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Μύθοι και πραγματικότητα
για το μεταβολικό σύνδρομο
και το λιπώδες ήπαρ
Αιμιλία Παπακωνσταντίνου

Το σύνδρομο της ινσουλινοαντίστασης περιγράφτηκε αρχικά από τον Reaven το
19811, και πήρε τον ορισμό «μεταβολικό σύνδρομο» από την αναφορά του προγράμματος National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III2,3, και πλέον
είναι ευρέως αποδεκτό ότι είναι μια κατάσταση υγείας η οποία αυξάνει τον κίνδυνο
καρδιαγγειακών παθήσεων4,5. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια συλλογή συσχετιζόμενων καταστάσεων υγείας όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση, η διαταραχή ανοχής
γλυκόζης, η ινσουλινοαντίσταση, η υπερτριγλυκεριδαιμία, και οι χαμηλές συγκεντρώσεις της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) χοληστερόλης6. Κάθε μια από τις
συσχετιζόμενες καταστάσεις υγείας έχει μια ανεξάρτητη επίδραση, αλλά η συνύπαρξη
δύο ή περισσότερων καταστάσεων λειτουργούν αθροιστικά, αυξάνοντας σημαντικά
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Τα κριτήρια για τη διάγνωση του
μεταβολικού συνδρόμου σύμφωνα με το πρόγραμμα Adult Treatment Panel III (ATP
III) και σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του International Diabetes Federation Task
Force on Epidemiology and Prevention είναι τα ακόλουθα: 1) κοιλιακή παχυσαρκία
(περίμετρος μέσης θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμούς βάση πληθυσμού και χώρας),
2) γλυκόζη στην κατάσταση νηστείας ≥100 mg/dl, 3) αρτηριακή πίεση ≥130/80 mmHg,
4) τριγλυκερίδια ≥150 mg/dl, 5) HDL χοληστερόλη (άνδρες <40 mg/dl, γυναίκες
<50 mg/dl)3,7. Το μεταβολικό σύνδρομο διαγιγνώσκεται όταν παρατηρούνται τρία ή
περισσότερα από αυτά τα κριτήρια. Το 2004, έγιναν κάποιες αλλαγές σε κάποια από
αυτά τα κριτήρια που αφορούν στη γλυκόζη νηστείας ≥100 mg/dl σε συμφωνία με
τα κριτήρια της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας για διαταραγμένη γλυκόζης
νηστείας και στη μείωση των ορίων κοιλιακής παχυσαρκίας από τις αυστηρές τιμές
>102 cm στους άνδρες και 88 cm στις γυναίκες8. Το λιπώδες ήπαρ είναι ένα από τα
χαρακτηριστικά και του μεταβολικού συνδρόμου.
Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδεικνύουν ότι η διατροφή είναι σημαντική στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, του λιπώδους ήπατος και των
λοιπών συσχετιζόμενων καταστάσεων9, αλλά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δίαιτα
που υπερτερεί έναντι άλλων αυτό το διάστημα. Είναι πολύ πιθανό η αλληλεπίδραση
15
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πολλών συστατικών της δίαιτας ή η γενικότερη ποιότητα της δίαιτας να ευθύνεται για
την προστασία από το μεταβολικό σύνδρομο και το λιπώδες ήπαρ10.
Παρόλο που χρειάζονται περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε όλους
τους τομείς μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα: 1) η σύσταση της δίαιτας όσον
αφορά στην ενέργεια, ολικό λίπος, υδατάνθρακες και πρωτεΐνη θα πρέπει να εξατομικεύεται και οι διαιτητικές αγωγές να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις και
τον τρόπο ζωής του κάθε ασθενούς, 2) τα ακόρεστα λιπαρά οξέα (ιδιαίτερα τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα) και τα τρόφιμα που τα περιλαμβάνουν είναι σημαντικοί παράγοντες στη διαιτητική θεραπεία του συνδρόμου και του
λιπώδους ήπατος, 3) δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα συμπληρώματα μικροθρεπτικών
αντιοξειδωτικών προσφέρουν κάποιο όφελος, 4) οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και
διαιτητικά πρότυπα, όπως η Μεσογειακή διατροφή, μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο
εμφάνισης του μεταβολικού συνδρόμου, και 5) είναι επιθυμητή η απώλεια σωματικού
βάρους με ποικιλία διαθέσιμων μεθόδων.
Αναφορές
1. Reaven GM: Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes
37:1595-1607, 1988
2. Grundy SM, Brewer HB, Jr., Cleeman JI, Smith SC, Jr., Lenfant C: Definition of metabolic
syndrome: report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association
conference on scientific issues related to definition. Arterioscler Thromb Vasc Biol 24:e13-18,
2004
3. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program
(NCEP) Expert Panel on Detection E, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults
(Adult Treatment Panel III): JAMA 285:2486-2497, 2001
4. Hansen BC: The metabolic syndrome X. Ann N Y Acad Sci 892:1-24, 1999
5. Cheal KL, Abbasi F, Lamendola C, McLaughlin T, Reaven GM, Ford ES: Relationship to insulin
resistance of the adult treatment panel III diagnostic criteria for identification of the metabolic
syndrome. Diabetes 53:1195-1200, 2004
6. Reaven G: The metabolic syndrome or the insulin resistance syndrome? Different names,
different concepts, and different goals. Endocrinol Metab Clin North Am 33:283-303, 2004
7. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J: The metabolic syndrome--a new worldwide definition. Lancet
366:1059-1062, 2005
8. Grundy SM, Brewer HB, Jr., Cleeman JI, Smith SC, Jr., Lenfant C: Definition of metabolic
syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association
conference on scientific issues related to definition. Circulation 109:433-438, 2004
9. Kimokoti RW, Brown LS: Dietary management of the metabolic syndrome. Clin Pharmacol
Ther 90:184-187, 2011
10. Baxter AJ, Coyne T, McClintock C: Dietary patterns and metabolic syndrome--a review of
epidemiologic evidence. Asia Pac J Clin Nutr 15:134-142, 2006

16

Μύθοι και πραγματικότητες
για τον ρόλο της διατροφής
στο συνδρομο ευερεθιστου εντερου
Δημήτριος Θ. Καραγιάννης

Τι είναι και που οφείλεται το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου;
Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ), εκδηλώνεται κυρίως με διαλείποντα
κοιλιακό πόνο ή δυσφορία και συχνά συνοδεύεται από διαταραχές των κενώσεων. Η
σημαντικότητα του ΣΕΕ οφείλεται στο ότι είναι αρκετά συχνό, συνοδεύεται από ουσιαστική νοσηρότητα και επιβαρύνει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες. Η συχνότητά
του, λόγω διαφορετικών διαγνωστικών κριτηρίων, κυμαίνεται σημαντικά από 3% έως
20% στο γενικό πληθυσμό. Αν και η διάγνωση του συνδρόμου στηρίζεται σε κλινικά
κριτήρια (Πίνακας 1), σημαντικό ποσοστό ασθενών υποβάλλεται σε έλεγχο (ενδοσκοπικό ή ακτινολογικό) προς αποκλεισμό άλλων οργανικών αιτίων των συμπτωμάτων.
Οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην εκδήλωση του ΣΕΕ δεν έχουν διευκρινισθεί,
αλλά κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί μηχανισμοί όπως: διαταραχές της κινητικότητας
του εντέρου, σπλαχνική υπερευαισθησία (που προδιαθέτει τους ασθενείς να αισθάνονται τον πόνο και τον αέρα στο έντερο ευκολότερα), χαμηλής έντασης φλεγμονή του
εντέρου, δυσανεξία των ασθενών σε κάποιες τροφές (δημητριακά, γαλακτοκομικά,
εσπεριδοειδή, πατάτες, κρεμμύδια, σοκολάτα, όσπρια), διαταραχή της χλωρίδας του
παχέος εντέρου ορισμένων ασθενών, η οποία προκαλεί μεγαλύτερη παραγωγή εντερικών αερίων, το στρες, ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές, ενώ πιθανή είναι
και η γενετική προδιάθεση. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια του ΣΕΕ μπορεί να οφείλονται
σε πολλούς παράγοντες γι’ αυτό και ορισμένοι ερευνητές το θεωρούν αποτέλεσμα
συνδυαστικής δράσης πολλών οργανικών δυσλειτουργιών του εντέρου και προτείνουν
η αντιμετώπιση και θεραπεία που λαμβάνουν οι ασθενείς να είναι εξατομικευμένη.
Ποια τρόφιμα σχετίζονται/ επιδεινώνουν συνήθως
το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου;
Η ανταπόκριση στην λήψη τροφής σε ασθενείς με ΣΕΕ φαίνεται να εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι είτε υπάρχουσες τροφικές δυσα17
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Πίνακας 1. Σύνοψη των διαγνωστικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του
συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.
Διαγνωστικά Κριτήρια

Συμπτώματα, Σημεία, Εργαστηριακά Ευρήματα

MANNING (≥3 κριτήρια) –(1978)

ΣΕΕ (≥ 3 κριτήρια, ανεξαρτήτου διάρκειας)
1. Κοιλιακό άλγος ανακουφιζόμενο με εντερικές κινήσεις
2. Παρουσία αίματος στα κόπρανα
3. Μαλακές κενώσεις στην έναρξη του άλγους
4. Συχνότερες εντερικές κινήσεις στην έναρξη του
κοιλιακού άλγους
5. Διόγκωση κοιλιάς
6. Αίσθημα ατελούς αφόδευσης
7. Βλέννη από το Ορθό

KRUIS (1984)

Τα συμπτώματα θα πρέπει να υπάρχουν για τουλάχιστον 2 χρόνια.
Συμπτώματα
- Κοιλιακό Άλγος
- Μετεωρισμός
- Ανώμαλες εντερικές κενώσεις
- Συμπτωματολογία > 2 χρόνια
- Εναλλαγές διάροιας-δυσκοιλιότητας
- Απώλεια σφαιρικών κοπράνων ή Βλέννας
Ευρήματα στην κλινική εξέταση που αποκλείουν την
ύπαρξη ΣΕΕ
Παθολογικά ευρήματα στην κλινική Εξέταση
ΤΚΕ > 20 mm/hr
Λευκά > 10.000/cm3
Αιμοσφαιρίνη(♀<14g/dL, ♂<12g/dL)
Παρουσία αίματος στα κόπρανα

Ρώμη ΙΙΙ (2006)

Κοιλιακός πόνος ή δυσφορία διάρκειας ≥12 εβδομάδων,
όχι απαραίτητα συνεχόμενων, κατά τους τελευταίους
12 μήνες, που συνδυάζεται με τουλάχιστον 2 από τα
3 παρακάτω συμπτώματα (έναρξη των συμπτωμάτων
τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη διάγνωση):
• Αλλαγή στη σύσταση των κενώσεων
• Υποχώρηση ενοχλημάτων με την κένωση
• Αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων

νεξίες είτε τροφικές αλλεργίες είτε πολύ συχνά αλλαγές στην μικροβιακή χλωρίδα
του εντέρου με συνέπεια αλλαγές στην λειτουργία του. Έτσι, δυστυχώς ο ρόλος της
δίαιτας στη θεραπεία/επιδείνωση του ΣΕΕ δεν είναι πλήρως κατανοητός και ξεκάθαρος. Γεγονός είναι ότι σπάνια παρατηρείται αληθινή τροφική αλλεργία και τα έως
τώρα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Εντούτοις, πολλοί
18

