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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 ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα 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 θέματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•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 μεταφράσεις 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 φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό 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: ονοματεπώνυμο, 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 κρίνει 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

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
με το παρόν τεύχος ξεκινάει η νέα χρονιά για το Info Gastroenterology
and Hepatology. Σε μια χρονική συγκυρία που η ιατρική κοινότητα και
η κοινωνία προσπαθούν να βρουν το ρυθμό τους μετά από μια διετία
περιορισμών λόγω της πανδημίας, αισιοδοξούμε να σταθούμε
και φέτος δίπλα σας με πλούσιο και ενημερωμένο περιεχόμενο.
Στο πρώτο άρθρο του παρόντος τεύχους, οι κκ. Τσαφαράκη
και Μανωλακόπουλος παρουσιάζουν την ανασκόπηση ενός θέματος
που συναντάμε καθημερινά στην κλινική πράξη, της λιθίασης
του χοληφόρου δέντρου. Οι συγγραφείς αναλύουν διεξοδικά
την παθοφυσιολογία της λιθίασης της χοληδόχου κύστης
και του χοληδόχου πόρου, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή αυτών
και των επιπλοκών τους και τις συνέπειες των παρεμβάσεών μας,
με πληρότητα και σαφήνεια.
Από αυτό το τεύχος προσθέτουμε στην ύλη του εντύπου μας
μια νέα ενότητα, που θα περιλαμβάνει ανασκόπηση μελετών από
την τρέχουσα βιβλιογραφία, υπό μορφή βιβλιογραφικής ενημέρωσης.
Θα παρουσιάζουμε μελέτες από έγκριτα περιοδικά του εξωτερικού
που αφορούν σε επίκαιρα θέματα από τις εξελίξεις
στη Γαστρεντερολογία και την Ηπατολογία. Ξεκινάμε με δυο μελέτες
που αφορούν στη θεραπεία της Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειΐτιδας
και τη Μη Αλκοολικής Στεατοηπατίτιδας.
Μια ενδιαφέρουσα ελληνική μελέτη σχετική με την προσθήκη
προβιοτικών στην καθιερωμένη θεραπεία εκρίζωσης του
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού συμπληρώνει την ύλη του τεύχους.
Ο κ. Ν. Βιάζης παρουσιάζει την ευεργετική επίδραση των προβιοτικών
στην αύξηση του ποσοστού εκρίζωσης και στη μείωση
των παρενεργειών της βασικής θεραπευτικής αγωγής.
Όπως έχουμε καθιερώσει, θα δοκιμάσουμε τις γνώσεις σας με ένα
πολύ διδακτικό ηπατολογικό περιστατικό και ένα γαστρεντερολογικό
κουίζ με θέμα την επεμβατική ενδοσκόπηση των χοληφόρων.
Ευελπιστούμε να σας φανούν χρήσιμα και να αποτελέσουν τροφή
για γόνιμη ιατρική σκέψη.
Με την ευχή να έχετε μια δημιουργική άνοιξη και ένα χαρούμενο
Πάσχα, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: STELARA

Χολολιθίαση,
Χοληδοχολιθίαση
& Eνδοσκόπηση

Μία τριάδα με πολλά ερωτήματα
Σ. Τσαφαράκη, Σ. Μανωλακόπουλος
Ηπατογαστρεντερολογική- Ενδοσκοπική Μονάδα, Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Η χολολιθίαση αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες εισαγωγών σε νοσηλευτικά
ιδρύματα στις ευρωπαϊκές και ανεπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Μελέτης του Ήπατος (EASL), το 20% των Ευρωπαίων πάσχει από χολολιθίαση

Ο

ι χολόλιθοι είναι συνέπεια του υπερκορεσμού της χοληστερόλης στη χολή, ανεπαρκών επιπέδων ή λειτουργίας χολικών αλάτων και μειωμένης συσταλτικότητας του επιθηλίου
της χοληδόχου κύστης. Υπολογίζεται ότι το 10-15% των ασθενών με
χολολιθίαση θα παρουσιάσουν επιπλοκές, οι οποίες περιλαμβάνουν
χολικό πόνο, χολοκυστίτιδα, αποφρακτικό ίκτερο και παγκρεατίτιδα.
Η συμπωματική χολολιθίαση χαρακτηρίζεται κλινικά από επεισόδια οξέος άλγους δεξιού άνω τριτημορίου της κοιλιακής χώρας ή
του επιγαστρίου με διάρκεια τουλάχιστον 15-30 λεπτών και αντανάκλαση στη δεξιά ωμοπλάτη και θετική ανταπόκριση στα αναλγητικά. Αναλόγως της συχνότητας και της έντασης των επεισοδίων συνίσταται η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, καθώς οι μισοί από τους
ασθενείς θα εμφανίσουν υποτροπιάζοντες κολικούς και ο κίνδυνος
επιπλοκών ανέρχεται στο 0,5-3% ετησίως.
Η οξεία χολοκυστίτιδα αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή της νόσου,
που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή απόφραξη του κυστικού
πόρου από το λιθιασικό περιεχόμενο. Η μηχανική αυτή απόφραξη
συνοδεύεται από χημική φλεγμονή με επακόλουθη, σε ορισμένους
ασθενείς, βακτηριακή φλεγμονή.
Κλινική υποψία χολοκυστίτιδας τίθεται σε ασθενείς που εμφανίζουν
έντονο άλγος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας, ο
οποίος διαρκεί αρκετές ώρες (συνήθως πάνω από 5), πυρετό καθώς και ευαισθησία στην ψηλάφηση στο δεξιό υποχόνδριο (σημείο

Murphy). Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την παρουσία αυξημένων
δεικτών φλεγμονής (λευκοκυττάρωση, αυξημένη CRP), καθώς και
υπερηχογραφικά με την εικόνα πάχυνσης του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης (>4 χιλ.), περιχολοκυστικής συλλογής υγρού, διάτασης
χοληδόχου κύστεως και ύπαρξης λιθιασικού περιεχομένου εντός αυτής. Η ανεύρεση λίθων ή λάσπης εντός της χοληδόχου κύστεως και
υπερηχολογικού σημείου Murphy (επίταση πόνου κατά την πίεση με
την κεφαλή του υπερήχου στην θέση της χοληδόχου κύστεως) ή πάχυνσης του τοιχώματος έχουν θετική προγνωστική αξία (PPV) 92%
και 95% αντίστοιχα για οξεία χολοκυστίτιδα. Με τη βοήθεια αξονικής
τομογραφίας μπορούν να διαγνωστούν επιπλοκές όπως εμφύσημα
τοιχώματος, αποστήματα και διάτρηση τοιχώματος.
Όλες οι διεθνείς συστάσεις συμφωνούν ότι η θεραπεία εκλογής είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή εντός 24-72 ωρών από την
διάγνωση.
Χοληδοχολιθίαση εμφανίζεται στο 3-16% περίπου των ασθενών
με συμπτωματική χολολιθίαση. Προκύπτει είτε από μετανάστευση λίθων από τη χοληδόχο κύστη (δευτερογενείς λίθοι) είτε λιγότερο συχνά από de novo δημιουργία λίθων στον χοληδόχο πόρο, σε περιπτώσεις διάτασης του πόρου και στάσης (πρωτογενείς λίθοι). Σε αντίθεση με τη χολολιθίαση, η χοληδοχολιθίαση είναι ασυμπτωματική μόνο στο 5-12% των περιπτώσεων.
Οι ασθενείς με χοληδοχολιθίαση παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα

