κολλαγόνου είτε ελλείμα-
τα στη λειτουργία του εντερικού επιθηλίου ως φραγμού μπορεί να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη ΜΚ.

Ο μηχανισμός της διάρροιας που προκαλεί η ΜΚ έχει μελετηθεί σε 
πειραματικά μοντέλα. Φαίνεται να πυροδοτείται κυρίως από τη βλεν-
νογονική φλεγμονή, με τη βαρύτητα της να σχετίζεται κυρίως με τις 
φλεγμονώδεις αλλαγές στο χόριο και λιγότερο με το πάχος της ζώ-
νης του κολλαγόνου. Είναι εκκριτικού τύπου λόγω μειωμένης απορ-
ρόφησης χλωριούχου νατρίου, αλλά πιθανώς να υπάρχει και ένα ο-
σμωτικό στοιχείο, καθώς η διάρροια φαίνεται να μειώνεται σε περι-
όδους νηστείας του ασθενούς. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι δυ-
σαπορρόφηση χολικών αλάτων συνυπάρχει συχνά σε ασθενείς με 
ΜΚ, αντιπροσωπεύοντας έναν επιπρόσθετο μηχανισμό πίσω από το 
διαρροϊκό σύνδρομο.

Το κάπνισμα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 
και την εξέλιξη της ΜΚ. Οι καπνιστές όχι μόνο έχουν αυξημένο κίδυ-
νο ανάπτυξης ΜΚ αλλά φαίνεται ότι προσβάλλονται νωρίτερα και έ-
χουν μειώμενη ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή. Ένας άλλος 
σημαντικός παράγοντας είναι η χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων, η οποία έχει φανεί ότι μπορεί να προκαλέσει αυ-
ξημένη πιθανότητα εμφάνισης της πάθησης ή/και να πυροδοτήσει 
υποτροπές της. 

Η πιο σημαντική κατηγορία φαρμάκων με τέτοια συσχέτιση είναι 
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) αλλά και άλλες ομάδες 
όπως οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) και οι εκλεκτικοί ανα-
στολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Παρόλ’ αυτά δεν έ-
χει αποσαφηνισθεί η ακριβής φύση της συσχέτισης αυτής.

Η κλινική εικόνα της ΜΚ χαρακτηρίζεται από τη χρόνια, με υδαρή 
κόπρανα και απουσία αίματος, διάρροια. Η εμφάνιση της μπορεί να 

Μικροσκοπική 
Kολίτιδα

Σ. ΣΙΑΚΑβΕΛΛΑΣ 
Ιατρός Γαστρεντερολόγος

Η μικροσκοπική κολίτιδα (ΜΚ) είναι μία κλινική 
οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη ενός χρονίου διαρροϊκού συνδρόμου, 
με φυσιολογική ή με ελάχιστες βλεννογονικές 

αλλοιώσεις, εικόνα στην κολονοσκόπηση 
και ιδιαίτερα ιστολογικά ευρήματα. 

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1980 
και με βάση την ιστολογική εικόνα των βιοψιών 

από το παχύ έντερο μπορεί να ταξινομηθεί 
περαιτέρω σε λεμφοκυτταρική 

και κολλαγονώδη κολίτιδα.



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: PENRAZOL
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είναι σταδιακή ή ξαφνική. Ο αριθµός των κενώσεων είναι συνήθως 
µεταξύ 4 και 9 ηµερησίως, αν και µπορεί να ξεπεράσει τις 10 πιο 
σπάνια. Συχνά συνοδεύεται από αίσθηµα έπειξης, νυχτερινά επεισό-
δια και πιο σπάνια από ακράτεια. Μπορεί να είναι συνεχής ή διαλεί-
πουσα. Αρκετές φορές είναι παρόντα και µη ειδικά συµπτώµατα, ό-
πως κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους και αρθραλγίες. 

Μάλιστα σηµαντικό ποσοστό ασθενών πληροί τα κριτήρια για 
Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS-D). Όλα αυτά τα συµπτώµατα 
οδηγούν σε σηµαντική µείωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
Πολλές φορές, αυτό το γεγονός τείνει να υποτιµάται, ωστόσο από 
µελέτες έχει φανεί ότι οι ασθενείς µε ΜΚ έχουν χειρότερη ποιότητα 
ζωής από άτοµα που πάσχουν απο πρωκτική ραγάδα, βαριά δυσκοι-
λιότητα, ακράτεια κοπράνων και σοβαρή ΓΟΠΝ. 

Η λεµφοκυτταρική µορφή φαίνεται να είναι πιο ήπια και να εµφανί-
ζεται σε µικρή ηλικία. Η ΜΚ δε σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο καρ-
κινογένεσης όπως οι ΙΦΝΕ. Τα εργαστηριακά ευρήµατα στη ΜΚ εί-
ναι µη ειδικά, µε αναιµία, αυξηµένους δείκτες φλεγµονής και αυτοα-
ντισώµατα όπως ΑΝΑ, ΑΜΑ, ANCA, anti-TPO να είναι παρόντα στο 
50% περίπου των ασθενώς. 

Η αξιολόγηση της καλπροτεκτίνης κοπράνων στη ΜΚ έχει δώσει α-
ντικρουόµενα στοιχεία, γι’ αυτό και δε συστήνεται η χρήση της στην 
αξιολόγηση των ασθενών αυτών.

Για τη διάγνωση της, είναι σηµαντικό να σκεφτόµαστε τη ΜΚ σε ό-
λες τις περιπτώσεις ασθενών µε χρόνια διάρροια, ειδικά σε αυτούς 
που είναι µεγαλύτερης ηλικίας. Για την οριστική τεκµηρίωση της ΜΚ 
είναι απαραίτητη η ιστολογική επιβεβαίωση µε βιοψίες παχέος εντέ-
ρου που έχουν τα χαρακτηριστικά ευρήµατα. 

Συστήνεται ο αρχικός αποκλεισµός λοιµωδών αιτίων µε καλλιέρ-
γειες και παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων, καθώς και ειδικό έ-
λεγχο για E. coli O157:H7. 

Σηµαντικό είναι να ελεγχθεί το ενδεχόµενο κοιλιοκάκης και να στα-
λεί ένας τυπικός αιµατολογικός και βιοχηµικός έλεγχος για να εξακρι-
βωθεί αν υπάρχει αναιµία ή σύνδροµο δυσαπορρόφησης.

Στη συνέχεια είναι σηµαντική η διενέργεια κολονοσκόπησης µε 
λήψη βιοψιών. Αυτές πρέπει να είναι ξεχωριστές από το δεξί και α-
ριστερό παχύ έντερο και τουλάχιστον 8 στον αριθµό. Η λογική πίσω 
από αυτή τη σύσταση είναι ότι η ΜΚ µπορεί να είναι τµηµατική και ό-
τι η βαρύτητα της φαίνεται να είναι µικρότερη στο εγγύς παχύ έντε-
ρο. Η ορθοσκόπηση δεν είναι αρκετή και θα πρέπει το λιγότερο η ε-
ξέταση να φτάνει µέχρι το σιγµοειδές. 