Διατροφη

ασθενείς πιστεύουν ότι τροφικές δυσανεξίες προκαλούν τα συμπτώματά τους και
πολλές φορές τροποποιούν την δίαιτά τους βάσει πληροφοριών από δημοφιλή βιβλία
θεραπευτικών διαιτών ή συμβουλών από εναλλακτικούς θεραπευτές.
Στοιχεία από πρόσφατη ανασκόπηση των διαθέσιμων ερευνών δείχνουν ότι τα πιο
συχνά τρόφιμα που σχετίζονται με εμφάνιση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων του ΣΕΕ
είναι τα προϊόντα σίτου, τα γαλακτοκομικά (λόγω λακτόζης), ο καφές, η σοκολάτα,
το τσάι και τα αναψυκτικά τύπου Cola (λόγω καφεΐνης), η πατάτα, το καλαμπόκι, τα
κρεμμύδια και το αυγό. Άλλα στοιχεία της διατροφής που επίσης μπορεί να προκαλούν
εμφάνιση/επιδείνωση των συμπτωμάτων είναι τα σάκχαρα σορβιτόλη, φρουκτόζη
και ξυλιτόλη, καθώς και η ραφιννόζη. Η σορβιτόλη χρησιμοποιείται σαν γλυκαντικό
σε πολλά τρόφιμα τύπου «light», όπως τσίχλες γλυκά και αναψυκτικά, η φρουκτόζη
χρησιμοποιείται σαν γλυκαντικό και υπάρχει φυσικά στο μέλι, στα φρούτα και στους
χυμούς, η ξυλιτόλη στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη και τα μούρα, ενώ ή ραφιννόζη περιέχεται στα φασόλια, το λάχανο, το κουνουπίδι και το μπρόκολο. Σε ό,τι αφορά
στα γαλακτοκομικά, αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 45% των ασθενών με ΣΕΕ
παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη, λόγω έλλειψης κάποιου ενζύμου, αλλά μόνο
το 30% έχει συμπτώματα μετά την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και από
αυτούς περίπου το 50% βελτιώνεται με την απομάκρυνση των γαλακτοκομικών από
το διαιτολόγιο. Αυτή η διαπίστωση έχει οδηγήσει στην πρόταση ότι ορισμένα από τα
συμπτώματα του ΣΕΕ έχουν στην ουσία ψυχογενή προέλευση.
Συνεπώς, τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ισχυρά ώστε να αποδώσουμε την αιτιολογία του ΣΕΕ σε κάποια αλλεργική ή άλλου τύπου αντίδραση του
οργανισμού στις τροφές. Εντούτοις, μπορεί στο μέλλον κάποια συστατικά των τροφών
ή του εντερικού σωλήνα που δεν είναι γνωστά σήμερα να αποδειχθούν σημαντικά
για τη κατανόηση του ΣΕΕ.
Διατροφικές Προσεγγίσεις Ασθενών με ΣΕΕ
Δίαιτες αποκλεισμού
Ως δίαιτα αποκλεισμού, ορίζεται η δίαιτα που περιλαμβάνει έναν πολύ περιορισμένο
αριθμό τροφών, οι οποίες έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Συνήθως διαρκεί για διάστημα 2
εβδομάδων και αποτελείται από κρέας (εκτός βοδινού), πουλερικά, ψάρια (εκτός από
κροκέτες ψαριών), μη εσπεριδοειδή φρούτα και λαχανικά (εκτός από κρεμμύδια και
πατάτες) ενώ από τα δημητριακά χρησιμοποιούνται το ρύζι, η ταπιόκα, και το αλεύρι
σόγιας όπως και από τα γαλακτοκομικά χρησιμοποιείται το γάλα της σόγιας.
Τα συνολικά, ποσοστά ανταπόκρισης στις δίαιτες αποκλεισμού κυμαίνονται από
15% έως 71%, με τα πιο συχνά εμπλεκόμενα τρόφιμα να είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το σιτάρι, τα αυγά Οι λόγοι αυτή της πολύ μεγάλης διακύμανσης ως ποσοστά
ανταπόκρισης στις δίαιτες αποκλεισμού είναι άγνωστοι, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν
την έλλειψη τυποποιημένων πρωτοκόλλων μεταξύ των μελετών, διαφορετικά κριτήρια,
εισαγωγής / αποκλεισμού και ασυνεπείς ορισμούς της τροφικής δυσανεξίας και της
θετικής πρόκλησης στα τρόφιμα. Απαιτούνται καλά σχεδιασμένες μελέτες για την
αξιολόγηση του ρόλου της δίαιτας αποκλεισμού σε ασθενείς με συμπτώματα ΣΕΕ.
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Συμπληρώματα Διαιτητικών Ινών
Παρά το γεγονός ότι η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών εξακολουθεί να
αποτελεί μια τυπική σύσταση για τους ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,
η αποτελεσματικότητα των ινών στο ΣΕΕ είναι περισσότερο διαφοροποιημένη από ό,
τι εκτιμάται συνήθως από τους περισσότερους κλινικούς ιατρούς. Η Δίαιτα υψηλή σε
φυτικές ίνες φαίνεται να βοηθά κάποιους ασθενείς τόσο με δυσκοιλιότητα όσο και με
εναλλαγή δυσκοιλιότητας/διάρροιας. Η βελτίωση έχει σχέση κυρίως με τον μετεωρισμό
και την παραγωγή αερίων και λιγότερο με το άλγος
Όταν συστήνονται ίνες, η χρήση ενός συμπληρώματος διαλυτών ινών, όπως ispaghula
ή ψύλλιο, είναι το καλύτερο με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ίνες θα πρέπει
να ξεκινούν με μία προκαθορισμένη δόση και να τιτλοποιούνται αργά κατά τη διάρκεια
των εβδομάδων μέχρι τη δόση-στόχο των 20 έως 30 g του συνόλου των διαιτητικών
ινών ανά ημέρα. Ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται με σύνεση, οι φυτικές ίνες μπορεί
να επιδεινώσουν τα προβλήματα με την εμφάνιση κοιλιακής διάτασης, μετεωρισμού,
δυσκοιλιότητας και διάρροιας.
Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, αξιολογήθηκε η
αποτελεσματικότητα των ινών ως θεραπεία για το ΣΕΕ. Συμπεριελήφθησαν μελέτες
που συνέκριναν διάφορες μορφές ινών με εικονικό φάρμακο ή, σε μία μελέτη, μια
χαμηλή σε φυτικές ίνες διατροφή. Συνολικά, το 52% των ασθενών στην ομάδα με
τις φυτικές ίνες είχαν επίμονα συμπτώματα ή καμία βελτίωση των συμπτωμάτων
μετά τη θεραπεία σε σύγκριση με το 57% στην ομάδα με εικονικό φάρμακο ή μια
χαμηλή σε φυτικές ίνες δίαιτα (σχετικός κίνδυνος [RR] 0,87, 95% CI, 0,76 έως 1,00,
P 5. 05). Ο αριθμός των ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν στις δίαιτες αυτές
για να ωφεληθεί ένας ασθενής (NNT, number needed to treat) είναι 11 (95% CI, 5
έως 100). Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες (δημητριακά και κυρίως πίτουρα) πιθανόν να
χειροτερεύουν τα συμπτώματα (55% των ασθενών χειροτερεύουν έναντι 11% αυτών
που βελτιώνονται).
Περιορισμός Γλουτένης
Πρόσφατη βιβλιογραφία από όλο τον κόσμο δείχνει ότι περίπου το 4% των ασθενών
με συμπτώματα συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου έχουν κοιλιοκάκη. Μελέτες από τις
Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι μικρότερο ποσοστό, περίπου 1%, των ασθενών με
τυπικά συμπτώματα ΣΕΕ αποδεικνύεται ότι έχουν κοιλιοκάκη μέσω βιοψίας Υπάρχουν
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με συμπτώματα του
ΣΕΕ, αν και δεν πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης, παρουσιάζουν
ευαισθησία στην γλουτένη.
Υπάρχουν ασθενείς με ΣΕΕ και δυσκοιλιότητα που εμφάνισαν σημαντική μείωση στα
συμπτώματα με δίαιτα χωρίς γλουτένη. Μεταγενέστερες μελέτες έχουν δείξει υψηλή
πιθανότητα απόκρισης στην ΔΕΓ σε ασθενείς με γαστρεντερικά συμπτώματα, μη φυσιολογικό έλεγχο αντισωμάτων για κοιλιοκάκη και γενετικούς δείκτες HLA-DQ2/DQ8, αλλά
φυσιολογική ή ελάχιστη βλάβη του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου.
Ο πίνακας 2 μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για τον εντοπισμό των ασθενών
που μπορούν να επωφεληθούν από δοκιμή μιας δίαιτας ελεύθερης γλουτένης (ΔΕΓ),
ανάλογα με τα συμπτώματά τους, τις βιοψίες, τον γονότυπο και την οροδιαγνωστική.
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Πίνακας 2: Προτεινόμενη διαχείριση ασθενών με συμπτώματα ΣΕΕ και έλεγχο για κοιλιοκάκη.
Σύμπτωμα

Λεμφοκυτταρική
γαστρίτιδα

HLA-DQ2/8

Οροδιαγνωστική

Θεραπεία

ΣΕΕ

+

+

-

Δοκιμή της ΔΕΓ

ΣΕΕ

+

-

+

Σκέψη για άλλο αίτιο

ΣΕΕ

-

+

-

ΔΕΓ ή παρακολούθηση

ΣΕΕ

-

-

+

Θεραπεία ΣΕΕ

Περιορισμός Υδατανθράκων/Σακχάρων
H δυσαπορρόφηση των υδατανθράκων είναι μια πιθανή αιτία των συμπτωμάτων
σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Από τα διάφορα σάκχαρα που έχουν
προταθεί ότι παίζουν ρόλο στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, έχει μελετηθεί εκτεταμένα η λακτόζη. Με βάση τα δεδομένα από 7 μελέτες που χρησιμοποίησαν την
Δοκιμή λακτόζης υδρογόνου, μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση διαπίστωσε
ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών με ΣΕΕ έχουν δυσαπορρόφηση λακτόζης και ότι η δυσανεξία στη λακτόζη είναι πιο συχνή σε ασθενείς με σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου από τους controls. Από μία ρεαλιστική σκοπιά, το γεγονός δεν
πρέπει να προκαλεί έκπληξη, επειδή οι κλινικές συνέπειες της δυσαπορρόφησης της
λακτόζης είναι πιθανό να είναι υπερβολικές σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου που συχνά έχουν υποκείμενες ανωμαλίες στην κινητικότητα και την σπλαχνική
ευαισθησία. Τα στοιχεία από μεγάλες μη ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι 40% έως
85% των ασθενών με ΣΕΕ και δυσαπορρόφηση λακτόζης βελτιώθηκε μετά από δίαιτα
περιορισμένη σε λακτόζη.
Η φρουκτόζη είναι ένα άλλο σάκχαρο που έχει ενοχοποιηθεί ως πιθανό έναυσμα
των συμπτωμάτων σε ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Η βιβλιογραφία
δείχνει ότι η επικράτηση της δυσαπορρόφησης της φρουκτόζης (ΔΦ) είναι παρόμοια
μεταξύ υγιών και ασθενών με λειτουργικές διαταραχές, αλλά υπάρχει και κάποια
βιβλιογραφία που δείχνει ότι η ΔΦ σχετίζεται με την ανάπτυξη συμπτωμάτων από
τον ΓΣ σε ένα υποσύνολο των ασθενών. Ο περιορισμός της διατροφικής πρόσληψη
φρουκτόζης μπορεί να οδηγήσει σε συμπτωματική οφέλη σε ασθενείς με σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα,
η μεθοδολογία και η κλινική αξία της δοκιμή αναπνοής υδρογόνου φρουκτόζης, έχει
αμφισβητηθεί.
Οι έννοιες που διατυπώνεται στις προηγούμενες παραγράφους για την αντιμετώπιση
της δυσαπορρόφησης / δυσανεξίας στην λακτόζη και την φρουκτόζη μπορούν σχεδόν
σίγουρα να επεκταθούν σε οποιουσδήποτε άλλους υδατάνθρακες όταν λαμβάνονται
σε επαρκείς ποσότητες
Χορήγηση Προβιοτικών
Πρόσφατες μικροβιολογικές μελέτες έδειξαν διαφορές στη σύνθεση της εντερικής
μικροχλωρίδας μεταξύ ασθενών με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και υγιών ατόμων.
Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι η χειραγώγηση της εντερικής μικροχλωρίδας από
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Πίνακας 3. Διαιτητική Αντιμετώπιση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς.
Συμπτώματα
Επιλογή δίαιτας
Δυσκοιλιότητα – χωρίς κοιλιακή διάταση/αέρια Δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες και υγρά
Δυσκοιλιότητα – με κοιλιακή διάταση/αέρια Μείωση των φυτικών ινών +/- διογκωτικό κοπράνων
Διάρροια - χωρίς κοιλιακή διάταση/αέρια

1ον: Μείωση των φυτικών ινών
2ον: Δοκιμή της δίαιτας αποκλεισμού†

Διάρροια - με κοιλιακή διάταση/αέρια

1ον: Μείωση των φυτικών ινών
2ον: Δίαιτα αποκλεισμού

Εναλλαγή δυσκοιλιότητας/διάρροιας –
χωρίς κοιλιακή διάταση/αέρια

1ον: Δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες και υγρά/
διογκωτικό κοπράνων
2ον: Δίαιτα αποκλεισμού