σελιδα 4

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Cuprior

Πίνακας 1. Κριτήρια ύπαρξης χοληδοχολιθίασης
σε ασθενείς με χολολιθίαση - ESGE

Πίνακας 3. Κριτήρια ύπαρξης χοληδοχολιθίασης
σε ασθενείς με χολολιθίαση - ASGE

Υψηλή πιθανότητα
ύπαρξης χοληδοχολιθίασης

Χολαγγειΐτιδα ή ύπαρξη λίθου στον υπέρηχο

Μέτρια πιθανότητα
ύπαρξης χοληδοχολιθίασης

Αυξημένες τιμές τρανσαμινασών και/ή διάταση
κοινού χοληδόχου πόρου στον υπέρηχο

Χαμηλή πιθανότητα
ύπαρξης χοληδοχολιθίασης

Φυσιολογικές τιμές ηπατικών ενζύμων και
υπέρηχος

τρανσαμινασών, ιδιαίτερα τις πρώτες 72 ώρες από την απόφραξη,
καθώς και σταδιακή αύξηση των χολοστατικών ενζύμων (γGT, AP,
χολερυθρίνη) αναλόγως της διάρκειας και της βαρύτητας της απόφραξης. Η θετική προγνωστική αξία της αύξησης των χολοστατικών
κυμαίνεται στο 25-50%.
Η χοληδοχολιθίαση διαγιγνώσκεται υπερηχογραφικά με ευαισθησία περίπου 80%, ενώ ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) και η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) απεικονίζουν λίθους με διάμετρο μεγαλύτερη των 5 χιλ. με ευαισθησία και ειδικότητα 95/97%
(EUS) και 93/96% (MRCP). Σε ύπαρξη όμως λίθων <5 χιλ, η ευαισθησία ανίχνευσης της MRCP είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με
αυτήν του ενδοσκοπικού υπερήχου.
Σε περιπτώσεις συνύπαρξης χοληδοχολιθίασης και χολολιθίασης,
συστήνεται αρχικά η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της χοληδοχολιθίασης μέσω ERCP και εν συνεχεία λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
εντός 72 ωρών.
Οι οδηγίες των Αμερικανών ενδοσκόπων και χειρουργών προτάσσουν την άποψη ότι η ERCP μπορεί να ακολουθήσει την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή εάν η εμπειρία του κέντρου είναι μεγαλύτερη στους χειρουργούς.
Επί υποψίας χοληδοχολιθίασης και πριν την εποχή του ενδοσκοπικού υπερήχου (EUS) και της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP), οι ασθενείς παραπέμπονταν σε διαγνωστική ERCP, η οποία συνεπάγεται απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως παγκρεατίτιδα (1,3-6,7%), λοίμωξη (0,6-5%), αιμορραγία (0,3-2%) και διάτρηση (0,1-1,1%), επιπλέον του υψηλού της κόστους.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε πάνω από το 50% αυτών των
ασθενών δεν παρατηρούνταν εικόνα χοληδοχολιθίασης κατά την
ERCP, με αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να υποβάλλονται σε περιττές ενδοσκοπικές πράξεις, με τον κίνδυνο των ανωτέρω επιπλοκών.
Από την εισαγωγή του ενδοσκοπικού υπερήχου και της μαγνητικής
χολαγγειοπαγκρεατογραφίας στην κλινική πρακτική, αποφεύχθηκε η
ανάγκη για ERCP στο περίπου 67% των περιπτώσεων.
Κατά συνέπεια σήμερα δεν είθισται να πραγματοποιείται διαγνωστική ERCP, παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η διάγνωση εξακολουθεί να είναι αμφίβολη πάρα τη διενέργεια των παραπάνω διαγνωστικών μεθόδων.
Πίνακας 2. Κριτήρια ύπαρξης χοληδοχολιθίασης
σε ασθενείς με χολολιθίαση - DGVS
Υψηλή πιθανότητα
ύπαρξης
χοληδοχολιθίασης
(>50%)

• Διάταση εξωηπατικού χοληδόχου πόρου (>7 χιλ.) και
Υπερχολερυθριναιμία και αύξηση γGT, AP, ALT, ASTή
• Υπερηχογραφική απεικόνιση λίθων χοληδόχου πόρου ή
• Κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια ανιούσας χολαγγειΐτιδας
(πυρετός, άλγος δεξιού υποχονδρίου, ίκτερος)

Μέτρια πιθανότητα
ύπαρξης
χοληδοχολιθίασης
(5-50%)

• Δεν πληρούνται κριτήρια για υψηλή ή χαμηλή πιθανότητα

Χαμηλή πιθανότητα
ύπαρξης
χοληδοχολιθίασης
(<5%)

• Φυσιολογικό εύρος χοληδόχου πόρου (έως 7 χιλ.)
• Ολική χολερυθρίνη, γGT, AP, ALT, AST σε φυσιολογικά
επίπεδα κατά την διάρκεια του παρόντος επεισοδίου πόνου
• Απουσία ιστορικού επεισοδίων παγκρεατίτιδας λιθιασικής
αιτιολογίας, αχολικά κόπρανα, και/ή ουροχολινογονουρία ή
χολερυθρινουρία στο πρόσφατο παρελθόν

Υψηλή πιθανότητα
ύπαρξης
χοληδοχολιθίασης

• Ύπαρξη λίθου κοινού χοληδοχού πόρου στον υπέρηχο ή
άλλη απεικονιστική μέθοδο
• Ολική χολερυθρίνη >4mg/dL και διευρυμένος
χοληδόχος πόρος (>6 χιλ. σε ασθενείς που δεν έχουν
υποστεί χολοκυστεκτομή και >8 χιλ. σε ασθενείς μετά
χολοκυστεκτομή)
• Ανιούσα χολαγγειΐτιδα

Μέτρια πιθανότητα
ύπαρξης
χοληδοχολιθίασης

• Μη φυσιολογικές ηπατικές δοκιμασίες, ηλικία >55 έτη,
διεύρυνση χοληδόχου πόρου στον υπέρηχο

Χαμηλή πιθανότητα
ύπαρξης
χοληδοχολιθίασης

• Φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα και υπέρηχος

Η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική Εταιρεία Ενδοσκόπων (ESGE/
ASGE) έχουν θεσπίσει κριτήρια πιθανοτήτων για χοληδοχολιθίαση
(πίνακες 1,2,3 αντίστοιχα).
Σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα θα πρέπει να διενεργείται ERCP
με θεραπευτικό σκοπό, ενώ σε μέτρια και χαμηλή πιθανότητα έχουν
ένδειξη αρχικά η MRCP και ο ενδοσκοπικός υπέρηχος για περαιτέρω διερεύνηση.
Κλινική συνδρομή με Ή χωρίς παθολογική
ηπατική βιοχημεία μετά τη χολοκυστεκτομή
Στα πλαίσια οξείας χολοκυστίτιδας είναι γνωστό ότι τα επίπεδα
τρανσαμινασών και χολοστατικών ενζύμων μπορεί να είναι αυξημένα λόγω μη ειδικής αντιδραστικής ηπατίτιδας. Η ηπατοκυτταρική αυτή βλάβη όμως είναι οξεία και παροδική, με επάνοδο των τιμών εντός φυσιολογικών ορίων λίγες ημέρες μετά την χολοκυστεκτομή.
Κλινική πρόκληση αποτελεί η εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα αύξηση τρανσαμινασών και χολοστατικών ενζύμων συνοδευόμενη από
υποτροπιάζον άλγος ΔΕ υποχονδρίου (κριτήρια Rome IV-πίνακας 4),
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
και στους οποίους η περαιτέρω διερεύνηση μέσω EUS και MRCP δεν
αναδεικνύει εικόνα χοληδοχολιθίασης, παρουσία διαφυγής (leak) ή
άλλων μετεγχειρητικών επιπλοκών και στους οποίους έχει αποκλειστεί η ύπαρξη μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας και ηπατοπάθειας ανοσολογικής ή μεταβολικής αιτιολογίας.
Διαφοροδιαγνωστικά, όταν το άλγος είναι κυρίως μεταγευματικό,
θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο δυσκινησίας ή/και στένωσης του σφιγκτήρα Oddi (SOD). Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται σε
τρεις τύπους (πίνακας 5) και μπορούν να λάβουν, ως πρώτο βήμα
αντιμετώπισης, θεραπεία με σπασμολυτικά (νιτρώδη, αναστολείς αντλίας ασβεστίου). Σε περίπτωση όμως επιμονής της συμπτωματολογίας προτείνεται ERCP με ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή (τύποι ΙΙ
και ΙΙΙ). Για τους ασθενείς που ανήκουν στον τύπο Ι SOD, συστήνεται απευθείας η ενδοσκοπική διερεύνηση/θεραπεία, ενώ στον τύπο
ΙΙΙ τα αποτελέσματα είναι μάλλον αμφίβολα και ο κίνδυνος των επιπλοκών μεγάλος.
Στις περιπτώσεις επίμονων επεισοδίων άλγους χοληφόρων μετά
χολοκυστεκτομή, όχι απαραιτήτως μεταγευματικού, θα πρέπει να τίθεται διαφοροδιαγνωστικά το ενδεχόμενο μικρολιθίασης του χοληδόχου πόρου. Στα πλαίσια αυτής μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση
τρανσαμινασών και ιδιαίτερα της ALT. Η αύξηση αυτή μπορεί ιδιαίτερα να αποδοθεί σε χοληδοχολιθίαση, όταν παρουσιάζεται τις πρώτες ώρες μετά τα επεισόδια άλγους και υποχωρεί αισθητά τα επόμενα 24ωρα (30% σε 48 ώρες και >50% σε 72 ώρες). Αυτό αποτελεί πιθανά απόρροια της αυξημένης πίεσης στα χολικά τριχοειδή με
επακόλουθη κατακράτηση χολικών αλάτων και ηπατοκυτταρική νέ-
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Πίνακας 4. Κριτήρια Rome IV για άλγος χοληφόρων