Συνήθως µακροσκοπικά το παχύ έντερο είναι φυσιολογικό, αλλά 
µπορεί σπάνια να παρατηρηθούν οίδηµα, ερύθηµα και ευθρυπτότη-
τα του βλεννογόνου κατά τόπους.

Ο παθολογοανατοµικός έλεγχος είναι αυτός που θα τεκµηριώσει 
τη διάγνωση. Η φλεγµονώδης απόκριση που παρατηρείται είναι πα-
ρόµοια στη λεµφοκυτταρική και την κολλαγονώδη κολίτιδα µε πα-
ρουσία κυρίως µονοκυττάρων µε λίγα ουδετερόφιλα και ηωσινόφι-
λα στο χόριο. 

Εντούτοις υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που βοηθούν στο 
διαχωρισµό µεταξύ των υποτύπων της ΜΚ. Έτσι στην κολλαγονώ-
δη µορφή έχουµε µία υποεπιθηλιακή ζώνη κολλαγόνου ≥10 µικρό-
µετρα σε διάµετρο. 

Αυτή είναι πιο εµφανής µεταξύ των εντερικών κρυπτών. Από την 
άλλη στη λεµφοκυτταρική µορφή παρατηρούνται ≥20 ενδοεπιθηλι-
ακά λεµφοκύτταρα ανά 100 επιθηλιακά κύτταρα επιφανείας. ∆εν υ-
πάρχει διαταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών αλλά µπορεί να 
συνυπάρχει εστιακή κρυπτίτιδα. 

Περιοχές µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν περιγραφεί και 
σε ασθενείς µε ΙΦΝΕ αλλά συνήθως είναι πιο εµφανή τα τυπικά ιστο-
λογικά χαρακτηριστικά των παθήσεων αυτών.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: SEDACID
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Στη διαφορική διάγνωση της ΜΚ πρέπει να έχουµε πάντα την κοι-
λιοκάκη, τη νόσο Crohn αλλά και το Σύνδροµο Ευερέθιστου Εντέρου.

Στόχος της θεραπείας είναι η κλινική ύφεση, η οποία ορίζεται ως 
<3 κενώσεις την ηµέρα και περίοδος µίας εβδοµάδας χωρίς υδαρείς 
κενώσεις. H αντιµετώπιση της πάθησης οφείλει να αρχίζει µε αποφυ-
γή των πιθανών παραγόντων κινδύνου. Έτσι, στους καπνιστές πρέ-
πει να εξηγείται ο ρόλος του καπνίσµατος και να παρέχεται ενθάρ-
ρυνση για τη διακοπή του. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνονται συµβου-
λές για την αποφυγή των ΜΣΑΦ και των υπολοίπων θεραπευτικών 
σκευασµάτων που σχετίζονται µε τη ΜΚ.

Θεραπεία εκλογής για τη ΜΚ είναι η βουδεσονίδη από του στόµα-
τος σε δόση 9 mg ηµερησίως για 6-8 εβδοµάδες. Η βουδεσονίδη 
είναι ένα κορτικοστεροειδές µε τοπική δράση και µικρή συστηµατική 
επίδραση λόγω αυξηµένου µεταβολισµού από το ήπαρ. 

Συνήθως παρατηρείται βελτίωση των συµπτωµάτων εντός των 
πρώτων ηµερών, αλλά η ολική ύφεση µπορεί να πάρει εβδοµάδες. 
Είναι η µοναδική αγωγή που στηρίζεται σε σε ισχυρές κλινικές µελέ-
τες. Αυτές οι µελέτες αποδεικνύουν ότι η βουδεσονίδη είναι αποτε-
λεσµατική για τη βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση της ΜΚ και ότι επι-
πλέον οδηγεί σε βελτιώση της ποιότητας ζωης των ασθενών. 

Εκτός των παραπάνω η βουδεσονίδη µπορεί να οδηγήσει και σε ι-
στολογική πέρα από κλινική βελτίωση, ενώ µπορεί να επάγει και µα-
κροχρόνια ύφεση.

Το πρόβληµα µε τη ΜΚ είναι ότι, ενώ ανταποκρίνεται αρκετά ικα-
νοποιητικά στη θεραπεία µε βουδεσονίδη, παρουσιάζει αρκετά συ-
χνά (σε ποσοστό εώς και 80%) εξάρσεις/υποτροπές µετά τη διακο-
πή της φαρµακευτικής αγωγής. 

Η επαναχορήγηση βουδεσονίδης φαίνεται να οδηγεί σε ύφεση ση-
µαντικό ποσοστό των ασθενών αλλά έχουν τεθεί ερωτήµατα σε σχέ-
ση µε το κατά πόσο η µακροχρόνια χορήγηση της µπορεί να δηµι-

ουργήσει ανεπιθύµητες ενέργειες. Τα δεδοµένα µέχρι τώρα πάντως 
είναι σχετικά καθησυχαστικά σε σχέση µε τον κίνδυνο ανεπιθύµητων 
συµβαµάτων, ενώ δε φαίνεται να αυξάνεται και ο κίνδυνος για οστε-
οπόρωση µε τη χρήση βουδεσονίδης.

Σε περίπτωση πάντως χρονίας ενεργού ΜΚ όπου η διακοπή της 
θεραπείας οδηγεί σε εµφάνιση επανειληµµένων υποτροπών της νό-
σου, οι νεότερες ευρωπαϊκές οδηγίες συστήνουν τη χορήγηση µα-
κροπρόθεσµα (για 1 έτος ή και περισσότερο) βουδεσονίδης στη χα-
µηλότερη δόση που επιτυγχάνει την ύφεση των συµπτωµάτων (3-6 
mg ηµερησίως). 

Αυτό το θεραπευτικό σχήµα µπορεί να συνδυαστεί µε τη χορήγη-

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: RECTOGESIC



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 εκτε-

θεί 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)

Μακρογόλη (PEG) 3350

Η ¨     ¨ λύση στη δυσκοιλιότητα!
20 Sachets/12g

20 Sachets/6g
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ση λοπεραμίδης κατ’ επίκληση για καλύτερη αντιμετώπιση της διαρ-
ροϊκής συνδρομής. 

Σε περίπτωση εξαρχής μη ανταπόκρισης στη βουδεσονίδη, θα πρέ-
πει να γίνεται επιπλέον έλεγχος για πιθανά άλλα αίτια χρόνιας δι-
άρροιας (όπως π.χ συνύπαρξη δυσαπορρόφησης χολικών οξέων ή 
κοιλιοκάκης). Αν η νόσος δεν ανταποκρίνεται  ή έχουμε απώλεια α-
νταπόκρισης σε βάθος χρόνου ή δυσανεξία στη βουδεσονίδη, τότε 
συστήνεται να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικών θεραπευ-
τικών επιλογών. 

Αυτές περιλαμβάνουν τη λοπεραμίδη, τη χολεστυραμίνη και το βι-
σμούθιο σε περιπτώσεις με ήπια συμπτώματα. Δεν υπάρχει θέση 
για τα αμινοσαλικυλικά, αντιβιοτικά και προβιοτικά στην αντιμετώπι-
ση της ΜΚ, καθώς καμία μελέτη δεν έχει δείξει σημαντικό οφελος α-
πό τη χορήγηση τους. 