Εναλλαγή δυσκοιλιότητας/διάρροιας –
με κοιλιακή διάταση/αέρια

1ον: Μείωση των φυτικών ινών +/- διογκωτικό
κοπράνων
2ον: Δίαιτα αποκλεισμού

τα αντιβιοτικά, τα πρεβιοτικά ή προβιοτικά μπορεί να επηρεάσει τις εντερικές λειτουργίες (π.χ., την κινητικότητα και αίσθηση) που έχουν σχέση με την παθογένεια του ΣΕΕ.
Έχουν δημοσιευθεί αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου που
συγκρίνουν τα αποτελέσματα των προβιοτικών έναντι του εικονικού φαρμάκου στο
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Παρά τις σημαντικές διαφορές στο σχεδιασμό των
μελετών, στα δοσολογικά σχήματα, στα είδη προβιοτικών που χρησιμοποιούνται, και τα
τελικά κλινικά σημεία, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν βελτίωση των συμπτωμάτων του
ΣΕΕ και μείωση του κίνδυνου για επίμονα συμπτώματα ΣΕΕ. Τα δεδομένα για τη χρήση
των προβιοτικών σε παιδιά με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι πιο περιορισμένα
αλλά είναι επίσης ενδεικτικά για ευεργετικές επιδράσεις. Τα διαφορετικά αποτελέσματα
μεταξύ των μελετών υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξετασθεί κάθε προβιοτικό προϊόν
ξεχωριστά για τις ειδικές συνθήκες, τα συμπτώματα, και τους πληθυσμούς ασθενών.
Διατροφική διαχείριση ανάλογα με τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται
το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Απαραίτητο είναι ο πάσχων από ΣΕΕ να κατανοήσει ότι η διαιτητική αντιμετώπιση
πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με το είδος των κυρίαρχων συμπτωμάτων που εμφανίζονται και να αποφεύγει αδικαιολόγητους διαιτητικούς περιορισμούς που μπορεί να
έχει ακούσει ή να έχει διαβάσει. Στον πίνακα 3 περιγράφονται οι βασικές διατροφικές
συστάσεις ανάλογα με το είδος των συμπτωμάτων.
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O ρόλος της διατροφής στις ιδιοπαθείς
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου
(ΙΦΝΕ)
Μερόπη Κοντογιάννη

Στο κείμενο που ακολουθεί θα γίνει μία προσπάθεια παράθεσης των πιο πρόσφατων
δεδομένων σχετικά με το ρόλο της διατροφής στην εμφάνιση και διαδρομή των ΙΦΝΕ,
μέσω της διατύπωσης κάποιων επίκαιρων ερωτήσεων.
Αποτελεί η διατροφή παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΙΦΝΕ;
Είναι γνωστό πως οι ΙΦΝΕ αποτελούν χρόνια νοσήματα με περιόδους εξάρσεων
και υφέσεων με κατά πολύ άγνωστη αιτιολογία. Οι κύριοι φαινότυποι των ΙΦΝΕ είναι
η νόσος Crohn (ΝC) και η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ). Η αύξηση της επίπτωσης και του
επιπολασμού των ΙΦΝΕ έχει συμβαδίσει με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των
πληθυσμών και την προσαρμογή σε έναν δυτικού τύπου τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει αλλαγές στη δίαιτα, τις καπνιστικές συνήθειες, τη χρήση αντισυλληπτικών και
το stress1. Η δίαιτα ως πηγή εντερικών αντιγόνων θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας στην αιτιοπαθογένεια των ΙΦΝΕ, αλλά το κατά πόσο τα αντισώματα έναντι των
διατροφικών αντιγόνων παίζουν τελικά σημαντικό ρόλο μένει ακόμη να αποδειχτεί.
Σε αυτήν την προσπάθεια επιδημιολογικές παρατηρήσεις μπορεί να βοηθήσουν στην
αναγνώριση διαιτητικών παραγόντων που μπορεί να εμπλέκονται στην εμφάνιση των
ΙΦΝΕ. Περιληπτικά, τα υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα υποστηρίζουν την πιθανότητα σχέσης ανάμεσα στην υπερευαισθησία στα γάλα αγελάδας, κατά την παιδική
ηλικία, με την εμφάνιση ΕΚ, καθώς και την έλλειψη μητρικού θηλασμού με αυξημένο
κίνδυνο ΝC και ΕΚ. Όσον αφορά στην κατανάλωση διαφόρων τροφίμων, η κατανάλωση σακχάρων ( κίνδυνος ΝC και λιγότερο ΕΚ), φρούτων και λαχανικών ( κίνδυνος
ΙΦΝΕ) διαιτητικών ινών ( κίνδυνος ΝC), λίπους ( κίνδυνος ΙΦΝΕ) και φαγητών από
ταχυφαγεία ( κίνδυνος ΙΦΝΕ) έχουν κατά καιρούς συσχετιστεί με τον κίνδυνο ΙΦΝΕ.
Επιπλέον, σε μία επιδημιολογική μελέτη από την Ιαπωνία η αυξημένη κατανάλωση
ζωικής πρωτεΐνης και ο αυξημένος λόγος ω-6: ω-3 λιπαρών οξέων συσχετίστηκε με
αυξημένο κίνδυνο ΝC3 και αντίστοιχα σε μία επιδημιολογική μελέτη από τον Καναδά η
κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων, καθώς και ο λόγος ω3/ ω-6 λιπαρά οξέα συσχετίστηκε
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αρνητικά με την έκφραση της ΝC4. Μία άλλη υπόθεση εμπλέκει τα μικροσωματίδια
της δίαιτας (π.χ. φωσφορικό ασβέστιο κυρίως υπό μορφή υδροξυαπατίτη, μολύνονται
υλικά από το έδαφος ή τη σκόνη, και πρόσθετα τροφίμων) στον κίνδυνο ΝC δεδομένου ότι δεν αποδομούνται στη γαστρεντερική οδό και πιθανόν να διεγείρουν έναν
φλεγμονώδη καταρράκτη. Εντούτοις, απομάκρυνση τέτοιων μικροσωματιδίων από
τη δίαιτα δε διευκόλυνε την επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς με ΝC5. Γενικά, διάφορα
μεθοδολογικά προβλήματα των ήδη υπαρχόντων επιδημιολογικών μελετών, ιδίως στις
μελέτες ασθενών μαρτύρων με αναδρομική συλλογή πληροφοριών δεν επιτρέπουν τη
διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, μία υψηλότερη κατανάλωση
σακχάρων μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ΙΦΝΕ, λόγω αλλαγών στη δίαιτα για τον
περιορισμό των συμπτωμάτων και μπορεί να συμπίπτει με ταυτόχρονο περιορισμό
στην κατανάλωση διαιτητικών ινών. Συνεπώς η διεξαγωγή μακροχρόνιων προοπτικών
μελετών θεωρείται ως ο μόνος τρόπος για την έγκυρη διερεύνηση της διατροφής ως
παράγοντα κινδύνου για ΙΦΝΕ5.
Πρέπει οι ασθενείς με ΙΦΝΕ να ακολουθούν συγκεκριμένη δίαιτα
κατά τις περιόδους ύφεσης;
Οι περισσότεροι ασθενείς υποστηρίζουν ότι η δίαιτα πιθανά να παίζει σημαντικό
ρόλο στην πορεία της νόσου και γι αυτό επιμένουν να αναζητούν διαιτητικές συμβουλές ή τροποποιήσεις. Αν και η επιστημονική βιβλιογραφία δεν υποστηρίζει την
ύπαρξη μίας αποτελεσματικής δίαιτας για τις ΙΦΝΕ περίπου το 40% των ασθενών
πιστεύουν πως η δίαιτα μπορεί να ελέγξει τα συμπτώματά τους, ενώ περίπου το 80%
των ασθενών με ΙΦΝΕ πιστεύουν ότι η δίαιτα αποτελεί σημαντική συνιστώσα της
αντιμετώπισης της νόσου. Ομοίως οι ασθενείς πιστεύουν ότι η κατανάλωση κάποιων
τροφίμων (στάρι, γαλακτοκομικά, λαχανικά και ιδ. η ντομάτα, καλαμπόκι, ζύμη, αυγά,
εσπεριδοειδή, καφές) μπορεί να πυροδοτήσει μία περίοδο έξαρσης, χωρίς όμως να
υπάρχουν δεδομένα που να τεκμηριώνουν αυτή τη θέση6,7. Κατά τις περιόδους ύφεσης,
οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να καταναλώνουν όσο το δυνατόν μία φυσιολογική, ελεύθερη διατροφή. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περιορισμένα άρθρα
που εξετάζουν τη θέση διαφόρων διαιτών στις ΙΦΝΕ, όπως οι δίαιτες αποκλεισμού,
η δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, η δίαιτα ελεύθερη λακτόζης-καζεΐνης, η δίαιτα ειδικών
υδατανθράκων, η ελεύθερη ζύμης δίαιτα και η δίαιτα των μικροσωματιδίων. Από αυτές ίσως οι δίαιτες αποκλεισμού έχουν κάποια θέση (συνήθως χαμηλές σε λίπος και
περιορισμένες φυτικών ινών) για ασθενείς με σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα.
Σχετικά με την αποχή από τα γαλακτοκομικά, πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση δεδομένου ότι ανεπάρκεια λακτάσης μπορεί να παρουσιαστεί σε ασθενείς με ΝC, η οποία
έχει προσβάλλει τον ειλεό ή σε άλλους που λόγω εκτομής εντέρου παρουσιάζουν
προβλήματα δυσαπορρόφησης, ενώ σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα είναι λιγότερο
πιθανό να παρουσιαστεί7. Επιπρόσθετα ο περιορισμός των διαιτητικών ινών κατά την
έξαρση της νόσου έχει συχνά ως αποτέλεσμα την πλήρη αποχή από φρούτα και λαχανικά των ασθενών με ΙΦΝΕ, συμπεριφορά η οποία πρέπει να αποθαρρύνεται κατά
τις περιόδους ύφεσης γιατί ευνοεί την ανάπτυξη διατροφικών ανεπαρκειών στους
ασθενείς αυτούς. Επιπλέον, οι υποκλινικές ανεπάρκειες σε θρεπτικά συστατικά έχει
προταθεί ότι μπορεί να συνεισφέρουν στη διαιώνιση της ΝC8, δυσχεραίνοντας τους
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μηχανισμούς επιδιόρθωσης των ιστών, μειώνοντας την άμυνα έναντι στο οξειδωτικό
στρες και ευνοώντας της υπεροξείδωση λιποειδών.
Ποιες οι συνήθεις διατροφικές ανεπάρκειες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
και ποια η θέση των συμπληρωμάτων διατροφής;
Οι διατροφικές ανεπάρκειες είναι συνηθέστερες στη ΝC σε σχέση με την ΕΚ και
οφείλονται στο γεγονός ότι η ΝC προσβάλλει και το λεπτό έντερο όπου κατ εξοχήν
λαμβάνει χώρα η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Έτσι οι ανεπάρκειες στη
ΝC περιλαμβάνουν πρωτεϊνοθερμιδικό υποσιτισμό, σιδηροπενική αναιμία, ανεπάρκεια
βιταμίνης D, Β12 και φυλλικού οξέος, ενώ σε μικρότερο ποσοστό μπορεί να παρατηρηθούν ανεπάρκειες και σε άλλες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία (Se, Mg, Zn).
Στην ΕΚ αντίστοιχα πολύ σύνηθες εύρημα είναι η αναιμία με κύριο χαρακτηριστικό
την έλλειψη σιδήρου και η έλλειψη πρωτεϊνών που εκδηλώνεται με υποαλβουμιναιμία2.
Οι κυριότερες αιτίες δυσθρεψίας στα ΙΦΝΕ περιλαμβάνουν τη μειωμένη πρόσληψη
τροφής (λόγω συμπτωμάτων ή περιοριστικών διαιτών), την κακή πέψη και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών λόγω φλεγμονής ή/κ’ εκτομής του εντέρου, τις αυξημένες
ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά που οφείλονται στη φλεγμονή και τον
πυρετό, τις αυξημένες απώλειες θρεπτικών συστατικών λόγω φλεγμονής ή/ και αιμορραγίας, πιθανές μεταβολές στο διάμεσο μεταβολισμό και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
και θρεπτικών συστατικών (π.χ. κορτικοστεροειδή).
H ανεπαρκής θερμιδική και πρωτεϊνική πρόσληψη απαιτεί κατανόηση της αιτιολογίας
της σε κάθε ασθενή, ώστε να αναπτυχθούν κατάλληλες διαιτητικές στρατηγικές αντιμετώπισης ή να χορηγηθούν πόσιμα υπερθερμιδικά/ υπερπρωτεϊνικά συμπληρώματα
διατροφής. Σε ασθενείς με ανεπάρκεια λιποδιαλυτών βιταμινών χορηγείται συχνά από
του στόματος πολυβιταμινούχο σκεύασμα που περιέχει λιποδιαλυτές βιταμίνες σε υδατοδιαλυτή μορφή. Για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης επιπλέον βιταμίνες ασβεστίου
και βιταμίνης D χορηγούνται συχνά στους ασθενείς. Ασθενείς με ΝC και προσβολή ή/κ’
εκτομή του τελικού ειλεού μπορεί να αναπτύξουν κάποια στιγμή ανεπάρκεια Β12 και
οφείλουν να λάβουν θεραπεία για αυτήν. Ανεπάρκεια κάποιων μεμονωμένων ιχνοστοιχείων (π.χ. Zn, Mg) απαιτεί αντίστοιχη διερεύνηση και συμπληρωματική χορήγηση αυτών
των μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών. Σύμφωνα με τον Jeejeebhoy2 οι ασθενείς με
ΝC θα πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά φυλλικό οξύ σε ποσότητα 1 mg/ ημέρα και
εξαιτίας της υψηλής συχνότητας ανεπαρκειών σε βιταμίνες ακόμη και σε ασθενείς σε
ύφεση προτείνει τη συμπληρωματική χορήγηση θειαμίνης, ριβοφλαβίνης, πυριδοξίνης,
νιασίνης και ασκορβικού μέσω ενός πολυβιταμινούχου σκευάσματος που χορηγεί τις
βιταμίνες στις ημερήσιες συνιστώμενες δόσεις. Γενικά η επιλογή πολυβιταμινούχου ή
άλλου συμπληρώματος διατροφής σε ασθενείς με ΙΦΝΕ χρειάζεται προσοχή και ιδανικά
θα πρέπει να έπεται μίας ενδελεχούς διατροφικής αξιολόγησης9.
Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται η υποστήριξη θρέψης (εντερική ή παρεντερική);
Γενικά οι ασθενείς με ΙΦΝΕ μπορεί για διάφορους λόγους να χρειαστούν υποστήριξη της θρέψης μέσω εντερικής ή παρεντερικής διατροφής κατά τη διαδρομή των
νοσημάτων τους.
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Η παρεντερική διατροφή ήταν η πρώτη οδός υποστήριξη θρέψης που ιστορικά
χορηγήθηκε στους ασθενείς με ΙΦΝΕ, ωστόσο τα ενδεχόμενα σοβαρών επιπλοκών
(λοιμώξεις, ατροφία εντέρου) έχουν περιορίσει σημαντικά την εφαρμογή της. Αντίθετα, η εντερική σίτιση, εάν μπορεί να εφαρμοστεί προτιμάται, ενώ σε παιδιά και
εφήβους με ΝC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θεραπεία εκλογής προς αποφυγή
των κορτικοστεροειδών, δεδομένου ότι μπορεί να επάγει την ύφεση με παράλληλη
βελτίωση της κατάστασης θρέψης και εξασφάλιση σωστής ανάπτυξης5. Στους ενήλικες
η χορήγηση εντερικής διατροφής για την επαγωγή ύφεσης της νόσου δε φαίνεται να
είναι τόσο αποτελεσματική όσο τα κορτικοστεροειδή, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη ως
συμπληρωματική θεραπεία και ιδιαίτερα σε ασθενείς με προβλήματα θρέψης. Σχετικά
με το είδος του διαλύματος της εντερικής σίτισης, ενώ αρχικά προτιμούνταν στοιχειακά διαλύματα, έρευνες έδειξαν ότι τα απλά διαλύματα, που παρέχουν τα θρεπτικά
συστατικά ως μακρομόρια, είναι το ίδιο αποτελεσματικά και παράλληλα πιο γευστικά
και με λιγότερο κόστος. Μία άλλη παράμετρος που έχει κατά καιρούς εξεταστεί είναι
η σύνθεση των διαλυμάτων εντερικής σίτισης, κυρίως λόγω των ανοσορυθμιστικών
ιδιοτήτων των λιπαρών οξέων, αλλά οι επιστημονικές ενδείξεις παραμένουν αμφιλεγόμενες. Στη ΝC η εντερική σίτιση, όταν προτείνεται χορηγείται από 10 ημέρες έως
8 εβδομάδες, ενώ στην ΕΚ δεν αποτελεί εναλλακτική θεραπείας εκλογής και η μόνη
ένδειξη είναι η υποστήριξη της θρέψης.
Ποια θρεπτικά συστατικά μπορεί να συνεισφέρουν ως συμπληρωματική
θεραπεία στις ΙΦΝΕ;
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας έχει επεκταθεί στον
ανοσορυθμιστικό ρόλο που κατέχει η διατροφή τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς
με αυτοάνοσα νοσήματα. Έτσι και στην περίπτωση των ΙΦΝΕ διερευνάται η επίδραση
κάποιων θρεπτικών συστατικών στη ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης, ως συμπληρωματική ή ακόμη και εναλλακτική θεραπεία για την επίτευξη και τη διατήρηση
ύφεσης της νόσου. Συγκεκριμένα, τα συστατικά που έχουν κατά καιρούς εξεταστεί
είναι τα ω–3 λιπαρά οξέα, η γλουταμίνη, λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, μίγματα
αντιοξειδωτικών, σκευάσματα προ/ πρεβιοτικών και αυξητικοί παράγοντες όπως ο
TGFβ-1, που δίνονται είτε με τη μορφή τροφίμων είτε με τη μορφή σκευασμάτων.
Ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων δεν είναι
ακόμη δυνατό να διεξαχθούν γιατί χρειάζονται περαιτέρω τυχαιοποιημένες κλινικές
μελέτες, με προσεκτική επιλογή ασθενών (ως προς το είδος της νόσου και τη φάση
αυτής: έξαρση/ ύφεση), εικονικού φαρμάκου και δοσολογίας διατροφικού συστατικού, ώστε να είναι συγκρίσιμες και πιο αξιόπιστη η διεξαγωγή συμπερασμάτων και
συστάσεων χορήγησης.
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Οπισθοστερνικός καύσος:
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
ή κάτι άλλο;
Ε. Ζαμπέλη