Πίνακας 5. Τύποι δυσλειτουργίας σφιγκτήρα Oddi

• Η ένταση του πόνου αυξάνεται προοδευτικά µέχρι ορισµένο
επίπεδο και διαρκεί για τουλάχιστον 30 λεπτά
• Εµφανίζεται ανά διαστήµατα και όχι καθηµερινά
Άλγος δεξιού
• Το άλγος είναι αρκετά οξύ ώστε να επηρεάζει την
υποχονδρίου/
καθηµερινή δραστηριότητα ή/και να οδηγεί τον ασθενή στα
επιγαστρίου µε τα
επείγοντα
εξής χαρακτηριστικά: • Σπάνια (<20%) σχετίζεται µε την κινητικότητα του εντέρου
• Σπάνια (<20%) υποχωρεί µε την αλλαγή θέσης σώµατος ή
λήψη αντιόξινων
∆ευτερεύοντα κριτήρια: Συνοδεύεται από ναυτία και έµετο, αντανακλά στην δεξιά
ωµοπλάτη, αιτία αφύπνισης ασθενούς

κρωση. Ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς µε χοληδοχολιθίαση έχουν περιγράφει επίπεδα ALT>1000 IU/l µε φυσιολογικό εύρος χοληδόχου
πόρου. Το άλγος στην προκειµένη περίπτωση είναι απόρροια µετακίνησης του λιθιασικού περιεχοµένου εντός του πόρου και παροδικής απόφραξης και διάτασής του, για τον λόγο αυτό δεν είναι απαραιτήτως µεταγευµατικό. Ο πόνος ανακουφίζεται συνήθως µε αυτόµατη προώθηση µικρών λίθων στο δωδεκαδάκτυλο ή προς τα πίσω
στον διατεταµένο πόρο.
Καθότι η χολική λάσπη και οι λίθοι <5 χιλ. εντός του κοινού χοληδόχου πόρου έχουν την τάση να προωθούνται αυτόµατα στο δωδεκαδάκτυλο, εγείρεται το ερώτηµα της αναγκαιότητας διενέργειας
ERCP σε τέτοιες περιπτώσεις. Από µία αναδροµική, πολυκεντρική
µελέτη των Andreozzi et al προέκυψε το συµπέρασµα ότι προγνωστικοί παράγοντες για τις εν τέλει µη αναγκαίες ERCP που διενεργήθηκαν, ήταν οι λίθοι <5 χιλ. (διαγνωσµένοι µε EUS ή MRCP πριν από
την ERCP) και η διενέργεια ERCP µε καθυστέρηση > 7 ηµερών, κα-

Αύξηση τρανσαµινασών (ALT
΄Αλγος
και AST> 2 x ULN σε τουλάχιστον
Χοληφόρων
2 τυχαίους ελέγχους)

∆ιάταση χοληδόχου
πόρου > 10 χιλ.

Τύπος Ι

+

+

+

Τύπος ΙΙ

+

+/- (ένα εκ των 2 θετικό)

+/- (ένα εκ των 2
θετικό)

Τύπος ΙΙΙ

+

-

-

θότι στις περιπτώσεις αυτές ήταν υψηλό το ποσοστό µη ανεύρεσης
λίθων κατά την εξέταση.
Σε άλλη τυχαιοποιηµένη µελέτη, ελέγχθηκαν 118 ασθενείς µε επεισόδια άλγους µετά από χολοκυστεκτοµή και 12 εξ αυτών διεγνώσθησαν µε µικρολιθίαση. Οι ασθενείς αυτοί έλαβαν ουρσοδεοξυχολικό οξύ για µερικούς µήνες µε σηµαντική βελτίωση ή και πλήρη υποχώρηση της συµπτωµατολογίας.
Εν κατακλείδι, στην κλινική πράξη σε ασθενείς που παρουσιάζουν
τυπικό άλγος χοληφόρων µετεγχειρητικά, διάταση του χοληδόχου
πόρου υπερηχογραφικά, χωρίς την παρουσία λιθιασικού περιεχοµένου στον περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο (MRCP, EUS) και αύξηση των τρανσαµινασών (>2 x ULN) σε τουλάχιστον δύο µετρήσεις, η
ERCP έχει ένδειξη καθώς τίθεται η υποψία είτε δυσλειτουργίας του
σφιγκτήρα Oddi (SOD) τύπου Ι είτε στένωσης σφιγκτήρα στα πλαίσια φλεγµονής/ίνωσης. Η σφιγκτηροτοµή θα ανακουφίσει από τα συµπτώµατα το 90-100% για τον SOD τύπου Ι, ενώ για τους τύπους ΙΙ
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και ΙΙΙ τα ποσοστά κυµαίνονται µεταξύ 60-94% και 8-64% αντίστοιχα. Να σηµειωθεί ότι η ενδοσκοπική σφιγκτηροτοµή συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο µετά-ERCP-παγκρεατίτιδας, σηµαντικά υψηλότερο
από εκείνο περιπτώσεων µε µικρολιθίαση. Σε υποψία SOD τύπου ΙΙ
ή ΙΙΙ θα µπορούσε να συστηθεί µια θεραπευτική προσπάθεια µε σπασµολυτικά όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Ιδιαίτερα σε SOD τύπου ΙΙΙ
έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία η συµπληρωµατική χορήγηση αντικαταθλιπτικής θεραπείας (Amitriptilyn), καθώς αποτελούν την οµάδα ασθενών που επωφελούνται λιγότερο από τη σφιγκτηροτοµή.
Επί κλινικής υποψίας µικρολιθίασης στις περιπτώσεις που δεν παρατηρείται χρόνια ή υποτροπιάζουσα αύξηση τρανσαµινασών και χο-

λοστατικών ενζύµων >2 x ULN, διάταση του κοινού χοληδόχου πόρου στην απεικόνιση και η ένταση και συχνότητα της συµπτωµατολογίας το επιτρέπει, έχει θέση µια προσπάθεια φαρµακευτικής λιθόλυσης µε ουρσοδεοξυχολικό οξύ για περιορισµένο χρονικό διάστηµα ολίγων µηνών, η οποία σε µελέτες έχει οδηγήσει σε υποχώρηση
των συµπτωµάτων των ασθενών.
Εφόσον οι παραπάνω συντηρητικές µέθοδοι δεν οδηγήσουν σε
ανακούφιση των συµπτωµάτων και κλινικά/εργαστηριακά δεν προκύπτει η υποψία ηπατοπάθειας άλλης αιτιολογίας, θα πρέπει εξατοµικευµένα να τίθεται η ένδειξη για ERCP, καθώς από µια παρατεταµένη χολόσταση/απόφραξη σφιγκτήρα Oddi ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος επιπλοκών όπως οξεία χολαγγειΐτιδα, παγκρεατίτιδα ή/και στο
βάθος χρόνου δευτεροπαθούς χολικής κίρρωσης.
Στις οµάδες αυτές των ασθενών, λοιπόν, θα πρέπει η ένδειξη για
ERCP να τίθεται πάντα µετά από λεπτοµερή ενηµέρωση του ασθενούς για τη φύση της επεµβατικής πράξης καθώς και για τα ποσοστά
επιτυχίας επί των συµπτωµάτων και τα υψηλά ποσοστά επιπλοκών.
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concepts, η Doctors Media αναλαµβάνει το
σχεδιασµό οποιουδήποτε έντυπου υλικού,
καθώς και την κατασκευή ιστοσελίδων και
εταιρικών CD-ROM, µε τη δυνατότητα παροχής
έξυπνων λύσεων και εφαρµογών.