Σε περιστατικά με πιο βαριά συμπτώματα έχει αξία πιθανή χορή-
γηση ανοσοκατασταλτικών σκευασμάτων όπως η αζαθειοπρίνη, οι 
anti-TNF παράγοντες και το vedolizumab. Μικρές κλινικές σειρές έ-
χουν δείξει ανταπόκριση σε ασθενείς με εμμένουσα ΜΚ. 

Από την άλλη, μελέτες σχετικά με το ρόλο της μεθοτρεξάτης δεν 
ήταν το ίδιο ενθαρρυντικές και έτσι δε συστήνεται η χορήγηση της. 
Η απόφαση για τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής πρέπει 
να εξατομικεύεται, καθώς είναι συνήθως μακροχρόνια και μπορεί 
να εκθέσει τον ασθενή στους όχι αμελητέους κινδύνους που σχετί-
ζονται με αυτή. Σε πολύ βαριά περιστατικά ΜΚ στα οποία κάθε είδος 
φαρμακευτικής αγωγής έχει αποτύχει, τότε μπορεί να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο χειρουργικής παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής του ασθενούς. 

Αυτές οι επεμβάσεις συνήθως είναι του τύπου της κολεκτομής και 
της δημιουργίας στομίας. Η δημιουργία ειλεοστομίας ίσως να είναι 

η επέμβαση εκλογής σε ηλικιωμένους ασθενείς με συνεχώς υπο-
τροπιάζουσα νόσο.

Συμπερασματικά, η μικροσκοπική κολίτιδα είναι σημαντικό αίτιο δι-
άρροιας, ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες. 

Η διάγνωση απαιτεί σωστή λήψη, επεξεργασία, και ανάγνωση ι-
στολογικών δειγμάτων από το παχύ έντερο. Η αυξημένη συσχέτιση 
με κάπνισμα, φάρμακα, ανοσολογικά νοσήματα και κοιλιοκάκη πρέ-
πει να λαμβάνεται υπ’όψιν. 

Η μόνη τεκμηριωμένη θεραπεία για τη μικροσκοπική κολίτιδα εί-
ναι η βουδεσονίδη. Παρατεταμένη χορήγηση βουδεσονίδης σε μει-
ωμένη δόση για 1 έτος ή και περισσότερο ίσως έχει αξία λόγω των 
υψηλών ποσοστών υποτροπής. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Miehlke, et al. European guidelines on microscopic colitis: United 

European Gastroenterology and European Microscopic Colitis 
Group statements and recommendations. United European 
Gastroenterol J. 2021 Feb 22;9(1):13–37. 

2.  Pardi DS, et al. The epidemiology of microscopic colitis: a population 
based study in Olmsted County, Minnesota. Gut 2007; 56:504.

3.  Masclee GM, et al. Increased risk of microscopic colitis with use 
of proton pump inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory 
drugs. Am J Gastroenterol 2015; 110:749.

4.  Münch A, et al. Microscopic colitis: clinical and pathologic 
perspectives. Clin Gastroenterol Hepatol 2015; 13:228.

5.  Davidson S, et al. Microscopic colitis in Denmark and Sweden: 
incidence, putative risk factors, histological assessment and 
endoscopic activity. Scand J Gastroenterol 2018; 53:818.
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Πέντε χρόνια εμπειρίας με το 
FiLaC® laser για την αντιμετώπιση 
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ

απο τηΝ επΙστημοΝΙκη ΒΙΒλΙοθηκη τησ εταΙρεΙασ ENDOTECH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη 

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

Tech Coloproctol 2017

A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
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Οξεία διαλείπουσα 
πορφυρία 

ΘΕΟφΙΛΟΣ ΑΥΔΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 
β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 

Η λέξη «πορφυρία» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 
πορφύρα. Οι πορφυρίνες είναι πρόδρομες ουσίες της αίμης, 
απαραίτητου συστατικού της αιμοσφαιρίνης. Η σύνθεση της 

αίμης είναι μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων που απαιτεί ένα συ-
γκεκριμένο ένζυμο σε κάθε βήμα. 

Έτσι, οι πορφυρίες είναι διακριτά κλινικά σύνδρομα, τα οποία δημι-
ουργούνται λόγω ανεπάρκειας ή ελαττωματικής σύνθεσηςενός συ-
γκεκριμένου ένζυμου που απαιτείται για κάθε στάδιο της οδού σύν-
θεσης της αίμης (σχήμα 1). 

Αν και αυτά τα σύνδρομα έχουν συμβατικά ταξινομηθεί ανάλογα 
με το κυρίαρχο σύστημα που εμπλέκεται (δερματικό έναντι νευροη-
πατικού), εμφανίζεται σημαντική επικάλυψη και πολλές πορφυρίες 
παρουσιάζουν μικτά συμπτώματα.

Η κλινική εικόνα, η σοβαρότητα και η πρόγνωση των μεμονωμέ-
νων πορφυριών εξαρτώνται από το ποιο ένζυμο είναι ανεπαρκές και 
από την αντίστοιχη πρόδρομη ουσία αίμης ή τη συσσώρευση πορφυ-
ρίνης. Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία (AIP) είναιη πιο σοβαρή μορ-
φή οξείας πορφυρίας. [1]

ΑΙτΙΟΛΟΓΙΑ
Η AIP εμφανίζει ένα αυτοσωμικόεπικρατές πρότυπο κληρονομικό-

τητας με χαμηλή διεισδυτικότητα.Το κύριο ενζυματικόέλλειμμα στην 
AIP είναι η ανεπάρκεια της απαμινάσης του πορφοχολινογόνου, που 
ονομάζεται επίσης συνθετάση του υδροξυμεθυλχολανίου (HMBS), 
του τρίτου ενζύμου στη σύνθεση της αίμης. 

Οι οξείες προσβολές της AIP είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης 
υπερέκφρασης του ενζύμου συνθετάση του δ-αμινολεβουλινικού ο-
ξέος/ ALA-S 2, 3.

Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία προκύπτει από μεταλλάξεις στο 
γονίδιο HMBS, το οποίο προκαλεί περίπου το 50% της ανεπάρκει-
ας HMBS. Το γονίδιο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11q24.1-q24.2. 

Προς το παρόν, υπάρχουν γνωστές 391 μεταλλάξεις γονιδίων 
HMBS4. Η ανεπάρκεια είναι αισθητή στις οξείες προσβολές, όπου 
η δεξαμενή αίμης στο ήπαρ καταναλώνεται και αρχίζει η επαγωγή 
συνθετάσης του δέλτα-αμινολεβουλινικού οξέος (ALAS1). Αυτή η 
διαδικασία οδηγεί σε συσσώρευση δέλτα-αμινολεβουλινικού οξέ-
ος (ALA) και πορφυροχολινογόνου (PBG), που είναι οι άμεσοι πρό-
δρομοι του HMBS3.

ΕΠΙδΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι εκτιμήσεις του συνδυασμένου επιπολασμού της οξείας πορφυ-

ρίας είναι 5 περιπτώσεις ανά 10.000 άτομα. Από όλα αυτά τα κλινι-
κά σύνδρομα, η όψιμη δερματική πορφυρία (PCT) που έχει εμφανή 
δερματικά χαρακτηριστικά, είναι η πιο κοινή πορφυρία, με εκτιμώμε-
νο επιπολασμό 1 στα 10.000. Η AIP, η πιο κοινή οξεία πορφυρία, έ-
χει συνολικό ευρωπαϊκό επιπολασμό περίπου 1 στα 2000, με υψη-
λότερη συχνότητα εμφάνισης 1 στα 1000 στη Σουηδία6, 7.

Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία επηρεάζει τις γυναίκες σε μεγαλύ-
τερο βαθμό από τους άνδρες, με αναλογία μεταξύ 1,5 και 2 προς 1. 
Οι προσβολές είναι σπάνιες πριν από την εφηβεία. Η τυπική ηλικία 
για την εμφάνιση συμπτωμάτων είναι η 3η – 4η δεκαετία της ζωής. 

ΠΡΟδΙΑθΕσΙκΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝτΕσ - ΠΑθΟΦυσΙΟΛΟΓΙΑ
Οι οξείες προσβολές της AIP πυροδοτούνται συνήθως από ορι-

σμένους παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορα φάρμακα 
(θειοπεντάλη, χλωραμφενικόλη, ερυθρομυκίνη, νιτροφουραντοΐνη, 

Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία είναι μια σπάνια αυτοσωμική επικρατούσα νόσος 
που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της συνθετάσης του υδροξυμεθυλχολανίου 

(hydroxymethylbilanesynthase, HMBS) και αποτελεί την 2η πιο συχνή πορφυρία 
στους ενήλικες. Παρουσιάζεται με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, το 

νευρικό σύστημα και την ψυχική σφαίρα και σε ορισμένες περιπτώσεις  λόγω μη έγκαιρης 
διάγνωσης (μη ειδικά συμπτώματα - ομοιότητα κλινικής εικόνας με άλλες ασθένειες) 

μπορεί να καταστεί απειλητική για την ζωή του ασθενούς.

Σχήμα 1. Στάδια σύνθεσης της αίμης και τα ενζυματικά ελλείμματα που σχετίζονται 
με τις πορφυρίες. Η σύνθεση της αίμης περιλαμβάνει 8 ένζυμα, 4 από τα οποία δρα-
στηριοποιούνται στα μιτοχόνδρια και 4 στο κυτταρόπλασμα. Η διαδικασία αρχίζει και 
τελειώνει στα μιτοχόνδρια. Τα ενδιάμεσα στάδια στο κυτταρόπλασμα ξεκινούν με τη 
δραστηριότητα του ενζύμου ALAαφυδρογονάση, γνωστή και ως PBGσυνθετάση.

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6896619
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com
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ριφαμπικίνη, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, σπειρονολακτόνη, 
μεθυλντόπα, βαλπροϊκό οξύ, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, φαινοβαρ-
βιτάλη, ρισπεριδόνη), λοίμωξη, νηστεία, αλκοόλ, στεροειδείς ορμό-
νες, ψυχολογικό stress (Σχήμα 2).

Στην οξεία διαλείπουσα πορφυρία, η νευρολογική βλάβη συμ-
βαίνει λόγω της συσσώρευσης των προδρόμων ουσιών της πορ-
φυρίνης, του πορφοχολινογόνου και του αμινολεβουλινικού οξέ-
ος (ALA). Η νευρολογική βλάβη που σχετίζεται με την AIP εκδη-
λώνεται με περιφερικές και αυτόνομες νευροπάθειες και ψυχια-
τρικές εκδηλώσεις.

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα αυξημένα επίπεδα πορφυ-
ροχολινογόνου και ALA οδηγούν σε συμπτωματική νόσο παραμέ-
νει αινιγματικός επειδή οι περισσότεροι ασθενείς με το γενετικό ε-
λάττωμα δεν παρουσιάζουν συμπτώματα παρά την υπερβολική έκ-
κριση πορφυρίνης.

Μια πρόσφατη (2017) μελέτη περιπτώσεων ελέγχου σε 50 ασθε-
νείς ανέφερε τη συσχέτιση της οξείας διαλείπουσας πορφυρίας με 
τη συστηματική φλεγμονή. Οι Storjord et al. διαπίστωσαν ότι τα ε-
πίπεδα της ινσουλίνης, του C-πεπτιδίου, της προλευκωματίνης και 
των δεικτών της νεφρικής λειτουργίας, μειώθηκαν μόνο στους συ-
μπτωματικούς ασθενείς, και όχι στους ασυμπτωματικούς. Υπέθεσαν 
ότι σε συμπτωματικούς ασθενείς με ΑΙΡ, η μειωμένη απελευθέρω-
ση ινσουλίνης σχετίζεται με τη δραστηριότητα της νόσου και τη νε-
φρική βλάβη10.

κΛΙΝΙκΗ συΜΠτωΜΑτΟΛΟΓΙΑ 
 Η νόσος εμφανίζει ποικίλη συμπτωματολογία, από λανθάνουσα 

νόσο έως και οξείες κρίσεις που συνήθως διαρκούν έως και μία ε-
βδομάδα και ενίοτε είναι απειλητικές για την ζωή.

Η συνηθέστερη τριάδα των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων εί-
ναι κοιλιακό άλγος, σπασμοί και υπονατριαιμία.

Το κοιλιακό άλγος είναι έντονο, κωλικοειδές με σημεία περιτοναϊ-
σμούκαι διάρκεια αρκετών ημερών. Μπορεί να συνυπάρχει δυσκοι-
λιότητα, ναυτία και έμετοι11.

Η νευρολογική συμπτωματολογία περιλαμβάνει κόπωση, περιφε-
ρική νευροπάθεια και προοδευτικά επιδεινούμενη μυϊκή αδυναμία. 
Οι περιφερικές νευροπάθειες μπορεί να εκδηλωθούν ως αδυναμί-
α που ξεκινά από τα κάτω άκρα, αν και μπορεί να επηρεαστεί οποια-
δήποτε νευρική κατανομή. 

Αυτή η κλινική εικόνα μπορεί να μιμηθεί το σύνδρομο Guillain-
Barre (GBS). 

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί υπέρταση και ταχυκαρδία δευτερο-
γενώς σε αυτόνομες νευροπάθειες.

Τα σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να περιλαμ-
βάνουν παραλήρημα, αδυναμία με εξέλιξη σε τετραπληγία και ανα-
πνευστική ανεπάρκεια, φλοιώδη τύφλωση, ακόμη και κώμα. 

Στο 5% των περιπτώσεων, οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν ε-
πιληπτικές κρίσεις, με τις εστιακές κρίσεις να είναι ο πιο κοινός υπό-
τυπος13.

Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών 
συμπτωμάτων, όπως η κατάθλιψη, τα οποία συνοδεύονται από ταυ-
τόχρονα κοιλιακά και/ή νευρολογικά συμπτώματα. 

Μια μελέτη που διεξήχθη στη Σουηδία έδειξε αυξημένο κίνδυνο 
σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής σε ασθενείς με AIP, καθώς 
και σε συγγενείς τους12.