Σύμφωνα με την διάσκεψη ομοφωνίας του Μόντρεαλ, η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) ορίζεται ως ‘η κατάσταση που εκδηλώνεται όταν παλινδρομεί
το περιεχόμενο του στομάχου προκαλώντας συμπτώματα ή/και επιπλοκές που επηρεάζουν την καλή υγεία του πάσχοντος’. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΓΟΠΝ
είναι ο καύσος και οι αναγωγές. Οι ασθενείς με ΓΟΠΝ αποτελούν μία ετερογενή
ομάδα και κατά πλειοψηφία δεν έχουν ενδοσκοπικές βλάβες (ενδοσκοπικά-αρνητική
ΓΟΠΝ). Σε 1/3 περίπου των ασθενών διαγιγνώσκεται οισοφαγίτιδα και σε ποσοστό
10% ανευρίσκεται οισοφάγος Barrett.
Όλοι συμφωνούν πως η αρχική αντιμετώπιση ενός ασθενούς με καύσο (χωρίς συμπτώματα συναγερμού) είναι η εμπειρική θεραπεία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων
(PPIs). Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης είναι ευρεία. Παρόλα αυτά σε
ένα ποσοστό ασθενών που κυμαίνεται από 10-40% η θεραπεία με PPIs αποτυγχάνει και
ο καύσος επιμένει. Οι περισσότεροι ορίζουν ως αποτυχία της θεραπείας την παραμονή
των συμπτωμάτων αφού η δόση των PPIs διπλασιαστεί. Σε αυτή τη φάση τίθεται το
θέμα της επανεκτίμησης της διάγνωσης.
Δεδομένου ότι στην πλειονότητα των ασθενών με καύσο πρόκειται πράγματι για
ΓΟΠΝ οι αρχικές ‘δράσεις’ αφορούν σε τροποποιήσεις που μπορεί να αποβούν χρήσιμες και να αποτρέψουν τον περαιτέρω έλεγχο: 1)Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης
είναι αναγκαία καθώς είναι συχνή η μη συμμόρφωση μεταξύ των ασθενών με ΓΟΠΝ
2)Η επιβεβαίωση της ορθής λήψης υπό την έννοια της λήψης του PPI το πρωί, 30
λεπτά προ φαγητού 3)Πολλές φορές η αλλαγή του PPI μπορεί να βοηθήσει και συχνά
προηγείται της περαιτέρω διερεύνησης παρότι η αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων
PPIs (και παρά τις διαφορές τους ως προς τη βιοδιαθεσιμότητα) είναι συγκρίσιμη
4)Η υπενθύμιση σχετικά με αυτό που αποκαλούμε ‘αλλαγές τρόπου ζωής’ (lifestyle
modifications) είναι χρήσιμη αλλά όχι εμπεριστατωμένη. Συνιστάται η απώλεια βάρους
στους υπέρβαρους ασθενείς και η αποφυγή συνηθειών ή τροφών που ο συγκεκριμένος
ασθενής συνδέει με την επαγωγή συμπτωμάτων.
Στο σημείο αυτό και προτού προχωρήσουμε στη διαγνωστική προσπέλαση με το
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ερώτημα του αν πρόκειται για παλινδρόμηση είναι σκόπιμο να θυμίσουμε ότι η αποτυχία των PPIs σπανίως οφείλεται στα ακόλουθα: 1)Γενετικά καθορισμένες διαφορές
στον μεταβολισμό αυτών των φαρμάκων από το ένζυμο του κυτοχρώματος CYP2C.
Έτσι, ο ταχύς μεταβολισμός τους σε κάποιους ασθενείς οδηγεί σε μειωμένη αποτελεσματικότητα. 2)Την ‘απουσία λοίμωξης με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ)’.
Είναι γνωστό ότι η καταστολή του οξέος από τους PPIs είναι λίγο ισχυρότερη στους
θετικούς για το ΕΠ ασθενείς. Φαίνεται ότι υπό την επίδραση των PPIs το ΕΠ αποικίζει
τον εγγύς στόμαχο όπου βρίσκονται και τα τοιχωματικά κύτταρα. 3)Σε επεισόδια ‘νυχτερινών διαφυγών’ (nocturnal acid breakthrough). Έχει δειχθεί ότι σε ποσοστό 70%
οι ασθενείς που λαμβάνουν διπλή δόση PPIs εκδηλώνουν περιόδους πτώσης του pH
<4 για περισσότερο από 60 λεπτά και ιδίως στη διάρκεια της νύχτας. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, φαίνεται ότι αυτή η πτώση δεν σχετίζεται συνήθως με συμπτώματα
ούτε καν με νυχτερινό καύσο. Με αφορμή πάντως αυτή τη γνώση η αγωγή με PPIs
συμπληρώνεται μερικές φορές εμπειρικά με έναν Η2- αναστολέα που χορηγείται το
βράδυ πριν την κατάκλιση. Λόγω του φαινομένου της αντοχής συνιστάται η περιστασιακή χορήγησή τους.
Η αποτυχία ελέγχου του καύσου με PPIs είναι που θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη
διάγνωση της ΓΟΠΝ και θα κατευθύνει τον περαιτέρω έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει
βασικά την ενδοσκόπηση και την εμπέδηση με καταγραφή του pH. Η εμπέδηση με
την καταγραφή του pH εκτιμά την παρουσία και το είδος της παλινδρόμησης αλλά
και κυρίως προσδιορίζει με τη χρήση των σχετικών δεικτών (SI, SAP) αν υπάρχει συσχέτιση των επεισοδίων με την ανάδυση συμπτωμάτων. Η μανομετρία μάλλον έχει
περιορισμένη ένδειξη στον προσδιορισμό της θέσης του κατώτερου οισοφαγικού
σφιγκτήρα καθώς και στη σπάνια διάγνωση της αχαλασίας που ενδεχομένως έχει
προκαλέσει καύσο λόγω στάσης.
Η ενδοσκόπηση έχει υψηλή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία στη διάγνωση της
ΓΟΠΝ. Στις περισσότερες περιπτώσεις ΓΟΠΝ που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με
PPIs πρόκειται για ‘ενδοσκοπικά αρνητική νόσο’. Το ποσοστό ανταπόκρισης κυμαίνεται
μεταξύ 46-57%. Είναι γνωστό ότι η ‘ενδοσκοπικά θετική νόσος’ ανταποκρίνεται καλύτερα στα PPIs. Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι η μη ανταπόκριση στα PPIs έχει υψηλή
αρνητική προγνωστική αξία για την ΓΟΠΝ. Με άλλα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις
ο καύσος πιθανότατα δεν οφείλεται σε παλινδρόμηση.
Η ενδοσκόπηση θα αποκλείσει επίσης άλλη παθολογία από το ανώτερο πεπτικό π.χ.
φαρμακευτική, λοιμώδη οισοφαγίτιδα, καρκίνο κλπ. Η ‘άλλη’ παθολογία θα έχει συνήθως
εκδηλωθεί και με άλλα συμπτώματα εκτός του καύσου και κυρίως με δυσφαγία που
σε κάθε περίπτωση θεωρείται σύμπτωμα συναγερμού. Το ερώτημα που τίθεται αν δεν
αναδειχθούν βλάβες στην ενδοσκόπηση είναι αν πρέπει να ληφθούν βιοψίες από τον
οισοφάγο. Καταρχάς η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα που τα τελευταία χρόνια αναζητείται
στην καθ’ ημέρα πράξη σε περίπτωση δυσφαγίας εκδηλώνεται σπάνια μόνο με καύσο.
Επιπροσθέτως, μόνο 1/3 των ασθενών εκδηλώνουν συμπτώματα παλινδρόμησης. Το
ποσοστό διάγνωσης ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας είναι μικρό μεταξύ των ασθενών
με καύσο που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή με PPIs. Παρότι υπάρχουν κάποια
δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη ιστοτεμαχιδίων από τον κατώτερο οισοφάγο
για την ενίσχυση της διάγνωσης της ΓΟΠΝ (π.χ. ανευρίσκεται ιστολογικά διεύρυνση
του διάμεσου χώρου) δεν υπάρχει σχετική οδηγία. Συμπερασματικά, εφόσον δεν
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ανευρεθούν βλεννογονικές αλλοιώσεις η λήψη βιοψιών έχει θέση μόνο επί υποψίας
ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας.
Ο λόγος που η πεχαμετρία έχει αντικατασταθεί από την εμπέδηση με καταγραφή
του pH είναι ότι με τη δεύτερη μέθοδο υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της ασθενώς
όξινης και της αλκαλικής παλινδρόμησης. Τονίζεται ότι η διενέργεια της εξέτασης
αφού προηγηθεί διακοπή των PPIs θα απαντήσει στο ερώτημα της παλινδρόμησης,
ενώ υπό PPIs, η εξέταση θα καταδείξει την ασθενώς όξινη παλινδρόμηση στην οποία
θα αναφερθούμε ακολούθως.
Για την περίπτωση που η εμπέδηση με την καταγραφή του pH καταδείξει υπολειμματική όξινη παλινδρόμηση οι παρεμβάσεις έχουν ήδη αναφερθεί στα πλαίσια της αρχικής
εμπειρικής προσέγγισης (αλλαγή PPI, διπλασιασμός δόσης, προσθήκη Η2-αναστολέα).
Με την εφαρμογή της εμπέδησης διάφορες μελέτες κατέδειξαν ότι η μη όξινη (η
ασθενώς όξινη ή αλκαλική παλινδρόμηση) μπορεί να υπόκειται σε περιπτώσεις ασθενών
με επιμένοντα καύσο. Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου προκαλούνται συμπτώματα δεν έχει διαλευκανθεί αλλά έχει προταθεί η διάταση του αυλού λόγω αυξημένου
παλινδρομούντος όγκου και η υπερευαισθησία. Αν η εμπέδηση καταδείξει ασθενώς
όξινη παλινδρόμηση συνιστάται η χορήγηση ουσιών που μειώνουν τη συχνότητα των
παροδικών χαλάσεων του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Η πιο δημοφιλής είναι
η μπακλοφένη (αγωνιστής GABA) που οδηγεί σε περιορισμό των επεισοδίων παλινδρόμησης σε ποσοστό 40% σύμφωνα με κάποιες μελέτες και μεταξύ άλλων επιταχύνει
την γαστρική κένωση. Οι παρενέργειες οφείλονται στο ότι διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό: αϋπνία, σύγχυση, ζάλη κλπ. Το φάρμακο συνιστάται κυρίως όταν
προεξάρχουν οι αναγωγές. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε συμπληρωματικά
ότι η αλκαλική παλινδρόμηση δεν ταυτίζεται με την παλινδρόμηση χολής. Η μέθοδος
Bilitec ανιχνεύει –μετρώντας την χολερυθρίνη- την 12δακτυλική παλινδρόμηση. Δεν
είναι ευρέως διαθέσιμη. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα σχετικά με το ρόλο των χολικών
οξέων στην πρόκληση καύσου δεν είναι ξεκάθαρα. Πάντως, αφενός τα PPIs μειώνουν
και την παλινδρόμηση χολής αφετέρου διάφορες ουσίες που δεσμεύουν τα χολικά
οξέα όπως η σουκραλφάτη και η χολεστυραμίνη δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν. Η
μπακλοφένη έχει επίσης δοκιμαστεί υπό την έννοια της επιτάχυνσης της γαστρικής
κένωσης, με καλά αποτελέσματα στη μείωση της έκθεσης στη χολική παλινδρόμηση
και στον περιορισμό του καύσου.
Για τη μεγάλη πλειοψηφία (60%) των ασθενών με καύσο που δεν ανταποκρίνονται
στη θεραπεία με PPIs η εμπέδηση με την καταγραφή του pH είναι φυσιολογική και δεν
υπάρχει συσχέτιση των συμπτωμάτων με επεισόδια καταγεγραμμένης παλινδρόμησης.
Αυτοί οι ασθενείς πάσχουν από λειτουργικό καύσο. Αποτελεί τη συχνότερη αιτία αποτυχίας των PPIs. Η διάσκεψη ομοφωνίας της Ρώμης ΙΙΙ όρισε τα κριτήρια διάγνωσης
του λειτουργικού καύσου:
1) Οπισθοστερνικός καύσος, δυσφορία ή άλγος
2) Απουσία δεδομένων που συνδέουν τα συμπτώματα με παλινδρόμηση
3) Απουσία κινητικής διαταραχής
Τα ανωτέρω πρέπει να πληρούνται κατά τους τελευταίους 3 μήνες και η έναρξη
των συμπτωμάτων να τοποθετείται τουλάχιστο 6 μήνες πριν τη διάγνωση.
Το δεύτερο κριτήριο διαχωρίζει τους ασθενείς με λειτουργικό καύσο από εκείνους
στους οποίους ενώ η ενδοσκόπηση είναι αρνητική και όξινη παλινδρόμηση δεν στοι31
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χειοθετείται, έχουν θετικό συμπτωματικό δείκτη. Η έκλυση των συμπτωμάτων τους
μπορεί να σχετίζεται είτε με όξινα είτε με μη όξινα επεισόδια. Αυτοί είναι οι ασθενείς
με υπερευαίσθητο οισοφάγο.
Η σημασία της ανάδειξης αυτών των ειδικών ομάδων ασθενών έγκειται στο ότι η
αντιμετώπισή τους διαφοροποιείται. Η ανταπόκρισή τους στη θεραπεία με PPIs είναι
φτωχή. Αντίθετα, σπλαχνικά αναλγητικά με κεντρική δράση έχουν δοκιμαστεί με αρκετά
καλά αποτελέσματα. Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης (SSRIs) έχουν χορηγηθεί σε ασθενείς με μη καρδιακής αιτιολογίας θωρακικό άλγος και σε ασθενείς με κινητικές διαταραχές του οισοφάγου του τύπου του
σπασμού. Σε πρόσφατη Ελληνική μελέτη η θεραπεία με σιταλοπράμη ήταν σημαντικά
πιο ωφέλιμη από το placebo σε 75 ασθενείς με υπερευαίσθητο οισοφάγο. Ανάλογες
μελέτες είναι ίσως χρήσιμες και για τη ‘δύσκολη’ και μεγαλύτερη κατηγορία των ασθενών με λειτουργικό καύσο. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η διάκριση δεν είναι εύκολη και
στην καθημερινή πρακτική πολλοί ασθενείς διαφεύγουν, ιδίως αν δεν υπάρχει εμπειρία
και εξοικείωση με τις μεθόδους διερεύνησης που αναφέρθηκαν.
Τέλος, στα πλαίσια του χειρισμού των ασθενών με καύσο που δεν ανταποκρίνονται
στη θεραπεία με PPIs είναι ίσως σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η ψυχική ‘νοσηρότητα’. Παρότι δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα φαίνεται ότι η ανταπόκριση στα φάρμακα ή/και στο χειρουργείο σχετίζεται και με τον βαθμό ψυχολογικής ‘επιβάρυνσης’.
Για τις λειτουργικές διαταραχές πολύ περισσότερο αυτή η παράμετρος ίσως παίζει
σημαντικό ρόλο.
Συμπερασματικά, οι ασθενείς με καύσο που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με
PPIs είναι είτε πάσχοντες από ενδοσκοπικά αρνητική ΓΟΠΝ (με όξινη ή ασθενώς όξινη
παλινδρόμηση) είτε ασθενείς με λειτουργικό καύσο και σε λιγότερες περιπτώσεις με
υπερευαίσθητο οισοφάγο.
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Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (Καρκινοειδή)
Στομάχου: Διάγνωση, Παρακολούθηση,
Αντιμετώπιση
Χρήστος Γ. Τουμπανάκης