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330
153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr
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More control,
less stress

Evolutionary Design

Evolutionary Design Encased inside and out with silicone,
Evolution is designed to reduce ingrowth and decrease food
bolus impaction. Proximal and distal flanges, either covered
or uncovered, secure the stent position and lessen the risk
of migration. The proximal “lasso” loop gives the freedom
to reposition the partially covered stent immediately after
placement while the fully covered stent has visible, proximal
and distal, grasping loops for both repositioning and removal
up to 8 weeks after placement.

Evolutionary Control

Evolutionary Control Each squeeze of the trigger, gives you
precise control over stent deployment and recapturability. A
simple switch of the Directional button allows you to move
between release and recapture with ease. There is even a
“point of no return” reference mark to alert you when stent
capture is no longer possible.

Evolution Esophageal
CONTROLLED - RELEASE STENT

Benign
Indication

Evolutionary Cover

Evolutionary Cover To give you the widest range of treatment
options, Evolution Esophageal stents come partially or fully
covered. There is even a fully covered stent specifically
indicated for benign strictures. And they all deploy smoothly
and confidently thanks to the stressreducing, controlledrelease delivery system.

Built For Strength
And Security

Streamline all your stone
management procedures

Instinct

Endoscopic Hemoclip
Wide Opening Span 16mm
Strength & Security
360o Rotation
MR conditional

• 4 inflation diameters in 1 device to meet your
specific clinical needs
• Ease of injection with contrast exiting the distal tip
for above injection balloons
• Radiopaque bands enhance fluoroscopic
visualization of the extraction balloon
• Reference marks on syringe indicate each inflation
diameter

4, 6, 10 Shooter

SAEED MULTI BAND LIGATOR

Band with confidence
After leading the market for more than a decade,
the reliable Saeed Multi-Band Ligator is now
available with Universal-fit barrels that streamline
your order information and simplify inventory control.
And, by using bands that demonstrate lower slippage
rates when compared to other bands on the market1,
the Saeed 4, 6, 10 Shooter can potentially reduce the
risk of rebleeding.
We’ve taken reliability and streamlined it.

Hercules

Dilate with strength
and accuracy

3-stage wire guided balloon

To effectively manage strictures in the esophagus, pylorus,
duodenum and colon, you need a strong balloon that can
be accurately staged.
When you choose the Cook Hercules, you get both.
Thanks to the exclusive P.E.T. Flex™ technology, this
balloon balances exceptional strength and staging
accuracy.
And now, for clinician preference, the Hercules includes a
preloaded wire guide.

Α&L MEDICAL SUPPLIES S.A
Παρμενίδου 6, 116 36 Αθήνα
Τηλ: +30 210 75 13 156, Fax: +30 210 70 15 727
email: info@a-lmedicalsupplies.com
www.a-lmedicalsupplies.com

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή

Ε ν η μ έ ρ ω σ η

OCA and Fibrates in PBC:

comparative effects in a multicentric
observational study
Anna Reig et al
Am J Gastroenterology, November 2021

PBC - Γενικά…
• PBC = καταστροφή μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων
• Ετερογενής κλινική εικόνα και έκβαση
• URSO= standard treatment
• Πολλά συστήματα εκτίμησης έκβασης-ανταπόκρισης στη θεραπεία
Εισαγωγή PBC - URSO
• URSO = θεραπεία για PBC αλλά το 40% των ασθενών δεν
ανταποκρίνεται
• ΟCA / fibrates
• ΟCA = Βιοχημική βελτίωση/% μερική ανταπόκριση/ μακρόχρονη αποτελεσματικότητα = βελτίωση ιστολογικών δεικτών
• Φιμπράτες / φενο- και μπεζαφιμπράτη βιοχημική βελτίωση
(ΝΕJM 2018)
• Πιθανά βελτίωση και επιβίωσης ειδικά στην πρώιμη νόσο

(Hepatology 2019)
• Χωρίς δεδομένα καθημερινής πρακτικής

Σκοπός
Nα εκτιμήσει αποτελεσματικότητα του OCA k Fibrates σε ασθενείς με PBC - Biochemical, D/C, AE.

Mέθοδοι
• Ισπανία, 34 νοσοκομεία
• 3 groups: OCA, fibrates, συνδυασμός
• 481 θεραπείες, 426 ασθενείς
• Διάγνωση 1987 – 2019
• Κριτήρια Παρίσι ΙΙ για μη ανταπόκριση
• Κριτήρια εισόδου στη μελέτη
ΑLP abnormal, μη ανοχή στο URSO
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: RIFACOL

Τι νέο μας έδωσε η μελέτη
• Καθημερινή κλινική πρακτική
• OCA/Fibrates = βελτίωση χολόστασης, φλεγμονής, GLOBE
• Χωρίς πολλές παρενέργειες
σελιδα 16
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Ε ν η μ έ ρ ω σ η

ΤVB-2640 for the treatment
of NASHepatitis:
FASCINATE-1, a randomised, placebocontrolled phase 2a trial
R Loomba et al
Gastroenterology 2021; 161:1475

Εισαγωγή
• ΝAFLD: 24% πληθυσμού
• Θνητότητα αυξημένη – καρδιοαγγειακά, ηπατοπάθεια, ΗΚΚ,
νεοπλασίες
• Πίεση στα συστήματα υγείας στο μέλλον
• Καμιά εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία
• De novo lipogenesis (DNL)
• ACCarboxylase και συνθετάση λιπαρών οξέων (FASN)
σύνθεση palmitate
•Δ
 ημιουργία λιποτοξικότητας
•T
 VB-2640: εκλεκτικός, ισχυρός αναστολέας του FASN
• Από του στόματος. Άπαξ ημερησίως
•F
 ASCINATE = assess safety-effectivity on liver fat and markers
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Μέθοδοι
Κριτήρια εισόδου
• Ενήλικοι- Α/Γ
• ΜRI-PDFF >8%
• Και βιοψία ή MRI elastography >2,5kPa
• Tυχαιοποίηση TVB-2640 50mg daily vs placebo 2:1 για 12
εβδομάδες

Outcomes
• Πρωτογενές: διαφορά σε περιεκτικότητα λίπους ήπατος μεταξύ baseline & 12 weeks
• Δευτερογενή: Μείωση ΜRI –PDFF κατά 30%

IG

Η¨

¨ λύση στη δυσκοιλιότητα!
20 Sachets/12g

20 Sachets/6g

Μακρογόλη (PEG) 3350
σελιδα 19

Η προσθήκη προβιοτικών
στη θεραπεία εκρίζωσης του
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

μΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ
Ν. Βιάζης
Γαστρεντερολόγος – Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ο αποικισμός και η λοίμωξη του γαστρικού
βλεννογόνου από το ελικοβακτηρίδιο του
πυλωρού αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης
χρόνιας γαστρίτιδας, γαστρικού έλκους, MALT
λεμφώματος και γαστρικού καρκίνου. Για το
λόγο αυτό οι Γαστρεντερολογικές Εταιρείες
ανά τον κόσμο – και ανάμεσα τους και η
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
– προτείνουν, στις περιπτώσεις αυτές,
την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου, με
τη χορήγηση ενός αναστολέα αντλίας
πρωτονίων και τριών αντιβιοτικών δύο
φορές την ημέρα, για 10 ή 14 ημέρες2.

Ό

μως τόσο η ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά, όσο
και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη λήψη τους οδηγούν σε μειωμένη συμμόρφωση στη θεραπεία και έχουν συσχετιστεί με αποτυχία της θεραπείας εκρίζωσης. Μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν
αναδείξει την πιθανή ευεργετική επίδραση των προβιοτικών
στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία εκρίζωσης για το ελικοβακτηρίδιο.
Πιο συγκεκριμένα, μια μετα-ανάλυση, η οποία και συμπεριέλαβε 40 μελέτες με 894 ασθενείς κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η προσθήκη προβιοτικών, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, αυξάνει το ποσοστό εκρίζωσης (p<0.001) και μειώνει
την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών (p<0.001)3. Όμως
οι περισσότερες μελέτες στην ανάλυση αυτή προέρχονταν από την Ασία, ενώ δεδομένα για το θέμα αυτό σε Έλληνες ασθενείς δεν υπήρχαν.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε μια
προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με placebo μελέτη4
προκειμένου να εκτιμήσουμε την επίδραση της συγχορήγησης