Οι ασθενείς είναι εντελώς ασυμπτωματικοί μεταξύ των κρίσεων. 
Ωστόσο, αναφέρεται ότι το 20% έως 64% των ασθενών μπορεί να 
υποφέρουν από χρόνιες εκδηλώσεις όπως πόνος, ναυτία, κόπωση 
και μούδιασμα14.

ΕΠΙΠΛΟκΕσ
Η αρτηριακή υπέρταση και η χρόνια νεφρική νόσος παρουσιάζουν 

επιπολασμό έως και 30% στους ασθενείς με AIP32. Μερικοί ασθε-
νείς μετά από οξείες προσβολές εμφανίζουν σοβαρά νευρολογικά 
ελλείμματα17.

Τέλος, λόγω της χρόνιας ηπατικής φλεγμονής υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) χωρίς την α-
παραίτητη συνύπαρξη κίρρωσης, κυρίως σε ασθενείς μεγαλύτερους 
των 50 ετών34.

δΙΑΓΝωσΗ 
Η διάγνωση της οξείας διαλείπουσας πορφυρίας γίνεται μόνο κα-

τά την χρονική διάρκεια της οξείας προσβολής και προκύπτει από 
την ανεύρεση αυξημένης PBG στα ούρα σε ένα τυχαίο δείγμα προ-
στατευμένο από το φως. 

Η διαγνωστική επιβεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτική 
μέτρηση των PBG, ALA και ολικών πορφυρινών από το ίδιο δείγμα 
ούρων. Οι κανονικές τιμές είναι 0 έως 4 mg/L, αλλά οι τιμές μπορεί 
να φτάσουν έως και 25 έως 100 mg ALA και 50 έως 200 mg PBG 
κατά τη διάρκεια μιας οξείας προσβολής AIP.

Επίπεδα PBG στα ούρα <4 mg/L κατά τη διάρκεια οξέων συμπτω-
μάτων σχεδόν αποκλείει την οξεία πορφυρία.

Αν και η συλλογή ούρων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των PBG 
και ALA είναι η βέλτιστη κατά τη διάρκεια της αιχμής μιας προσβο-
λής της AIP, μπορεί επίσης να συλλεχθεί εντός λίγων ημερών έ-
ως εβδομάδων μετά το οξύ επεισόδιο, λόγω της επίμονης αύξησης 
των ALA και PBG στα ούρα για πολλούς μήνες έως χρόνια μετά α-
πό μια προσβολή15. 

Η μόνη εξαίρεση είναι η χρονομετρημένη συλλογή ούρων, η οποί-
α προκύπτει εάν ο ασθενής έχει λάβει θεραπεία για 4 έως 5 ημέρες 
με ενδοφλέβια αίμη1.

Συχνά παρατηρείται αύξηση των πορφυρινών των ούρων, ιδιαίτε-
ρα του κοπροπορφοχολινογονου(που προκαλείται από τον αυτόμα-
το πολυμερισμό του πορφοχολινογόνου στα ούρα). Ωστόσο, αξίζει 
να σημειωθεί ότι η μη ειδική αύξηση των πορφυρινών ούρων, ιδιαί-
τερα των κοπροπορφυρινών (1 έως 2 φορές το εύρος αναφοράς), 
είναι κοινή και όχι ειδική για την πορφυρία. Οι πορφυρίνες των κο-
πράνων συνήθως βρίσκονται εντός του εύρους αναφοράς ή απλώς 
είναι ελαφρώς αυξημένες.

Συχνά εργαστηριακά ευρήματα (κατά τη διάρκεια μιας οξείας προ-
σβολής) αποτελούν οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, με πιο συχνή την 
υπονατριαιμία (SIADHlike), ενώ μπορεί να συνυπάρχει υπομαγνησι-
αιμία, υπερασβεστιαιμία. 

Επίσης σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται χρόνια ήπια αύξηση 
των τρανσαμινασών.

Αναδυόμενος ρόλος της ανάλυσης γονιδιακών μεταλλάξεων στη 
διαγνωστική επιβεβαίωση

Ο συγκεκριμένος τύπος οξείας πορφυρίας είναι πλέον ευδιάκριτος 
με γενετικό έλεγχο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο εμπόριο σε πολ-
λά εργαστήρια. Η προσέγγιση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της 
αλληλουχίας των τεσσάρων γονιδίων που είναι ελαττωματικά στις 
οξείες πορφυρίες1:

Γονίδια / Τύπος Οξείας Πορφυρίας
• Πορφυρία με ανεπάρκεια ALAD/ALAD (Doss porphyria)
• HMBS/AIP
• CPOX/HCP
• PPOX/VP

Next-generation sequencing (NGS) για τη διάγνωση της πορφυρί-

1) Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al. Cabozantinib versus everolimus in 
advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a randomised, 
open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2016;17(7):917-27
2) Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial 
therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance 
A031203 CABOSUN randomised trial): Progression-free survival by independent 
review and overall survival update. Eur J Cancer. 2018;94:115-25
3) Abou-Alfa, G, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib in patients with advanced 
and progressinig hepatocellular carcinoma. N Engl J Med. 2018
4) Cabometyx smpc
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ηπατοκυτταρικού καρκίνου3. 

Ο νέας γενιάς αναστολέας ΤΚΙ που μέσω του μηχανισμού δράσης του 
στοχεύει στην τριπλή αναστολή των παραγόντων AXL,MET, VEGFR 1,2,4
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ας είναι σε εξέλιξη, ερευνητές έχουν πρόσφατα σχεδιάσει ένα panel 
που περιλαμβάνει 4 γονίδια - ALAS1, HMBS, CPOX, και PPOX για 
ανάλυση μεταλλάξεων της AIP, HCP και VP19.

ΠΡΟΓΝωσΗ
Η πρόγνωση είναι καλή εάν η οξεία διαλείπουσα πορφυρία ανα-

γνωριστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η θνησιμότητα έχει μειωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες σε 5% έως 20% (σε οξεία προσβολή) χάρη 
στις νέες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. 

Ωστόσο, εάν η νόσος είναι ανθεκτική στη θεραπεία αίμης και εί-
ναι υποτροπιάζουσα, ο μόνος επί του παρόντος εγκεκριμένος τρό-
πος μείωσης της θνησιμότητας είναι η μεταμόσχευση ήπατος17, 2, 1.