Εισαγωγή – Επιδημιολογικά δεδομένα
Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι αποτελούν σπάνια κατηγορία νεοπλασμάτων που
αντιστοιχούν σε 2% περίπου επί του συνόλου των όγκων του Γαστρεντερικού Σωλήνα
(ΓΕΣ). Αν και ο όρος «καρκινοειδή» θεωρείται αδόκιμος πλέον από τους παθολογοανατόμους, χρησιμοποιείται ακόμα από τους περισσότερους κλινικούς για να ονοματίσει
τους νευροενδοκρινικούς όγκους του ΓΕΣ. Οι όγκοι αυτοί παραδοσιακά ταξινομούνται
με βάση την εμβρυολογική τους προέλευση σε καρκινοειδή: α) πρόσθιου αρχεντέρου
(foregut) που περιλαμβάνουν αυτά των βρόγχων, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου β) μέσου αρχεντέρου (midgut) που περιλαμβάνουν αυτά του λεπτού εντέρου, της
σκωληκοειδούς απόφυσης και του εγγύς παχέος εντέρου και γ) οπίσθιου αρχεντέρου
(hindgut) που περιλαμβάνουν αυτά του άπω παχέος εντέρου και του ορθού.
Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι στομάχου (ΝΟΣ) αντιστοιχούν στο 8.7% επί του συνόλου των νευροενδοκρινικών όγκων του ΓΕΣ και στο 2% περίπου επί του συνόλου των
γαστρικών νεοπλασμάτων. Η επίπτωση τους τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και έχει
υπολογισθεί περίπου ως 1.2-1.8/1.000.000 άτομα/έτος.
Παθοφυσιολογία – Γενετικά δεδομένα
Οι περισσότεροι σχεδόν ΝΟΣ σχετίζονται με την υπερπλασία των ECL (Enterochromafinlike) κυττάρων τα οποία αποτελούν και τα κύρια ενδοκρινικά κύτταρα του γαστρικού
βλεννογόνου. Η υπερπλασία των ΕCL κυττάρων είναι αποτέλεσμα χρόνιας και εκσεσημασμένης υπεργαστριναιμίας, μια και είναι γνωστό ότι η γαστρίνη δεν επάγει μόνο
την έκκριση ισταμίνης από αυτά τα κύτταρα, αλλά δρα και ως τροφικός παράγοντας.
Η υπεργαστριναιμία που μπορεί να οδηγήσει στα παραπάνω αποτελέσματα, σχετίζεται κυρίως με αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα και λιγότερο με άλλες καταστάσεις
που προκαλούν υπεργαστριναιμία (χρόνια χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων,
βαγοτομή, σποραδικό γαστρίνωμα κτλ). Ωστόσο, μόνο το 1% περίπου με αυτοάνοση
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ατροφική γαστρίτιδα θα αναπτύξει τέτοιους όγκους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
και άλλες παράμετροι όπως γενετικές μεταλλάξεις, αυξητικοί παράγοντες ή λοιμώξεις
πιθανόν να εμπλέκονται στη διαδικασία της συγκεκριμένης καρκινογένεσης. Πράγματι, φαίνεται από μελέτες ότι η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο γονίδιο ΜΕΝ-1 (θέση
11q13) καθώς και ο αυξητικός παράγοντας Reg έχουν βρεθεί σε αυξημένο ποσοστό
σε ασθενείς με ΝΟΣ. Αντίθετα, δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα που να υποστηρίζουν
καθοριστικό ρόλο του H.pylori στην παθογένεση της νόσου.
Ταξινομήσεις
Από κλινικής πλευράς και με βάση την συνυπάρχουσα παθολογία στο στόμαχο,
διακρίνονται τρείς τύποι ΝΟΣ:
Α) Τύπος Ι: Αφορούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (70-80%), συνυπάρχουν
με ατροφική γαστρίτιδα και υπεργαστριναιμία και είναι συχνότεροι σε γυναίκες >
50 ετών. Έχουν τη μορφή πολυπόδων συνήθως μικρού μεγέθους (<1-2 cm), συχνά
πολλαπλών που ανευρίσκονται στο θόλο ή το σώμα του στομάχου. Ο τύπος έχει την
καλοηθέστερη πρόγνωση μια και μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες έχουν
αναφερθεί σε περίπου 5% των περιπτώσεων, ενώ απομεμακρυσμένες μεταστάσεις
είναι εξαιρετικά σπάνιες (<2%).
Β) Τύπος ΙΙ: Αντιπροσωπεύουν περίπου το 5-6% των ΝΟΣ και αφορούν σε ασθενείς
με υπεργαστριναιμία και Ζollinger-Ellison σύνδρομο που συνδυάζεται με πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία ΜΕΝ-1. Αυτοί οι ασθενείς έχουν 29-34% πιθανότητες να αναπτύξουν
τύπου ΙΙ ΝΟΣ. Αντίθετα αυτοί με σποραδικό Ζollinger-Ellison αναπτύσσουν τέτοιους
όγκους σε <1%. Η μορφή των Τύπου ΙΙ όγκων και η εντόπιση τους δεν διαφέρει από
αυτή του Τύπου Ι, αν και έχουν αναφερθεί επίσης εντοπίσεις στο άντρο του στομάχου
(Εικόνα 1). Η πιθανότητα μεταστάσεων σε αυτό τον τύπο ανέρχεται σε 10-30%, ενώ η
συνολική πρόγνωση σχετίζεται με την έκβαση της βασικής νόσου.