προβιοτικών με το κλασικό σχήμα εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στην πιθανή μείωση των ανεπιθύμητων
ενεργειών και στην πιθανή αύξηση του ποσοστού εκρίζωσης.
Συνολικά 741 ασθενείς με λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού η οποία διαγνώσθηκε είτε με γαστροσκόπηση
και βιοψία είτε με τεστ αναπνοής τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν
το κλασικό σχήμα εκρίζωσης (ομεπραζόλη 20mg x 2, αμοξυκιλλίνη 1gr x 2, κλαριθρομυκίνη 500mg x 2 και μετρονιδαζόλη 500mg x2 για 10 ημέρες), σε συνδυασμό είτε με προβιοτικά (ομάδα Α n=371) είτε με placebo (ομάδα B, n=370). Το
προβιοτικό που χορηγήθηκε (LactoLevure, Uni-Pharma S.A.
– Greece) συνδυάζει τέσσερα προβιοτικά στελέχη γνωστά
για την αποτελεσματική και ασφαλή τους δράση και συγκεκριμένα Lactobacillus acidophilus LA-5 (1,75 Colony Forming
Units/capsule), Lactiplantibacillus plantarum (0,5 Colony
Forming Units/capsule), Bifidobacterium lactis BB-12 (1,75
Colony Forming Units/capsule) & Saccharomyces boulardii
(1,5 Colony Forming Units/capsule). Η επιτυχής εκρίζωση ελέγχθηκε με τεστ αναπνοής 6 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
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Τέσσερεις ασθενείς, όλοι στην ομάδα Β, δεν ολοκλήρωσαν
τη θεραπεία εκρίζωσης λόγω παρενεργειών, ενώ 42 ασθενείς
στην ομάδα Α και 31 στην ομάδα Β χάθηκαν κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης. Έτσι συνολικά μελετήθηκαν 741 ασθενείς (371 στην ομάδα Α και 370 στην ομάδα Β).
Το ελικοβακτηρίδιο εκριζώθηκε με επιτυχία σε 303 ασθενείς στην ομάδα A (92.0%) και σε 291 ασθενείς στην ομάδα
B (86.8%), (p=0.028). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η προσθήκη
του συγκεκριμένου προβιοτικού σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου. Παρενέργειες αναφέρθηκαν σε 56 (17.0%) ασθενείς της ομάδας A και 170 (50.7%)
ασθενείς της ομάδας B (p<0.00001). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών μειώθηκε κατά 14 φορές στους ασθενείς που έλαβαν προβιοτικά. Οι πιο συχνές παρενέργειες ήταν οι διαταραχές στη γεύση, η εμφάνιση διαρροιών κι επιγαστραλγίας.
Η μελέτη μας αυτή είναι η πρώτη που εκτίμησε την προσθήκη προβιοτικών στο 4πλο – χωρίς βισμούθιο - σχήμα εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, το οποίο αποτελεί και
το σχήμα εκλογής σε πολλές χώρες, ανάμεσα σε αυτές και την
Ελλάδα. Η μελέτη μας ανέδειξε ότι η προσθήκη του συγκεκριμένου προβιοτικού μειώνει σημαντικά την εμφάνιση παρενεργειών και αυξάνει το ποσοστό εκρίζωσης.

Βιβλιογραφία
1. M alfertheiner P, Megraud F, O'Morain C, Gisbert J,
Kuipers E, Axon A, Bazzoli F, Gasbarrini A, Atherton
J, Graham D, Hunt R, Moayyedi P, Rokkas T, Rugge M,
Selgrad M, Suerbaum S, Sugano K, El-Omar E. European
Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus
panel. Management of Helicobacter pylori infection-the
Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut. 2017
Jan;66(1):6-30
2. Georgopoulos S, Michopoulos S, Rokkas T, Apostolopoulos
P, Giamarellos E, Kamberoglou D, Mentis A, Triantafyllou K.
Hellenic consensus on helicobacter pylori infection. Annals
of Gastroenterology 2020;33:105-124.
3. Shi X, Zhang J, Mo L, Shi J, Qin M, Huang X. Efficacy and
safety of probiotics in eradicating Helicobacter pylori.
A network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019
Apr;98(15):e15180
4. Viazis N, Argyriou K, Kotzampassi K, Christodoulou D,
Apostolopoulos P, Georgopoulos S, Liatsos Ch, Giouleme
O, Koustenis K, Veretanos, Stogiannou D, Moutzoukis
M, Poutakidis Ch, Mylonas I, Tseti I, Mantzaris G. A FourProbiotics regimen combined with a standard Helicobacter
pylori - eradication treatment reduces side effects and
increases eradication rates. Nutrients 2022, 14, 632.
https://doi.org/10.3390/nu14030632
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απο τηΝ επΙστημοΝΙκη ΒΙΒλΙοθηκη τησ εταΙρεΙασ ENDOTECH

Πέντε χρόνια εμπειρίας με το
®
FiLaC laser για την αντιμετώπιση
του συριγγίου ορθού:
αποτελεσματα μακροπροθεσμησ παρακολούθησησ
A. Wilhelm, A. Fiebig, m. KrAWczAK
ΙστορΙκο:
ύπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τις ενδοσκοπικές θεραπείες περιεδρικών συριγγίων, με την ομάδα μας να αναφέρει τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση της
οπτικής ίνας (FiLaC® Fistula laser Closing) στη θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων.
ΜέθοδοΙ:
ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης παρακολούθησης, να αξιολογήσει μια σειρά πρωκτικών συριγγίων στα οποία πραγματοποιήθηκε εξάχνωση του ενδοθηλίου τους,
με τη χρήση laser, σε συνδυασμό με τη χρήση κρημνού για το κλείσιμο του εσωτερικού στομίου του συριγγίου. προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην πρωτογενή και στην δευτερογενή επιτυχή επούλωση (δηλαδή επιτυχία μετά από μία ή δύο επεμβάσεις).

από τους 42 ασθενείς που απέτυχαν αρχικά να θεραπευτούν με
την τεχνική FiLaC®, οι 31 υποβλήθηκαν σε δεύτερη επέμβαση (“ReFiLaC®”), εκτομή του συριγγίου. συνυπολογίζοντας και το ποσοστό
της δευτερογενούς επούλωσης, που ορίζεται ως επούλωση του συριγγίου στο τέλος της περιόδου της μελέτης, το συνολικό ποσοστό
επιτυχούς θεραπείας διαμορφώθηκε στα 103/117 (88%). το ποσοστό ήταν 85,5% για τα κρυπτοαδενικά συρίγγια έναντι του 92,3%
των συριγγίων Crohn.
Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πρωτογενούς επιτυχίας παρατηρήθηκε στα συρίγγια διασφιγκτηριακού τύπου, με τα πρωτογενή
και τα δευτερογενή αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, την παρουσία της νόσου του Crohn, τον αριθμό των
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και τον τύπο του κρημνού που χρησιμοποιήθηκε για το κλείσιμο του εσωτερικού ανοίγματος του συριγγίου.

ΑποτέλέσΜΑτΑ:
η μελέτη ανέλυσε 117 ασθενείς σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης 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 ποσοστό 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.

συΜπέρΑσΜΑτΑ:
ύπάρχει ένα ικανοποιητικό ποστοστό πρωτογενούς επιτυχίας με τη
χρήση της θεραπείας FiLaC®. αν η FiLaC® αποτύχει, η δευτερογενής επιτυχία με επανάληψη της FiLaC® ή άλλων προσεγγίσεων, ήταν
υψηλή. η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση FiLaC®, μπορεί να αποτελέσει μια λογική επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής για τη θεραπεία των περιπρωκτικών συριγγίων.
Tech Coloproctol 2017
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Ελάχιστη επεµβατικότητα
για απλά ή περισσότερο
σύνθετα προβλήµατα
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®

Universal and ingenious

Κλινικά αποδεδειγµένες θεραπευτικές επιλογές
HELP®: Απολίνωση αιµορροΐδων
LHP®: Αιµορροϊδοπλαστική
FiLaC®: Σύγκλιση περιεδρικών συριγγίων
SiLaC®: Θεραπεία κύστης κόκκυγος
Λεωφ. Αµαρουσίου 5, Λυκόβρυση, 14123, Αθήνα • Τηλ.:210 2852400 • Fax : 210 2852693 • info@endotech.gr • www.endotech.gr

Ηπατολογικό περιστατικό
ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΑΛΑ , ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ
Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Το περιστατικό
Άνδρας 59 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω πυρετού έως 39° C με ρίγος από τετραημέρου, χωρίς άλλο συνοδό σύμπτωμα. Από
το ιστορικό του, από 15ετίας γνωστή χρόνια
ηπατίτιδα C, χωρίς θεραπεία μέχρι σήμερα,
και παρελθούσα χρήση ενδοφλέβιων ουσιών (ηρωίνη).
Συμμετέχει σε πρόγραμμα υποκατάστασης
με μεθαδόνη του ΟΚΑΝΑ.
Ο ασθενής νοσηλεύτηκε προ μηνός σε επαρχιακό νοσοκομείο λόγω πυρετού με συνοδό άλγος δεξιού υποχονδρίου.
Στην τότε νοσηλεία εμφάνιζε υψηλούς δείκτες φλεγμονής (WBC, CRP), ενώ στη CT άνω και κάτω κοιλίας είχε αναγνωριστεί εκτεταμένη αλλοίωση δεξιού και αριστερού ηπατικού λοβού.
Ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιβιοτική αγωγή (σιπροφλοξασίνη, μετρονιδαζόλη) παρουσιάζοντας πτώση των δεικτών φλεγμονής
και εξήλθε χωρίς περαιτέρω παρακολούθηση.
Κατά την κλινική εξέταση εισόδου επιβεβαιώθηκε ο πυρετός και ανευρέθη ψηλαφητό ήπαρ, ευμέγεθες, σκληρό και επώδυνο.