Η αρτηριακή υπέρταση, η χρόνια νεφρική νόσος, τα νευρολογικά 
ελλείμματα και ο κίνδυνος ηπατοκυτταρικού καρκινώματος πρέπει να 
παραμένουν υπό έλεγχο διασφαλίζοντας τη στενή παρακολούθηση 
και επανεξέταση του ασθενούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.  Wang B, Rudnick S, Cengia B, Bonkovsky HL. Acute Hepatic 

Porphyrias: Review and Recent Progress. HepatolCommun. 2019 
Feb;3(2):193-206. [PMC free article] [PubMed]

2.  Pischik E, Kauppinen R. An update of clinical management of 
acute intermittent porphyria. ApplClin Genet. 2015;8:201-14. 
[PMC free article] [PubMed]

3.  Fontanellas A, Avila MA, Berraondo P. Emerging therapies for 
acute intermittent porphyria. Expert Rev Mol Med. 2016 Nov 
02;18:e17. [PubMed]

4.  Szlendak U, Bykowska K, Lipniacka A. Clinical, Biochemical 
and Molecular Characteristics of the Main Types of Porphyria. 
AdvClinExp Med. 2016 Mar-Apr;25(2):361-8. [PubMed]

5.  Roveri G, Nascimbeni F, Rocchi E, Ventura P. Drugs and acute 
porphyrias: reasons for a hazardous relationship. Postgrad Med. 
2014 Nov;126(7):108-20. [PubMed]

6.  Ramanujam VS, Anderson KE. Porphyria Diagnostics-Part 1: A 
Brief Overview of the Porphyrias. CurrProtoc Hum Genet. 2015 
Jul 01;86:17.20.1-17.20.26. [PMC free article] [PubMed]

7.  Cerbino GN, Gerez EN, Varela LS, Melito VA, Parera VE, Batlle A, 
Rossetti MV. Acute intermittent porphyria in Argentina: an update. 
Biomed Res Int. 2015;2015:946387. [PMC free article] [PubMed]

8.  Puy H, Gouya L, Deybach JC. Porphyrias. Lancet. 2010 Mar 
13;375(9718):924-37. [PubMed]

9.  Chen B, Solis-Villa C, Hakenberg J, Qiao W, Srinivasan RR, Yasuda 
M, Balwani M, Doheny D, Peter I, Chen R, Desnick RJ. Acute 
Intermittent Porphyria: Predicted Pathogenicity of HMBS Variants 

Indicates Extremely Low Penetrance of the Autosomal Dominant 
Disease. Hum Mutat. 2016 Nov;37(11):1215-1222. [PMC free 
article] [PubMed]

10.  Storjord E, Dahl JA, Landsem A, Fure H, Ludviksen JK, Goldbeck-
Wood S, Karlsen BO, Berg KS, Mollnes TE, W Nielsen E, Brekke 
OL. Systemic inflammation in acute intermittent porphyria: a 
case-control study. ClinExpImmunol. 2017 Mar;187(3):466-479. 
[PMC free article] [PubMed]

11.  Whatley SD, Badminton MN. Acute Intermittent Porphyria. In: 
Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Mirzaa 
G, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. University of 
Washington, Seattle; Seattle (WA): Sep 27, 2005. [PubMed]

12.  Cederlöf M, Bergen SE, Larsson H, Landén M, Lichtenstein P. 
Acute intermittent porphyria: comorbidity and shared familial 
risks with schizophrenia and bipolar disorder in Sweden. Br J 
Psychiatry. 2015 Dec;207(6):556-7. [PubMed]

13.  O'Malley R, Rao G, Stein P, Bandmann O. Porphyria: often discussed 
but too often missed. Pract Neurol. 2018 Oct;18(5):352-358. 
[PubMed]

14.  Simon A, Pompilus F, Querbes W, Wei A, Strzok S, Penz C, 
Howe DL, Hungate JR, Kim JB, Agarwal S, Marquis P. Patient 
Perspective on Acute Intermittent Porphyria with Frequent 
Attacks: A Disease with Intermittent and Chronic Manifestations. 
Patient. 2018 Oct;11(5):527-537. [PMC free article] [PubMed]

15.  Marsden JT, Rees DC. Urinary excretion of porphyrins, 
porphobilinogen and δ-aminolaevulinic acid following an attack of 
acute intermittent porphyria. J ClinPathol. 2014 Jan;67(1):60-5. 
[PubMed]

16.  Ventura P, Cappellini MD, Biolcati G, Guida CC, Rocchi E., 
GruppoItalianoPorfiria (GrIP). A challenging diagnosis for 
potential fatal diseases: recommendations for diagnosing 
acute porphyrias. Eur J Intern Med. 2014 Jul;25(6):497-505. 
[PubMed]

17.  Besur S, Schmeltzer P, Bonkovsky HL. Acute Porphyrias. J 
Emerg Med. 2015 Sep;49(3):305-12. [PubMed]

18.  Bonkovsky HL, Guo JT, Hou W, Li T, Narang T, Thapar M. Porphyrin 
and heme metabolism and the porphyrias. Compr Physiol. 2013 
Jan;3(1):365-401. [PubMed]

19.  Barman-Aksözen J, Suter L, Wegmann F, Meienberg J, Minder 
AE, Beer M, Komminoth P, Minder EI, Schneider-Yin X. A next-
generation-sequencing panel for mutational analysis of dominant 
acute hepatic porphyrias. Scand J Clin Lab Invest. 2019 
Sep;79(5):305-313. [PubMed]

20.  Bissell DM, Anderson KE, Bonkovsky HL. Porphyria. N Engl J 
Med. 2017 Aug 31;377(9):862-872. [PubMed]

21.  Aarsand AK, Petersen PH, Sandberg S. Estimation and application 
of biological variation of urinary delta-aminolevulinic acid and 
porphobilinogen in healthy individuals and in patients with acute 
intermittent porphyria. Clin Chem. 2006 Apr;52(4):650-6. 
[PubMed]

22.  Willandt B, Langendonk JG, Biermann K, Meersseman W, 
D'Heygere F, George C, Verslype C, Monbaliu D, Cassiman 
D. Liver Fibrosis Associated with Iron Accumulation Due to 
Long-Term Heme-Arginate Treatment in Acute Intermittent 
Porphyria: A Case Series. JIMD Rep. 2016;25:77-81. [PMC 
free article] [PubMed]

23.  Goetsch CA, Bissell DM. Instability of hematin used in the 
treatment of acute hepatic porphyria. N Engl J Med. 1986 Jul 
24;315(4):235-8. [PubMed]

24.  Doberer D, Haschemi A, Andreas M, Zapf TC, Clive B, Jeitler M, 

Σχήμα 2: Πιθανοί μηχανισμοί πυροδότησης εμφάνισης AIP

Entecavir
Accord
Δισκία επικαλυμμένα 
με λεπτό υμένιο
0.5 mg
1 mg

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία
Διανομέας: 
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827, info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Global Generics
& Biosimilars
AWARDS 2018
COMPANY OF
THE YEAR

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 
Accord Healthcare S.L.U.