Εικόνα 1. Tύπου ΙΙ ΝΟΣ σε ασθενή με Ζollinger-Ellison/ ΜΕΝ-
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Γ) Τύπος ΙΙΙ (Σποραδικός): Αποτελούν τον κακοηθέστερο τύπο. Αντιπροσωπεύουν
14-25% των περιπτώσεων και δεν σχετίζονται με υπεργαστριναιμία ή άλλη παθολογία
στο στόμαχο. Έχουν μορφή συνήθως μονήρων πολυπόδων, μεγάλου μεγέθους (>2cm)
και είναι συχνότεροι σε άνδρες > 50 ετών. Η πιθανότητα μεταστάσεων (κυρίως ηπατικών) είναι υψηλή (50-70%).
Πρόσφατα, κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν και έναν Τύπο ΙV ΝΟΣ για να περιγράψουν νεοπλάσματα υψηλής κακοήθειας (νευροενδοκρινικά καρκινώματα) που είναι
μονήρη, έχουν την μορφή ευμεγέθους εξελκωμένης μάζας και εμφανίζονται κυρίως σε
ηλικιωμένους άνδρες (>60 ετών). Έχουν χείριστη πρόγνωση, μια και 50% καταλήγουν
εντός 12μήνου από τη διάγνωση. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτοί οι όγκοι έχουν μικτά
ιστολογικά χαρακτηριστικά αποτελούμενοι από αδενοκαρκίνωμα και νευροενδοκρινικό
καρκίνωμα (mixed adeno-neuroendocrine carcinoma, MANEC)
Οι ΝΟΣ, από ιστολογικής πλευράς, όπως όλοι οι νευροενδοκρινικοί όγκοι του
ΓΕΣ διακρίνονται με βάση την τελευταία ταξινόμηση του WHO (2010), σε: 1) καλής
διαφοροποίησης-χαμηλής κακοήθειας νευροενδοκρινικούς όγκους (G1) με δείκτη
κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 < 2% 2) καλής διαφοροποίησης-ενδιάμεσης
κακοήθειας νευροενδοκρινικούς όγκους (G2) με δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 2% - 20% 3) πτωχής διαφοροποίησης-υψηλής κακοήθειας νευροενδοκρινικά καρκινώματα (G3) με δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 >20%.
Για τη σταδιοποίηση τους, χρησιμοποιείται το TNM σύστημα.
Αρχική διάγνωση
Η κλινική συμπτωματολογία είναι άτυπη και δεν βοηθά στη διάγνωση. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς παραπονούνται για άτυπα δυσπεπτικά
ενοχλήματα, ή είναι ασυμπτωματικοί και παραπέμφθηκαν για γαστροσκόπηση στα
πλαίσια διερεύνησης μεγαλοβλαστικής αναιμίας. Αυτοί με Τύπου ΙΙΙ ΝΟΣ μπορεί να
παρουσιασθούν και με σιδηροπενική αναιμία, απώλεια βάρους ή «άτυπο καρκινοειδές σύνδρομο» (<5%) που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένο ερύθημα προσώπου
και εφιδρώσεις. Οφείλεται στην έκκριση ισταμίνης και 5-υδροξυτρυπτοφάνης, σε
αντίθεση με το «τυπικό καρκινοειδές σύνδρομο» (flushing, διάρροια) που οφείλεται
στην έκκριση 5-υδροξυτρυπταμίνης (σεροτονίνης) και που είναι εξαιρετικά σπάνιο
στους ΝΟΣ.
Ομοίως και η ενδοσκοπική εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική. Ωστόσο, ο γαστρεντερολόγος θα μπορούσε να υποπτευθεί τη διάγνωση όταν στη διάρκεια της ενδοσκόπησης ανακαλύψει εικόνα συμβατή με ατροφική γαστρίτιδα και πολλαπλούς
πολύποδες θόλου (Τύπου Ι, ΝΟΣ). Έτσι, η τελική διάγνωση τεκμηριώνεται μετά από
βιοψία. Η ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοχημική ανάλυση του υλικού αναδεικνύει
χαρακτήρες συμβατούς με ΝΟΣ. Στην έκθεση βιοψίας είναι απαραίτητο επίσης να
έχει κατηγοριοποιηθεί ο όγκος με βάση την ταξινόμηση του WHO, ώστε ο κλινικός
να είναι σε θέση να σχεδιάσει καλύτερα τον περαιτέρω χειρισμό του ασθενούς.
Οι Τύπου Ι όπως και οι περισσότεροι Τύπου ΙΙ ΝΟΣ είναι καλής διαφοροποίησης
όγκοι σε αντίθεση με τους Τύπου ΙΙΙ που είναι στην πλειοψηφία τους, πτωχής διαφοροποίησης.
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Περαιτέρω Διαγνωστικοί και Θεραπευτικοί χειρισμοί
Σε όλους οι ασθενείς πρέπει να γίνεται υπολογισμός της γαστρίνης ορού νηστείας
και επίσης του νευροενδοκρινικού δείκτη, χρωμογρανίνη-Α ορού. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά και τη συνυπάρχουσα παθολογία οι ασθενείς ταξινομούνται κλινικά
(Τύπος Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) και υποβάλλονται σε Αξονική Τομογραφία Θώρακος και Άνω-Κάτω Κοιλίας,
καθώς και σε Σπινθηρογράφημα Υποδοχέων Σωματοστατίνης (OCTREOSCAN) (Εικόνα
2). Ο περαιτέρω χειρισμός εξαρτάται πλέον από τον Τύπο του ΝΟΣ και από άλλους
παράγοντες όπως το μέγεθος των όγκων, ο αριθμός τους, η διήθηση των χιτώνων
του στομάχου, η διήθηση αγγείων ή επιχωρίων λεμφαδένων καθώς και η ιστολογία.
Α) Τύπος Ι & Τύπος ΙΙ
Για νευροενδοκρινικούς όγκους Τύπου Ι&ΙΙ που έχουν διάμετρο <1cm, δεν διηθούν
το μυϊκό χιτώνα και ιστολογικά είναι καλής διαφοροποίησης-χαμηλής κακοήθειας δεν
συνιστάται ιδιαίτερη θεραπεία παρά μόνο ετήσια ενδοσκοπική παρακολούθηση, λόγω
της καλοήθους τους πορείας. Ωστόσο, κάποιοι συνιστούν ενδοσκοπική εκτομή ακόμα
και σε αυτήν την κατηγορία.
Σε όγκους 1-2cm, χρήσιμη φαίνεται η διενέργεια Ενδοσκοπικού Υπερηχογραφήματος,
ώστε να αναδειχθεί το βάθος της διήθησης (αν και η συντριπτική πλειοψηφία των όγκων
αυτών περιορίζεται στον βλεννογόνο ή στον υποβλεννογόνιο). Εάν δεν έχει διηθηθεί ο
μυϊκός χιτώνας, και οι όγκοι είναι μέχρι 6, συνιστάται ενδοσκοπική εκτομή, με προτιμότερη τη ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (Endoscopic Mucosal Resection, EMR). Κάποιες
μελέτες συνιστούν χορήγηση αναλόγων σωματοστατίνης σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σε όγκους > 2cm, με διήθηση μυϊκού χιτώνα, δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού
Ki67> 2% ή διήθηση αγγείων και επιχωρίων λεμφαδένων, συνιστάται χειρουργική επέμβαση, συνήθως
τοπική εκτομή (Τύπος ΙΙ) ή και αντρεκτομή (Τύπος
Ι), ενώ σπανιότατα συνιστάται ολική γαστρεκτομή.
Σε κάθε περίπτωση σε ασθενείς με Τύπου ΙΙ
ΝΟΣ, κάθε θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να
συνδυάζεται με τον χειρισμό της βασικής νόσου
(Ζollinger-Ellison/ ΜΕΝ-1).
Β) Τύπος ΙΙΙ & ΙV

Εικόνα 2. OCTREOSCAN του ανωτέρω
ασθενή, με εστίες πρόσληψης ραδιοφαρμάκου στο στόμαχο (συνεχές βέλος) και το
ήπαρ (διακεκομμένο βέλος)

Επιθετικότερη χειρουργική αντιμετώπιση (μερική ή ολική γαστρεκτομή με επιχώριο λεμφαδενικό
καθαρισμό) είναι επιβεβλημένη, ενώ σε περίπτωση
ηπατικών μεταστάσεων, η συστηματική χημειοθεραπεία, ο αρτηριακός ηπατικός εμβολισμός
ή η θεραπεία με ραδιοσεσημασμένα πεπτίδια
(Y-90 ή Lu-177 DOTA-octreotate κτλ) αποτελούν
θεραπευτικές επιλογές. Επιθετικές χειρουργικές
επεμβάσεις συνιστώνται επίσης και για τον Τύπο
ΙV, ενώ σε περιπτώσεις εκτεταμένης νόσου, συνιστάται συστηματική χημειοθεραπεία.
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Χρόνια χρήση αναστολέων αντλίας
πρωτονίων: Ποιοι τη χρειάζονται;
Τι πρέπει να προσέχουμε;
Χρήστος Λιάτσος