χεία και ενδεχομένως περιεχόμενο υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.
Ο ιολογικός έλεγχος ανέδειξε anti-HCV
(+), HCV-RNA: 1.003.000 IU/mL και γονότυπο 3Α. Οι καρκινικοί δείκτες (AFP, CA 19.9,
CEA, PSA, CA 125) ήταν αρνητικοί.
Για τη σταδιοποίηση της ηπατοπάθειας, έγινε γαστροσκόπηση που δεν ανέδειξε οισοφαγικούς κιρσούς.
Ερώτηση 1:
Ποιά από τις παρακάτω παθολογικές
οντότητες θα συμπεριλαμβάνατε στη
διαφορική σας διάγνωση;
Α : Λέμφωμα
Β : Έμφρακτο
Γ : Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Δ : Απόστημα
Ε : Το Α και το Γ
Στ : Όλα τα παραπάνω
Μέχρι στιγμής, ο γενόμενος έλεγχος δε μπορεί να μας προσανατολίσει με ασφάλεια υπέρ
μιας από τις παραπάνω εναλλακτικές διαγνώσεις. Μια βλάβη τέτοιου μεγέθους σίγουρα

Από τον παρακλινικό έλεγχο:
WBC: 7920/μL (Neut: 77.7%, Lymph:
10.7%, Mono: 9.1%), Hb: 12,3 g/dl, Hct:
37,2% , MCV: 77,5 fL, PLTs: 190.000/μL,
SGOT: 126 U/L, SGPT: 89 U/L, ALP: 168 U/L,
γGT: 383 U/L, LDH: 755 U/L, CRP: 220 mg/
dl, Fib: 598 mg/dl, D-Dimmers: 2607 μgr/L.
Οι ακτινογραφίες θώρακος και κοιλίας δεν είχαν παθολογικό εύρημα.
Ο ασθενής εισήχθη σε κλινική για περαιτέρω διερεύνση και αντιμετώπιση, ενώ ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος και ούρων και
ξεκίνησε η χορήγηση εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής.
Στην αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας που πραγματοποιήθηκε άμεσα φάνηκε
ήπαρ αυξημένων διαστάσεων με κιρρωτική
απεικόνιση και μια εκτεταμένη βλάβη (17 x
6,4 cm) στα κεντρικά τμήματα του ήπατος με
αναγεννητικούς όζους.
Για τη διευκρίνση της φύσης της βλάβης
πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία
κοιλίας, όπου στο ήπαρ περιγράφεται εκτεταμένη περιοχή παθολογικής έντασης σήματος
με τριγωνική μορφολογία, και επιπλέον εστιακές αλλοιώσεις εντός αυτής, υψηλού Τ1/Τ2
σήματος, που αποτελούν αιμορραγικά στοι-

εγείρει την υποψία υποκείμενης νεοπλασίας,
πρωτίστως συμπαγούς προέλευσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί η αιματολογική κακοήθεια, ιδιαίτερα στα πλαίσια χρόνιας HCV λοίμωξης. Η εκδήλωση δύο επεισοδίων εμπυρέτου σε συνδυασμό με την εργαστηριακή εικόνα φλεγμονής και τις έμμεσες
ενδείξεις στις απεικονίσεις διατηρεί στο διαφοροδιαγνωστκό μας φάσμα και τη λοιμώδη αιτιολογία.
Το έμφρακτο θεωρείται περισσότερο απομακρυσμένο, καθώς πρόκειται για πολύ εκτεταμένη βλάβη με περίπλοκη απεικονιστική συμπεριφορά, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται εντελώς.
Προκειμένου να προχωρήσει η ταυτοποίηση της βλάβης, προγραμματίστηκε κατευθυνόμενη βιοψία ήπατος που πραγματοποιήθηκε χωρίς επιπλοκές.
Εν τω μεταξύ, ο ασθενής συνέχισε να παρουσιάζει καθημερινά πυρετικά κύματα έως
και 38°C, με συνοδό κακουχία και καταβολή, ενώ οι καλλιέργειες παρέμεναν αρνητικές, οπότε ενισχύθηκε η αντιβιοτική αγωγή.
Η ιστολογική εξέταση του υλικού από τη βλά-
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βη έδειξε τμήματα ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με βαθμό κακοήθειας ΙΙ και ΙΙΙ.
Ύστερα από λίγες ημέρες νοσηλείας, η κλινική εικόνα του ασθενούς άλλαξε αιφνίδια.
Εμφάνισε πορφυρικό εξάνθημα στα κάτω άκρα (βλ. εικόνα) και τους γλουτούς, που εξαπλώθηκε εντός ολίγων ωρών, και ταυτόχρονα αρθρίτιδα στο γόνατο και την αριστερή ποδοκνημική άρθρωση.
Ερώτηση 2:
Πώς εξηγείται το εξάνθημα
που εμφάνισε ο ασθενής μας;
Πρόκειται για:
Α) παρανεοπλασματικό σύνδρομο
Β) κρυοσφαιριναιμική αγγειΐτιδα
Γ) αγγειΐτιδα άλλης αιτιολογίας
Δ) ενδοκαρδίτιδα
Ε) ΙΤΡ
Στ) κανένα από τα παραπάνω
Ο ασθενής έχει χρόνια ηπατίτιδα C, οπότε
η πιθανότητα εκδήλωσης κρυοσαιριναιμικής
αγγειΐτιδας είναι ισχυρή και ταιριάζει απόλυτα με την κλινική σημειολογία που αυτός εμφανίζει. Η εκδήλωση de novo άλλης αγγειΐτιδας μοιάζει απομακρυσμένη.
Η πιθανότητα ενδοκαρδίτιδας είναι μικρότερη, καθώς δεν υπάρχει ιστορικό βαλβιδοπάθειας, συμβατός ιατρικός χειρισμός, τραυματισμός ή επεισόδιο πρόσφατης χρήσης ουσιών, ωστόσο χρήζει αποκλεισμού. Το ΗΚΚ
δεν είναι γνωστό να συνδέεται με τέτοιου είδους παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις, ενώ
η ΙΤΡ αποκλείστηκε εύκολα με τον έλεγχο γενικής αίματος που ανέδειξε φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων.
Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενδοκαρδίτιδας, έγινε υπέρηχος καρδιάς, που έδειξε
ικανοποιητική καρδιακή λειτουργία, φυσιολογικές βαλβίδες και δεν ανέδειξε ευρήματα
ενδεικτικά ενδοκαρδίτιδας.
Εστάλη ανοσολογικός έλεγχος που ανέδειξε
θετικές κρυοσφαιρίνες, κρυοκρίτη 5%, υψηλό ρευματοειδή παράγοντα, χαμηλό C4 και
οριακά φυσιολογικό C3, ενώ η γενική ούρων
ανέδειξε σπάνιους κυτταρικούς κυλίνδρους,
χωρίς επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.
Η κρυοσφαιριναιμική αγγειΐτιδα αποτελεί
ένα είδος συστηματικής αγγειΐτιδας που προσβάλλει τα μικρού και μεσαίου μεγέθους αγγεία και είναι αποτέλεσμα της παρουσίας κρυοσφαιρινών στον ορό.
Αποτελεί μια σπάνια νόσο με κύρια αιτία, μέχρι πριν λίγα χρόνια, την HCV-λοίμωξη. Άλλα
αίτιά της είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως
ο ΣΕΛ και το σ. Sjögren, και τα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, όπως το non-Hodgkin
λέμφωμα.
Ουσιαστικά οφείλεται σε καθίζηση, στο ενδοθήλιο των αγγείων, ανοσοσυμπλεγμάτων που
περιέχουν ρευματοειδή παράγοντα (RF-IgM),