ΣΕΛΙ∆Α 17

Heinzl H, Wagner O, Wolzt M, Bilban M. Haemarginate infusion 
stimulates haem oxygenase-1 expression in healthy subjects. 
Br J Pharmacol. 2010 Dec;161(8):1751-62. [PMC free article] 
[PubMed]

25.  Dover SB, Moore MR, Fitzsimmons EJ, Graham A, McColl KE. Tin 
protoporphyrin prolongs the biochemical remission produced 
by hemearginate in acute hepatic porphyria. Gastroenterology. 
1993 Aug;105(2):500-6. [PubMed]

26.  Yasuda M, Erwin AL, Liu LU, Balwani M, Chen B, Kadirvel S, 
Gan L, Fiel MI, Gordon RE, Yu C, Clavero S, Arvelakis A, Naik 
H, Martin LD, Phillips JD, Anderson KE, Sadagoparamanujam 
VM, Florman SS, Desnick RJ. Liver Transplantation for Acute 
Intermittent Porphyria: Biochemical and Pathologic Studies of 
the Explanted Liver. Mol Med. 2015 Jun 05;21:487-95. [PMC 
free article] [PubMed]

27.  Dowman JK, Gunson BK, Mirza DF, Bramhall SR, Badminton 
MN, Newsome PN., UK Liver Selection and Allocation Working 
Party. Liver transplantation for acute intermittent porphyria is 
complicated by a high rate of hepatic artery thrombosis. Liver 
Transpl. 2012 Feb;18(2):195-200. [PMC free article] [PubMed]

28.  Johansson A, Möller C, Fogh J, Harper P. Biochemical 
characterization of porphobilinogendeaminase-deficient mice 
during phenobarbital induction of heme synthesis and the effect 
of enzyme replacement. Mol Med. 2003 Sep-Dec;9(9-12):193-9. 
[PMC free article] [PubMed]

29.  Sardh E, Rejkjaer L, Andersson DE, Harper P. Safety, 
pharmacokinetics and pharmocodynamics of recombinant 
human porphobilinogendeaminase in healthy subjects and 

asymptomatic carriers of the acute intermittent porphyria 
gene who have increased porphyrin precursor excretion. 
ClinPharmacokinet. 2007;46(4):335-49. [PubMed]

30.  Prieto J, Gonzalez-Aseguinolaza G. Acute Intermittent Porphyria: 
Novel Etiologic and Pathogenic Therapies Based on RNA Transfer 
to the Liver. Hepatology. 2019 Sep;70(3):1061-1063. [PubMed]

31.  Bonkovsky HL, Maddukuri VC, Yazici C, Anderson KE, Bissell DM, 
Bloomer JR, Phillips JD, Naik H, Peter I, Baillargeon G, Bossi K, 
Gandolfo L, Light C, Bishop D, Desnick RJ. Acute porphyriasin 
the USA: features of 108 subjects from porphyrias consortium. 
Am J Med. 2014 Dec;127(12):1233-41. [PMC free article] 
[PubMed]

32.  Pallet N, Mami I, Schmitt C, Karim Z, François A, Rabant M, Nochy 
D, Gouya L, Deybach JC, Xu-Dubois Y, Thervet E, Puy H, Karras 
A. High prevalence of and potential mechanisms for chronic 
kidney disease in patients with acute intermittent porphyria. 
Kidney Int. 2015 Aug;88(2):386-95. [PubMed]

33.  Sardh E, Andersson DE, Henrichson A, Harper P. Porphyrin 
precursors and porphyrins in three patients with acute 
intermittent porphyria and end-stage renal disease under 
different therapy regimes. Cell MolBiol (Noisy-le-grand). 2009 
Feb 16;55(1):66-71. [PubMed]

34.  Stewart MF. Review of hepatocellular cancer, hypertension and 
renal impairment as late complications of acute porphyria and 
recommendations for patient follow-up. J ClinPathol. 2012 
Nov;65(11):976-80. [PubMed]

35.  Bissell DM, Anderson KE, Bonkovsky HL. Porphyria. N Engl J 
Med. 2017 Nov 23;377(21):2101. [PubMed] IG

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ENTECAVIR ACCORD



ΣΕΛΙΔΑ 18

Ο Ιπποκράτης, ως θεμελιωτής της Ιατρικής ως επιστήμης βα-
σισμένης στην παρατήρηση και την εμπειρική τεκμηρίω-
ση, υποστήριζε ότι όλες οι ασθένειες προέρχονται από το έ-

ντερο, ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον κεντρικό ρό-
λο του ήπατος για την ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού αλ-
λά και τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης προ-
σωπικότητας1,2.

25 αιώνες μετά, η σύγχρονη ιατρική έρευνα έχει αναδείξει την αμ-
φίδρομη σχέση μεταξύ της λειτουργίας του γαστρεντερικού συστή-
ματος και του εγκεφάλου, τον βασικό ρόλο του άξονα μικροβιώμα-
τος-εντέρου-εγκεφάλου στην ανθρώπινη ομοιόσταση και την παθο-
γένεια των γαστρεντερικών ασθενειών και τη συμβολή των ψυχο-
κοινωνικών παραμέτρων στην κλινική εικόνα και την πρόγνωση των 
χρόνιων γαστρεντερικών παθήσεων3. 

Η ολοένα και αυξανόμενη δημοσίευση σχετικών ερευνητικών δε-
δομένων αλλά και η συνεχής συνειδητοποίηση της σημασίας του βι-
οψυχοκοινωνικού μοντέλου για την κατανόηση και κλινική διαχείρι-
ση των γαστρεντερολογικών ασθενών έχουν οδηγήσει στην ανάδυ-
ση ενός νέου επιστημονικού κλάδου, της Ψυχογαστρεντερολογίας. 
Πρόκειται για ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Ψυχολογίας που 
εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ γαστρεντερικού συστήματος και εγκε-
φάλου, μελετά τις γαστρεντερικές παθήσεις υπό το πρίσμα της αλ-
ληλεπίδρασης βιολογικών μηχανισμών και ψυχοκοινωνικών παρα-
μέτρων και επιχειρεί να διαχειριστεί τον γαστρεντερολογικό ασθενή 
ως ολότητα χρησιμοποιώντας ψυχοθεραπευτικές αρχές και τεχνικές 
με στόχο την ανακούφιση των χρόνιων συμπτωμάτων και τη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής4,5.

Η σύγχρονη βιβλιογραφία παρέχει ισχυρά επιστημονικά δεδομέ-

να για τη συμβολή της εντερικής δυσβίωσης και της δυσλειτουργί-
ας του άξονα μικροβιώματος-εντέρου-εγκεφάλου στην παθογένει-
α μιας σειράς γαστρεντερικών παθήσεων όπως το σύνδρομο ευε-
ρέθιστου εντέρου, η λειτουργική δυσπεψία, οι διαταραχές κινητικό-
τητας του γαστρεντερικού σωλήνα και τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νο-
σήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ)6,7. 

Επιπλέον, οι ασθενείς με χρόνιες γαστρεντερολογικές παθήσεις 
συχνά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης τα ο-
ποία συνδέονται με μεγαλύτερη κλινική βαρύτητα, χειρότερη πρό-
γνωση, συχνότερες νοσηλείες και μειωμένη συμμόρφωση με τη θε-
ραπεία8-10. Η χρόνια και καθημερινή παρουσία γαστρεντερικών συ-
μπτωμάτων, συχνά ανθεκτικών σε οποιαδήποτε θεραπεία, επηρεάζει 
δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών και μπορεί να οδηγήσει 
σε αρνητική διάθεση, συναισθήματα απελπισίας και αποθάρρυνσης 
και αυξημένες αντιδράσεις άγχους και κατάθλιψης. 

Πρόσφατες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας έχουν δείξει ότι η ψυ-
χική ανθεκτικότητα των ασθενών και η ικανότητά τους να διαχειρι-
στούν το στρες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κατάσταση της 
υγείας τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση και την μακροπρόθεσμη έκβασή τους5. 