IgG ανοσοσφαιρίνη, HCV-RNA και συμπλήρωμα (κυρίως το συστατικό C4).
Η κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα έχει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που κυμαίνεται από
ήπια συμπτώματα, όπως το πορφυρικό εξάνθημα, η αρθραλγία και η κόπωση, έως πιο
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις με νευρολογική και νεφρική προσβολή.
Η θεραπεία της κρυοσφαιριναιμικής αγγειΐτιδας εξαρτάται από τη βαρύτητα της κλινικής συμπτωματολογίας. Έτσι, σε ήπιες μορφές της νόσου με συμπτώματα, όπως το πορφυρικό εξάνθημα, η αρθραλγία και η κόπωση, πολλές φορές αρκεί μόνο η αντιϊκή θεραπεία της ηπατίτιδας C για την ύφεση των
συμπτωμάτων.
Ωστόσο, συχνά η συγχορήγηση κορτικοειδών συμβάλλει στην ταχύτερη ύφεση των
συμπτωμάτων.
Σε πιο βαριές μορφές αγγειΐτιδας που εκδηλώνονται με εξελισσόμενη νεφρική νόσο,
περιφερική νευροπάθεια και δερματικά έλκη, στις θεραπευτικές μας επιλογές προστίθεται και το Rituximab.
Τέλος, σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις με σοβαρή προσβολή των νεφρών και
συμπτώματα από τους πνεύμονες ή το ΚΝΣ
στη φαρέτρα μας μπαίνουν εναλλακτικές θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση.
Στο συγκεκριμένο ασθενή χορηγήθηκε κατόπιν έγκρισης από το ΕΟΠΥΥ αντιϊκή θεραπεία για την ηπατίτιδα C και κορτικοειδή, με
αποτέλεσμα την απυρεξία και την πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων.
Ερώτηση 3:
Ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη, ασφαλής
και αποτελεσματική θεραπεία για την
ηπατίτιδα C;
Α) Ιντερφερόνη
Β) Ριμπαβιρίνη
Γ) Ιντερφερόνη + Ριμπαβιρίνη
Δ) Νεότεροι στοχευμένοι αντιϊκοί παράγοντες (DAAs)
Ε) Όλα τα παραπάνω
ΣΤ) Κανένα από τα παραπάνω
Μέχρι και πριν 10 χρόνια περίπου, η θεραπεία της ηπατίτιδας C βασιζόταν στο συνδυασμό ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης.
Αν και τα ποσοστά ίασης που επετύγχανε το
συγκεκριμένο σχήμα δεν ήταν ευκαταφρόνητα, οι πολλές παρενέργειες και η μεγάλη χρονική διάρκεια της θεραπείας (6-12 μήνες) έκαναν δύσκολη την εφαρμογή του σε πολλούς ασθενείς.
Η επανάσταση στη θεραπεία της ηπατίτιδας
C ήρθε το 2011 με την κυκλοφορια των νέων στοχευμένων αντιϊκών παραγόντων (Direct
Acting Antivirals- DAAs).
Πρόκειται για παράγοντες που επιτυγχάνουν
άριστη ιολογική ανταπόκριση, που προσεγγίσελιδα 26

ζει το 100%, με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες και μικρή διάρκεια θεραπείας.
Στον ασθενή μας, χορηγήθηκε ο συνδυασμός Velpatasvir + Sofosbuvir για 12 εβδομάδες και επιτεύχθηκε ιολογική ανταπόκριση.
Ερώτηση 4:
Ποια είναι η θεραπεία εκλογής του ΗΚΚ
για τον συγκεκριμένο ασθενή;
A) Atezolizumab + Bevacizumab
Β) Sorafenib
Γ) Χημειοεμβολισμός
Δ) Εκτομή
Ε) Μεταμόσχευση
ΣΤ) Παρηγορητική θεραπεία
Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) σταδιοποιείται με βάση το σύστημα BCLC (Barcelona
Clinic Liver Cancer), το οποίο περιλαμβάνει
παραμέτρους σχετικές με τον όγκο, την ηπατική λειτουργία και τη γενικότερη κατάσταση
του ασθενούς.
Ο ασθενής μας, με βάση το BCLC score, ανήκει στην κατηγορία Β, καθώς έχει πολυεστιακό όγκο, είναι Child-Pugh A και έχει
Performance Status 0.
Λόγω της έκτασης του όγκου δεν ήταν δυνατός ο χημειοεμβολισμός, οπότε επιλέχθηκε η συστηματική θεραπεία 1ης γραμμής με τον συνδυασμό Atezolizumab +
Bevacizumab.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης
τυχαιοποιημένης μελέτης, φάνηκε ότι το θεραπευτικό σχήμα Atezolizumab + Bevacizumab,
αυξάνει την μέση επιβίωση στους 6,8 μήνες,
συγκριτικά με την μονοθεραπεία με Sorafenib
που έχει μέση επιβίωση 4,3 μήνες.
Ο ασθενής, μετά το 3ο χημειοθεραπευτικό
σχήμα, εμφάνισε αρτηριακή υπέρταση, που
αντιμετωπίστηκε με αμλοδιπίνη, και συμπτώματα υποθυρεοειδισμού.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο βρέθηκε TSH:
44 μIU/ml, Anti-TG: 3000 IU/ml, Anti-TPO:
890 IU/ml, τα οποία είναι συμβατά με αυτοάνοσης αιτιολογίας θυρεοειδίτιδα (Θυρεοειδίτιδα
Hashimoto). Χορηγήθηκε θεραπεία με Τ4 και
ο ασθενής επανήλθε σε φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία.
Στην επανεξέταση μετά το 4ο χημειοθεραπευτικό σχήμα, ο ασθενής παραπονέθηκε για
έντονο κοιλιακό άλγος και ανορεξία.
Από την αντικειμενική εξέταση, είχε όψη
πάσχοντος χωρίς ίκτερο ή ηπατική εγκεφαλοπάθεια.
Κατά την κλινική εξέταση της κοιλιάς, διαπιστώθηκε ασκίτης υπό τάση, σκληρής σύστασης ήπαρ, ψηλαφητό μέχρι την πρόσθια άνω
λαγόνιο άκανθα με ψηλαφητές μάζες και ψηλαφητό σπλήνα, ενώ οι εντερικοί ήχοι ήταν
φυσιολογικοί.

Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε:
Ht: 33,9%, Hb: 10,5 gr/dl, WBC: 9660/μL
(Π: 88,4%, Λ: 11,6%), Αιμοπετάλια: 280.000/
μL, AST: 138 U/L, ALT: 84 U/L, TBil: 1,19 mg/
dl, γGT: 470 U/L , Alb: 2,6 g/dl, LDH: 594 U/L,
ALP: 336 U/L, PT: 13”, INR: 1,2, Fib: 1048
mg/dl, D-Dimers: 8965 mg/dl.
Ερώτηση 5:
Σε ποιά από τις παρακάτω
παθολογικές οντότητες είναι πιθανότερο
να οφείλεται το κοιλιακό άλγος
και ο ασκίτης;
Α) Αυτόματη Βακτηριακή Περιτονίτιδα
Β) Διήθηση της κάψας του ήπατος από τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο
Γ) Περιτοναϊκές εμφυτεύσεις
Δ) Θρόμβωση πυλαίας φλέβας
Ε) Σύνδρομο Budd-Chiari
Η διαγνωστική παρακέντηση ασκιτικού υγρού
ανέδειξε υγρό πυλαίας υπέρτασης (SAAG>
1,1), χωρίς αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα, καθώς τα πολυμορφοπύρηνα ήταν 170/
mm3 (Φ.Τ. <250/mm3). Στη συνέχεια, διενεργήθηκε αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, στην οποία ανευρέθη θρόμβωση του μέσου και του αριστερού κλάδου της

πυλαίας φλέβας.
Η γαστροσκόπηση ανέδειξε νέους μικρούς
κιρσούς στον οισοφάγο που οφείλονται στην
ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης.
Χορηγήθηκε ενοξαπαρίνη σε θεραπευτική
δόση για προφύλαξη από την επέκταση της
θρόμβωσης.
Το σύνολο των παραπάνω παρενεργειών
(αρτηριακή υπέρταση, θυρεοειδίτιδα, θρόμβωση) αποδόθηκε στη χορηγούμενη αντινεοπλασματική θεραπεία. Όσον αναφορά βέβαια τη θρόμβωση πυλαίας, θα μπορούσε να
αποτελεί κλινική εκδήλωση της κίρρωσης ή
νεοπλασματικό θρόμβο.
Η πρώτη εκδοχή δεν μπορεί να αποκλεισθεί,
όμως η δεύτερη δεν επιβεβαιώθηκε από τα
απεικονιστικά χαρακτηριστικά του θρόμβου,
που δε μαρτυρούν εικόνα νεοπλασματικής
μακροαγγειακής διήθησης.
Το Bevacizumab είναι ενα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται εκλεκτικά με τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF) και εμποδίζει την
ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων που παρέχουν
θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στον όγκο.
Οι σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που
έχουν παρατηρηθεί με τη χρήση του είναι η αιμορραγία και θρομβοεμβολή, ενώ οι πιο συ-

χνές είναι η αρτηριακή υπέρταση, η κόπωση,
η διάρροια και το κοιλιακό άλγος.
Το Atezolizumab είναι ένα βιοτεχνολογικά
παρασκευασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που
δεσμεύεται απευθείας στο μόριο PD-L1, το οποίο εκφράζεται από πολλά καρκινικά κύτταρα, αποτρέποντάς το να συνδεθεί με τον υποδοχέα του (PD-1) των Τ λεμφοκυττάρων,
με αποτέλεσμα τη διέγερση της ανοσολογικής απάντησης.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του
Atezolizumab σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως πνευμονίτιδα, θυρεοειδίτιδα, ηπατίτιδα, κολίτιδα, νεφρίτιδα και εγκεφαλίτιδα, και συνήθως είναι αναστρέψιμες με την διακοπή της θεραπείας. Συχνές είναι επίσης η κόπωση, οι διαταραχές του ΓΕΣ
και οι δερματικές αντιδράσεις.
Ο ασθενής μας, λόγω της αύξησης του μεγέθους του όγκου και της επιδείνωσης της ηπατικής λειτουργίας (Child-Pugh score B), κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί δοκιμαστικά σε θεραπευτικό σχήμα με Sorafenib, το οποίο διέκοψε μετά από ένα μήνα, εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών και κυρίως λόγω κακού
Performance Status (PS: 3). Ο ασθενής πλέον λαμβάνει συντηρητική θεραπεία υποστήριξης με αναλγητική αγωγή.
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Γαστρεντερολογικό
Quiz
Κρανιδιώτης Γιώργος, Τσουκαλάς Νικόλαος, Στεφανίδης Γεράσιμος
Γαστρεντερολογική Κλινική Nαυτικού Νοσοκομείου Aθηνών

Άνδρας 63 ετών παραπέμπεται στο ΤΕΠ από ιδιώτη Γαστρεντερολόγο λόγω διαταραχής ηπατικής βιοχημείας.
Ο ασθενής εμφάνιζε επιγαστραλγία και δυσπεπτικά ενοχλήματα από διμήνου για τα οποία υποβλήθηκε
σε γαστροσκόπηση, χωρίς ανάδειξη παθολογίας.

Α

πό τον γενόμενο παρακλινικό έλεγχο: Ουρία: 31 mg/dl, Cr: 0,8 mg/
dl, AST: 121 IU/L, ALT: 576 IU/L,
LDH: 249 IU/L, γ-GT: 2234 IU/L, ALP: 491
IU/L, Χολερυθρίνη: 1,6 (Άμεση: 0,7) mg/
dl, INR: 1.
Ο ιολογικός έλεγχος (HBsAg, anti-HBc IgM,
anti-HAV, anti-HCV, anti-HEV, anti-CMV,
anti-EBV, anti-HSV) ήταν αρνητικός, ο ανοσολογικός επίσης [ΑΝΑ (-), ΑSΜΑ (-), ΑΜΑ
(-), anti-LΚΜ (-)] και ο ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών φυσιολογικός (IgG:
1400, IgM: 200, ΙgA 350).
Οι νεοπλασματικοί δείκτες ήταν αρνητικοί
πλην του Ca 19.9: 400. Διενεργήθηκε αξονική άνω κοιλίας, όπου δε διαπιστώθηκε
βλάβη στο πάγκρεας, ενώ παρατηρήθηκε
ήπια διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων, χωρίς εστιακή βλάβη ήπατος.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Στη συνέχεια διενεργήθηκε MRCP, η οποία
ανέδειξε έλλειμμα σκιαγράφησης στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου και
προγραμματίστηκε ERCP.
Στις εικόνες παρουσιάζονται στιγμιότυπα
από την εξέλιξη της ERCP. Αναγνωρίζετε
την απεικονιζόμενη παθολογία; Περί τίνος
πρόκειται;

• Στην ERCP αναδείχθηκε έλλειμμα σκιαγράφησης στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου (Εικόνα 1) και τέθηκε χοληδοχοσκόπιο (Εικόνα 2) για την περαιτέρω διερεύνηση της περιοχής.
• Η χολαγγειοσκόπηση μέσω του Spyglass ανέδειξε βλάβες συμβατές με χολαγγειοκαρκίνωμα (νεοαγγείωση, θηλωματώδεις και λαχνωτές προσεκβολές του πόρου) και ελήφθησαν βιοψίες με τη λαβίδα Spybite (Εικόνες 3 και 4).
• Η ιστολογική εξέταση του υλικού ανέδειξε μέτρια διαφοροποιημένο χολαγγειοκαρκίνωμα. Ο ασθενής παραπέμφθηκε σε χειρουργό για οριστική αντιμετώπιση.
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Vena Back
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New
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: GLUCOPLUS
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Προσεχή Συνέδρια

1st Athens Coloproctology
Meeting on Functional
Bowel & Pelvic Floor
Disorders for Colorectal
and Pelvic Surgeon
1 Απριλίου, Αμφιθέατρο “Ερρίκος
Ντυνάν
www.coloproctologysociety.gr

17η Πανελλήνια
Εκπαιδευτική Συνάντηση
ΕΛΙΓΑΣΤ – Εξελίξεις στη
Γαστρεντερολογία και
Ηπατολογία
15 - 17 Απριλίου,
Divani Caravel Hotel
www.eligast.gr/

27ο Συνέδριο
Ελικοβακτηριδίου του
πυλωρού και λοιπών
λοιμώξεων πεπτικού
8 Απριλίου - 10 Απριλίου,
Αμφιθέατρο Ελληνικής
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
www.eemep.gr/?view=page&id=81

20ό Πανελλήνιο
Ηπατολογικό Συνέδριο
26-29 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο
Μακεδονία Palace, Θεσσαλονίκη
www.eemh2022.gr

Νόσων του Εντέρου
2-5 Ιουνίου 2022,
Corfu Holiday Palace
www.ifne2022.gr

20ό Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών

5th AISDD, Athens
International Symposium
on Digestive Diseases
1-2 July 2022, Megaron Athens
International Conference Centre
www.aisdd.gr
14η ΗπατοΓαστρεντερολογική
Εκδήλωση
23-25 Σεπτεμβρίου,
Ξενοδοχείο Ionian Blue
Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας
και Διατροφής

η
Πανελλήνια Εκπαιδευτική
Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία
και Ηπατολογία

15-17 Απριλίου 2022
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Γραμματεία:
Focus on Health E.Π.Ε.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

https://17h-ekpaideutiki.fohevents.gr/

Προκαταρκτικό

Πρόγραμμα

Ιωάννου Γενναδίου 16 - 11521 Αθήνα
Τ: 210 7223046 • F: 210 7223220 • info@focusonhealth.gr
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Νικιάνα, Λευκάδα
www.inepig-ioannina.conferre.gr
42ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας
10-13 Νοεμβρίου 2022,
Ξενοδοχείο Caravel
www.hsgcongress2022.gr
19η Επιστημονική Εκδήλωση
της Επαγγελματικής
Ένωσης Γαστρεντερολόγων
Ελλάδας (ΕΠΕΓΕ)
3-4 Δεκεμβρίου 2022,
Ξενοδοχείο Caravel
www.epege.gr

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: INTESTA

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: DORALIN