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθε-
νών μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε έξαρση των συμπτωμά-
των της νόσου. 

Για παράδειγμα, στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, διαταραχές 
στη σεροτονινεργική μεταβίβαση στα νευρωνικά κυκλώματα του ά-
ξονα εντέρου-εγκεφάλου, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθ-
μιση της εντερικής κινητικότητας και της αίσθησης σπλαχνικού πό-
νου, συνδέονται με την εμφάνιση ή την έξαρση των συμπτωμάτων 

Ο ρόλος της 
ψυχογαστρεντερολογίας   
στην κατανόηση και όλιστικη διαχειριση 

τόυ γαστρεντερόλόγικόυ ασθενόυσ
ΚΑΡΑϊβΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, PhD 

Παιδοψυχίατρος, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Πατρών

Από τους αρχαίους χρόνους, όταν το ενδιαφέρον 
των φιλοσόφων άρχισε να μετατοπίζεται 

από τα φυσικά φαινόμενα στον ίδιο τον άνθρωπο 
και να μελετάται το ανθρώπινο σώμα 

και οι αιτίες των ασθενειών, αναγνωρίστηκε 
η κεντρική σημασία του γαστρεντερικού συστήματος 

στην ανθρώπινη ανατομία και φυσιολογία. 
Στη Μεσοποταμία, τη Βαβυλώνα, την Ινδία 

και αργότερα την αρχαία Ελλάδα, 
το ήπαρ θεωρείτο η έδρα της ζωής, της ψυχής, 

των συναισθημάτων και του νου1. 
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της νόσου11. Παρομοίως, η παρουσία κατάθλιψης σε ασθενείς με ι-
διοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου μπορεί να επιδεινώ-
σει την κλινική πορεία της νόσου μέσω νευροανοσολογικών μηχανι-
σμών που εντείνουν τον φαύλο κύκλο της εντερικής φλεγμονής12,13. 

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η παρουσία ψυχοπιεστικών γεγονότων 
κατά την παιδική ηλικία προδιαθέτει για την εμφάνιση συνδρόμου ευ-
ερέθιστου εντέρου, ενώ η παρουσία καταθλιπτικής διαταραχής συνι-
στά παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση ΙΦΝΕ10,13. Αντίστοιχα, χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως ο νευρωτισμός, η αλεξιθυ-
μία, η ευερεθιστότητα και η κοινωνική απομόνωση αλλά και οι στρα-
τηγικές διαχείρισης που επιστρατεύει το άτομο για να αντιμετωπίσει 
τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, έχουν συσχετισθεί με την κλινική 
εικόνα αλλά και την αιτιοπαθογένεια των χρόνιων γαστρεντερικών 
παθήσεων14-16.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, αποκτά κομβική σημασία ο ρόλος του 
ειδικού ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας 
που καλείται να διαχειριστεί τον χρόνιο γαστρεντερολογικό ασθενή. 
Σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, πέραν της διάγνωσης 
και της ανακούφισης/θεραπείας των σωματικών συμπτωμάτων, κρί-
νεται απαραίτητη η εκτίμηση των σχετιζόμενων ψυχοκοινωνικών πα-
ραμέτρων που έχουν συμβάλλει ή διαιωνίζουν την συμπτωματολο-
γία και την οδύνη των ασθενών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο θεράπων γαστρεντερολόγος καλείται να διε-
ρευνήσει με τη χρήση σύντομων κλιμάκων ή απλών ερωτήσεων την 
παρουσία ψυχολογικής δυσφορίας και τον αρνητικό αντίκτυπο στην 
ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενών με ΙΦΝΕ ή σύν-
δρομο ευερέθιστου εντέρου, και να παραπέμψει κατάλληλα5. 

Υπάρχουν πλέον, διάφορες ψυχολογικές θεραπείες που έχουν προ-
σαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών αυτών, συμπεριλαμ-
βανομένης της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, της στο-
χευμένης στο έντερο υπνοθεραπείας (gut-directed hypnosis) και της 
βασισμένης στην ενσυνειδητότητα θεραπείας (mindfulness-based 
therapy), που έχουν δείξει ικανοποιητικά τεκμήρια αποτελεσματικό-
τητας όπως μείωση των συμπτωμάτων, μείωση της χρήσης υπηρε-
σιών υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν αφ’ ενός στην απόκτηση ε-
κούσιου ελέγχου πάνω στα συμπτώματα όπως ο πόνος, η σπλαχνική 
υπερευαισθησία και η διαταραγμένη κινητικότητα του γαστρεντερι-
κού σωλήνα και αφ’ ετέρου στη μείωση του άγχους και την ανάδειξη 
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αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες και των 
αλλαγών στον τρόπο ζωής που επιφέρει η νόσος. 

Με δεδομένο ότι οι θεραπείες αυτές εστιάζουν στα συμπτώμα-
τα και βασίζονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων, δεν ενδείκνυνται 
για την αντιμετώπιση συνυπαρχόντων αγχωδών ή καταθλιπτικών 
διαταραχών, όπου συχνά χρειάζεται παραδοσιακή ψυχοθεραπεία 
σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία5,17,18. 

Επιπλέον των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, σημαντικά ο-
φέλη μπορούν να αποκομίσουν οι ασθενείς από την τακτική συμ-
μετοχή τους σε δραστηριότητες αυτορρύθμισης και αυτοφροντί-
δας όπως η σωματική άσκηση, ο διαλογισμός και η γιόγκα. 

Η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την πά-
θησή τους, τη συμβολή των ψυχολογικών παραμέτρων, το ρόλο 
του άξονα εντέρου-εγκεφάλου και τις κατάλληλες βιολογικές και 
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι σημαντικό να ξεκινάει κατά την 
αρχική διάγνωση στο γραφείο του γαστρεντερολόγου, προκειμέ-
νου να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοεπίγνωση, να αμβλυνθούν 
τα συναισθήματα φόβου, αβεβαιότητας και απώλειας ελέγχου της 
καθημερινότητας, να γίνει ομαλότερα η παραπομπή τους στον ει-
δικό ψυχικής υγείας και να μεγιστοποιηθεί η δέσμευσή τους στο 
σύνολο της θεραπευτικής διαδικασίας5.

Συνοψίζοντας, οι χρόνιες γαστρεντερικές παθήσεις αντιπρο-
σωπεύουν μια ετερογενή ομάδα διαταραχών με σύνθετη παθο-
φυσιολογία στην οποία εμπλέκονται γενετικοί, νευροανοσολογι-
κοί, περιβαλλοντικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Ο κλάδος 
της ψυχογαστρεντερολογίας συνιστά ένα συνεχώς αναπτυσσό-
μενο επιστημονικό πεδίο που αναμένεται να συμβάλλει σημαντι-
κά στην αποτελεσματική και ολιστική διαχείριση των γαστρεντε-
ρολογικών ασθενών με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και 
με απώτερο στόχο τη μείωση του αντίκτυπου των συμπτωμάτων, 
την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργικότητας και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής τους.  
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