Από την εισαγωγή της ομεπραζόλης στην κυκλοφορία το 1988, οι πωλήσεις των
αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα φάρμακα αυτά
είναι ανάμεσα στα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα τόσο στην πρωτοβάθμια
φροντίδα όσο και μεταξύ των γαστρεντερολόγων. Άνω των 119 εκατομμυρίων συνταγών
PPIs έχουν καταχωρηθεί στις ΗΠΑ το 20091, με τις ετήσιες δαπάνες να εκτιμώνται στα
13.5$ δισεκατομμύρια / έτος (το 3ο - πιο ευρέως σε πωλήσεις - φάρμακο) στις ΗΠΑ
και στα 24$ δισεκατομμύρια διεθνώς2,3.
Παγκοσμίως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με την δυνητικά υπερβολική
χρήση των PPIs τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς. Η
θεραπεία με PPIs ξεκινά κυρίως από τους ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης ως
εμπειρική θεραπεία για συμπτωματολογία παλινδρόμησης ή δυσπεψίας. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από τις οδηγίες–guidelines που αφορούν στη δυσπεψία και
οι οποίες συνιστούν θεραπεία ≥4 εβδομάδων σε ασθενείς με συμπτώματα που δεν
έχουν διερευνηθεί4,5.
Τι σημαίνει χρόνια χρήση PPIs
Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον όρο «χρόνια / μακροχρόνια χρήση ή συνταγογράφηση PPIs». Στις σχετικές μελέτες οι ορισμοί ποικίλλουν και κυμαίνονται από
ανάγκη για επανάληψη της αγωγής εντός 12 μηνών έως συνέχισή της για διάστημα
από 4-12 μήνες ή ακόμη και διάστημα > 12 μήνες (κατά ορισμένους > 10 έτη)6,7.
Η συχνότητα της χρόνιας χρήσης των φαρμάκων διαφέρει στις διάφορες μελέτες
ανάλογα με τη χρονολογία διενέργειας της μελέτης, τη γεωγραφική περιοχή και το
μέγεθος του μελετώμενου πληθυσμού. Ταυτόχρονα, ακόμη και στα πλαίσια της ίδιας
χώρας καταγράφονται διαφορές στη συνταγογράφηση που φαίνεται ότι αντανακλούν
τη συμπεριφορά συνταγογράφησης των ιατρών, τη διαθεσιμότητα άμεσα προσβάσιμων
(χωρίς ανάγκη παραπομπής) ενδοσκοπικών μονάδων καθώς και τα δημογραφικά ή
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άλλα χαρακτηριστικά ιατρικών πρακτικών.
Ποιοι τη χρειάζονται;
Οι PPIs χρησιμοποιούνται σε διάφορες παθήσεις όπως ΓΟΠΝ, νόσο πεπτικού
έλκους, εκρίζωση Η.pylori, μείωση του κινδύνου εμφάνισης γαστρικού έλκους που
σχετίζεται με ΜΣΑΦ, μη ελκωτική δυσπεψία, σύνδρομο Zollinger-Ellison1.
Ωστόσο, πιο εξειδικευμένα και βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων6,8,9, υπάρχουν
συγκεκριμένες κλινικές συνθήκες / ενδείξεις χρόνιας χρήσης PPIs: α) στη θεραπεία
της ΓΟΠΝ ή σχετιζόμενων με αυτή καταστάσεων όπως η διαβρωτική οισοφαγίτιδα,
η διαφραγματοκήλη, επιπλοκών της όπως στενώσεις, οισοφάγος Barrett, β) σε ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα ΓΟΠΝ χωρίς ενδοσκοπικά ευρήματα (NERD), γ) ως
προφυλακτική αγωγή σε ασθενείς που χρήζουν συνεχούς θεραπείας με ΜΣΑΦ αλλά
με ιστορικό επιβεβαιωμένου πεπτικού έλκους που αποδόθηκε στη χρήση ΜΣΑΦ, δ)
σε ασθενείς με οισοφαγίτιδα από σκληρόδερμα επιβεβαιωμένη με ενδοσκόπηση και
η οποία δεν απαντά σε άλλα μέτρα και ε) σε ασθενείς με σύνδρομο Zollinger-Ellison
(ΖΕS). Τέλος, μελέτες έχουν καταδείξει ότι μεταξύ των ατόμων που παίρνουν χρονίως
PPIs, 29-59% πάσχουν από οισοφαγική στένωση ή Barrett ή διαφραγματοκήλη, 3-37%
από πεπτκό έλκος, 6-21% από μη ελκωτική δυσπεψία και 7-33% από δυσπεψία που
δεν έχει διερευνηθεί6.
Τι πρέπει να προσέχουμε;
Οι PPIs είναι οι πιο ισχυροί ανασταλτικοί παράγοντες της έκκρισης οξέος που είναι
σήμερα διαθέσιμοι και παρουσιάζουν εξαίρετα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ο κίνδυνος
ελάχιστων επιπλοκών κυμαίνεται σε ποσοστά μεταξύ 1-3%, με το ρυθμό απόσυρσης
από κλινικές ερευνητικές μελέτες να βρίσκεται στο 1-2%, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων PPIs10. Επιπλέον, ο κίνδυνος συμπτωματικών
ανεπιθύμητων ενεργειών είναι το ίδιο χαμηλός. Οι πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες
είναι πονοκέφαλος, ζάλη, ναυτία, κοιλιακά άλγη, δυσκοιλιότητα, διάρροια, μετεωρισμός και εξάνθημα. Ωστόσο, αυτά που πρέπει να προσέχει κανείς είναι οι δυνητικές
παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις των μακροχρόνια χορηγουμένων PPIs και οι οποίες
θα αναλυθούν στη συνέχεια:11
Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και τις ελλείψεις
θρεπτικών ουσιών / ιχνοστοιχείων
Οι PPIs δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε δευτεροπαθείς ελλείψεις ορισμένων
θρεπτικών ουσιών / ιχνοστοιχείων:
Έλλειψη B12
Υπάρχουν δεδομένα που αναφέρουν συσχέτιση μεταξύ χρόνιας λήψης PPIs, και
μειωμένων επιπέδων Β12 ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς. Αν και η μακροχρόνια
χρήση PPIs μπορεί να μειώσει την απορρόφηση της πρωτεΐνης που δεσμεύει
την Β12, η διαδικασία δεν αναστέλλεται πλήρως. Επιπλέον οι ασθενείς σε μακρά
αγωγή εκκρίνουν φυσιολογικά ενδογενή παράγοντα και συνεπώς δεν έχουν
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προβλήματα επαναρρόφησης της εντεροπαθητικώς επανακυκλοφορούμενης
κοβαλαμίνης και παραμένουν ικανοί να απορροφούν μη συνδεδεμένη κοβαλαμίνη. Άρα οι περισσότεροι που βρίσκονται σε κανονική δίαιτα πιθανότατα δεν θα
εμφανίσουν σημαντική έλλειψη Β12 συνεπεία της χρήσης PPIs καθώς η συνήθης
ανθρώπινη δίαιτα περιέχει πολύ περισσότερη Β12 από αυτή που απαιτείται από
τον οργανισμό.
Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν δικαιολογούν τον προληπτικό έλεγχο (screening)
ρουτίνας της Β12 ορού σε μακροχρόνια χρήστες PPIs. Επειδή όμως οι ηλικιωμένοι έχουν υψηλότερο επιπολασμό έλλειψης Β12 και χαμηλές αποθήκες στο
σώμα τους, φαίνεται πως δικαιολογείται η παρακολούθησή τους όπως επίσης και
των ασθενών με κακή θρέψη που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με PPIs. Από
την στιγμή που η έκκριση ενδογενούς παράγοντα παραμένει ανέπαφη, στους
ασθενείς που βρέθηκαν χαμηλά επίπεδα Β12 και βρίσκονται υπό αγωγή με PPIs
δεν απαιτείται παρεντερική χορήγηση αλλά από του στόματος υποβοήθηση με
σκευάσματα Β12.
Έλλειψη σιδήρου (Fe)
Λίγα δεδομένα υπάρχουν που να δείχνουν ότι η μακροχρόνια χρήση PPIs καταλήγει
σε κλινικά σημαντική σιδηροπενία12. Ως εκ τούτου, υπό φυσιολογικές κλινικές συνθήκες,
δεν δικαιολογείται ο προληπτικός έλεγχος (screening) Fe στους προαναφερθέντες
ασθενείς. Η μειωμένη απορρόφηση Fe δευτεροπαθώς (συνεπεία μακράς χρήσης
PPIs) μπορεί να είναι κλινικά σημαντική μόνο σε περιπτώσεις αιμοχρωμάτωσης και
άλλες καταστάσεις υπερσιδήρωσης. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις (αυξημένης
απορρόφησης Fe), η μειωμένη απορρόφηση του συγκεκριμένου ιχνοστοιχείου μπορεί
να είναι ακόμη και επιθυμητή. Προοπτικές μελέτες θα ήταν χρήσιμες στη διερεύνηση
της συσχέτισης σιδηροπενικής αναιμίας και μακροχρόνιας χρήσης αναστολέων της
αντλίας πρωτονίων. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη την πιθανότητα καθυστέρησης
στην αποκατάσταση των αποθηκών Fe με την από του στόματος σιδηροθεραπεία σε
ασθενείς υπό PPIs και ένδεια Fe, λόγω μείωσης της απορρόφησης από το δωδεκαδάκτυλο τόσο του οργανικού όσο και του μη οργανικού Fe.
Υπομαγνησαιμία
H υπομαγνησαιμία, σε σχέση με τη χρόνια χρήση PPIs, είναι μια πολύ σπάνια (από
το 2006 έχουν αναφερθεί <30 περιπτώσεις) και δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή. Πιθανολογούνται μεταλλάξεις ή μεταβολές της λειτουργίας συγκεκριμένων πρωτεϊνών
(TRM) του συστήματος ενεργητικής και παθητικής μεταφοράς του μαγνησίου, κατά
την απορρόφησή του από το λεπτό έντερο, συνεπεία της καταστολής του οξέος. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την διευκρίνηση των μηχανισμών και των παραγόντων
κινδύνου. Οι ιατροί που χορηγούν PPIs πρέπει να επαγρυπνούν για πιθανή ανεξήγητη
υπομαγνησαιμία, υποκαλιαιμία ή υποασβεστιαιμία σε χρήστες τέτοιων φαρμάκων.
Επισημαίνεται ότι, βάσει της βιβλιογραφίας, αριθμός ασθενών με εμμένουσα, σημαντική υπομαγνησαιμία αντιμετωπίσθηκε αρχικά μόνο με σκευάσματα Mg παρά
με διακοπή των PPIs.
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Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και τον κίνδυνο οστεοπόρωσης
ή/και καταγμάτων;13
Τα αποτελέσματα των μελετών που εξετάζουν τη συσχέτιση της χρήσης PPIs με
την απορρόφηση ασβεστίου, τον δείκτη μάζας σώματος και τον κινδύνο καταγμάτων
είναι αντιφατικά. Υπάρχουν αιτιολογημένοι μηχανισμοί (π.χ. οι PPIs αναστέλλουν την
έκκριση HCl   απορρόφησης Ca) από διάφορες ερευνητικές εργασίες που αναφέρουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων μετά μακροχρόνια χρήση PPIs. Αν και έχουν
διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα σε πολλές από τις μελέτες αυτές [π.χ. μεταβολές
αποτελεσμάτων, στρεβλώσεις (bias) επιλογής ατόμων ή/και πληροφοριών κ.α.] είναι
αληθές πως η μακροχρόνια χρήση PPIs σε μερικούς ασθενείς με οστεοπόρωση ή
άλλους παράγοντες κινδύνου για κατάγματα (π.χ. χρήση στεροειδών) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο συγκεκριμένων καταγμάτων. Συνεπεία αυτών το FDA, στις 25 Μαΐου
2010, ανακοίνωσε άμεσα μεταβολές στις πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλειά
των εν λόγω φαρμάκων ενσωματώνοντας τον «πιθανά αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων
του ισχίου, καρπού και της σπονδυλικής στήλης»14. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα
είναι ανεπαρκή όσον αφορά στη σύσταση (ως ρουτίνα) λήψης φαρμακευτικής προφύλαξης κατά της οστεοπόρωσης ή διενέργειας προγράμματος ελέγχου μέτρησης
οστικής πυκνότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν μακρά αγωγή με PPIs. Δοθείσης της
σημαντικής θνητότητας και θνησιμότητας από κατάγματα ισχίου ή άλλου τύπου, οι
ιατροί που χορηγούν αναστολείς της αντλίας πρωτονίων θα πρέπει να ζυγίζουν τους
κινδύνους και τα οφέλη από την εν λόγω αγωγή σε ευάλωτους ή ήδη βεβαρυμένους
ασθενείς. Εάν μάλιστα δοθούν σκευάσματα ασβεστίου σε χρόνιους χρήστες PPIs,
αυτά θα ήταν σκόπιμο να δίνονται σε διαλυτή μορφή όπως είναι το κιτρικό, παρά
το διττανθρακικό, ασβέστιο.
Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και τον κίνδυνο πνευμονίας;
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, στο στομάχι δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί (πλην
του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού) λόγω του όξινου περιβάλλοντος που καταστρέφει
σχεδόν όλα τα καταπινόμενα βακτηρίδια. Εάν το στομάχι γίνει λιγότερο όξινο (συνεπεία
της χρήσης PPIs), χάνει τον προαναφερόμενο προστατευτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα οι καταπινόμενοι μικροοργανισμοί να επιβιώνουν και να πολλαπλασιάζονται.
Θεωρητικά, όταν συνυπάρχει ΓΟΠΝ, τα πολλαπλά αυτά βακτηρίδια μεταφέρονται
στον υποφάρυγγα όπου οι μικροεισροφήσεις στις κατώτερες αναπνευστικές οδούς
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πνευμονία, ειδικά σε ασθενείς με κατασταλμένα
στοματοφαρυγγικά προστατευτικά αντανακλαστικά (π.χ. σε ασθενείς με μηχανική
αναπνοή). Δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί πλήρως η πιθανότητα μικρής αύξησης
του κινδύνου πνευμονίας σχετιζομένης με την χρήση PPIs καθώς αυτή η συσχέτιση
είναι βιολογικά αληθοφανής. Ωστόσο, τα μέχρι σήμερα συνολικά βιβλιογραφικά
δεδομένα δεν υποστηρίζουν μια αύξηση του κινδύνου πνευμονίας της κοινότητας,
πόσο μάλλον κλινικά σημαντικής, σε περιπτώσεις χρήσης PPIs15. Μακροχρόνιες,
προοπτικές μελέτες απαιτούνται για να αποσαφηνίσουν την συσχέτιση αυτή. Όσον
αφορά στην καθημερινή κλινική πρακτική, δεν συστήνεται η αποφυγή χορήγησης
PPIs σε ασθενείς με πνευμονικές νόσους εφ’όσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για
την εν λόγω αγωγή. Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι, οι καπνιστές
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και αυτοί με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή άλλους παράγοντες κινδύνου
εμφάνισης πνευμονίας της κοινότητας, θα πρέπει να εμβολιάζονται ετησίως με τα
κυκλοφορούντα αντιγριππικά εμβόλια11.
Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και τον κίνδυνο
εντερικών λοιμώξεων;
Η διάρροια (με συχνότητα 3.7-4.1%) είναι από τις πιο συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες της μακροχρόνιας χρήσης PPIs και η πιο συχνή ένδειξη διακοπής της αγωγής11.
Οι PPIs μέσω της αναστολής της έκκρισης οξέος (της υποχλωρυδρίας ή αχλωρυδρίας
που προκαλούν) πιθανά μπορούν: i) να αναστέλλουν τον μη ειδικό αμυντικό μηχανισμό
(απενεργοποίησης των καταποθέντων μικροοργανισμών) που λειτουργεί ως φραγμός
στον αποικισμό από παθογόνα μικρόβια του στομάχου και του εντερικού αυλού, ii) να
μεταβάλλουν το εντερικό μικροπεριβάλλον, iii) να μειώνουν τη γλοιότητα της γαστρικής
βλέννης, iv) να επηρεάζουν πολλαπλές λειτουργίες των λευκοκυττάρων (μειώνοντας
τη λειτουργικότητα τους), v) να καθυστερούν τη γαστρική κένωση και vi) να αυξάνουν
τα ασύζευκτα χολικά οξέα στον εντερικό αυλό με αποτέλεσμα βακτηριδιακή υπερανάπτυξη16. Αυτοί πιθανολογούνται ως οι μηχανισμοί με τους οποίους οι PPIs σχετίζονται
με την πρόκληση εντερικών λοιμώξεων με πιο συχνά μελετημένες να είναι οι λιγότερο
σοβαρές από Campylobacter και Salmonella αλλά και από C.Difficile, για την οποία
ακολουθεί ιδιαίτερη μνεία.
Θεωρητικά οι PPIs μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο λοίμωξης από C.Difficile,
αυξάνοντας την ικανότητα μετατροπής των σπόρων του κλωστηριδίου σε βλαστικές
μορφές δίνοντας τους τη δυνατότητα να επιβιώνουν ενδοαυλικά. Μία πρόσφατη, μεγάλη, 5-ετής, φαρμακο-επιδημιολογική μελέτη πληθυσμού διαπίστωσε μία σημαντική
δοσο-εξαρτώμενη αιτιολογική συσχέτιση, με την πιο επιθετική καταστολή του γαστρικού οξέος (PPIs > 1 φορά / ημέρα) να συσχετίζεται με υψηλότερο σχετικό κίνδυνο
λοίμωξης από C.Difficile (ΟR: 2.36 (95% CI, 1.79 – 3.11) ακόμη και μετά κατάλληλες
στατιστικές προσαρμογές και επεξεργασίες17. Συμπερασματικά, οι κίνδυνοι και τα οφέλη
από την μακροχρόνια χρήση PPIs θα πρέπει συνεχώς και προσεκτικά να ελέγχονται
στους ανοσοκατεσταλμένους και χρόνιους ασθενείς, ενώ η διακοπή χορήγησης των
εν λόγω φαρμάκων θα πρέπει να μελετάται υπό το πρίσμα σοβαρών, υποτροπιαζόντων
ή δυνητικά θανατηφόρων εντερικών λοιμώξεων ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει επείγουσα
ένδειξη καταστολής της έκκρισης οξέος.
Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και την πρόκληση υπεργαστριναιμίας και κακοήθειας του γαστρεντερικού συστήματος;
Γαστρικοί πολύποδες
Η χρήση των PPIs σχετίζεται με υπερπλασία των τοιχωματικών κυττάρων και
με τετραπλάσια σχεδόν αύξηση της συχνότητας των πολυπόδων των αδένων του
θόλου (Fundic gland polyps – FGP) σε Η.pylori αρνητικούς ασθενείς. Διακοπή της
μακροχρόνιας χορήγησης PPIs σχετίζεται με υποστροφή των FGP. Σπάνια οι FGP
σε σποραδικές περιπτώσεις σχετίζονται με δυσπλασία και ποτέ με αδενοκαρκίνωμα
του στομάχου. Συνοπτικά υπενθυμίζεται ότι η πλειονότητα των FGP είναι καλοήθεις και δεν συστήνεται η ενδοσκοπική επιτήρηση ή αφαίρεσή τους ως μέθοδος
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ρουτίνας. Επισημαίνεται ότι δυσπλασία μπορεί να εμφανισθεί στο 25-44% των
γαστρικών πολυπόδων στην ειδική περίπτωση ατόμων με οικογενή πολυποδίαση
(FAP). Η υποκατηγορία των ασθενών αυτών (με FAP και FGPs) πιθανά να ωφεληθούν από μία στενότερη επιτήρηση τους, καθώς οι συγκεκριμένοι πολύποδες
αποκλειστικά στους συγκεκριμένους ασθενείς μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να
εμφανίσουν δυσπλασία.
Γαστρικός καρκίνος και γαστρικά καρκινοειδή
Μια ήπια / μέτρια υπεργαστριναιμία αποτελεί φυσιολογική απάντηση στην μείωση
της έκκρισης οξέος οποιασδήποτε αιτιολογίας. Η μακροχρόνια χρήση PPIs δεν έχει
επαρκώς αποδειχθεί ότι προκαλεί υπερπλασία των εντεροχρωμαφινικών (ECL) κυττάρων ή ανάπτυξη ECL καρκινοειδών στον άνθρωπο (αντίθετα με ότι έχει διαπιστωθεί
στους επίμυες)1. Ακόμη και όταν η υπεργαστριναιμία είναι έντονη και παρατεταμένη
(όπως σε ZES ή σε ΜΕΝ-1), τα γαστρικά καρκινοειδή είναι σπάνια και θεωρητικά καλοήθη. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μία μόνο μελέτη ασθενών με ZES/ΜΕΝ-1 υπό
αντιεκκριτική αγωγή με PPIs οι οποίοι ανέπτυξαν επιθετικούς γαστρικούς όγκους,
γεγονός που αποτελεί πιθανότατα σύμπτωση7.
Όσον αφορά στη σχέση H.pylori και υπεργαστριναιμίας, σύμφωνα με την
ομοφωνία του Maastricht III, συνιστάται η εκρίζωση του μικροβίου πριν από μία
παρατεταμένη αγωγή με PPIs (προς αποφυγή εμφάνισης ατροφικής γαστρίτιδας
κυρίαρχης στο σώμα του στομάχου που δυνητικά θα μπορούσε να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για γαστρικό καρκίνο). Ωστόσο δεν συστήνεται κάτι παρόμοιο
στις οδηγίες του 2007 του American College of Gastroenterology για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
Καρκίνος του παχέος εντέρου
Ποικίλες κλινικές μελέτες δεν έχουν διαπιστώσει συσχέτιση μεταξύ υπεργαστριναιμίας και αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου. Ως εκ τούτου δεν
δικαιολογείται μεταβολή της υπάρχουσας πρακτικής σχετικά με την χορήγηση PPIs
ή με τα προγράμματα παρακολούθησης καρκίνου του παχέος εντέρου.
Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και την πιθανή αλληλεπίδραση τους
με φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του κυτοχρώματος Ρ450;
Η πιθανότητες αλληλεπίδρασης των ΡΡΙs με άλλα φάρμακα (π.χ. θεοφυλλίνη, βαρφαρίνη, φαινυντοΐνη, νιφεδιπίνη, κλαριθρομυκίνη, δικλοφαινάκη, κλοπιδογρέλη κ.α.) μέσω
του συστήματος του κυτοχρώματος Ρ450 [ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα
ένζυμα (CYP2C19, CYP3A4, CYP11A2) που αναστέλλουν οι ΡΡΙs και απαιτούνται και από
τα συγχορηγούμενα φάρμακα] υπάρχει, με τα αποτελέσματα αυτών στην καθημερινή
κλινική πράξη να είναι σπάνια και ασήμαντα. Γενετικοί παράγοντες, πολυμορφισμοί
του Ρ450, μεταβολές στη βιοδιαθεσιμότητα, σύνθετες διαφορές μεταξύ διαφόρων
παραγόντων ευθύνονται για την πολυποικιλότητα του μεταβολισμού των διαφόρων PPIs
στους διάφορους ασθενείς18. Απαιτείται προσοχή όταν υπάρχουν βεβαιωμένες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων όπως επίσης και σε άτομα με λήψη πολλών φαρμάκων οπότε
θεωρείται χρήσιμος ο έλεγχος κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού (π.χ. έλεγχος
θυρεοειδικών ορμονών σε άτομα με υποθυρεοειδισμό μετά έναρξη αγωγής με ΡΡΙs).
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Aλληλεπίδραση κλοπιδογρέλης και PPIs
H κλοπιδογρέλη (Plavix) είναι ένας αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας που χρησιμοποιείται συχνά, σε συνδυασμό με ασπιρίνη, σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική καρδιακή
ή αγγειακή εγκεφαλική νόσο. Λόγω του κινδύνου σημαντικής αιμορραγίας από το πεπτικό, το 2008 προτάθηκε η συγχορήγηση PPIs στην προαναφερόμενη συνδυασμένη
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή19. Οι PPIs και η κλοπιδογρέλη [ανενεργό προφάρμακο που
έχει ανάγκη ένζυμα του κυτοχρώματος Ρ450(CYP) για να γίνει ενεργό] μοιράζονται
μια κοινή μεταβολική οδό και η πιθανότητα δυνητικά ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων
υπάρχει. Τα δεδομένα και τα συμπεράσματα από τις υπάρχουσες μελέτες είναι αλληλοσυγκρουόμενα, με το σχετικό ωστόσο κίνδυνο κλινικών συμβαμάτων (π.χ. έμφραγμα
μυοκαρδίου ή θάνατος) να είναι μικρός (1.2-1.6) γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη
επαρκώς δυνατών, τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών.
Στο σχεδιάγραμμα προτείνεται αλγόριθμος τρόπου χρήσης (και προσοχής στη

Προτεινόμενος αλγόριθμος τρόπου χρήσης ενός PPI σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται η λήψη κλοπιδογρέλης
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χορήγηση) ενός PPI σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται κλοπιδογρέλη13. Επί του
αλγορίθμου διευκρινιστικά αναφέρονται τα κάτωθι: Ως επιπλεγμένη πεπτική νόσος
θεωρούνται: πεπτικές στενώσεις, οισοφάγος Barrett. Ως μη επιπλεγμένη πεπτική νόσος
θεωρούνται: NERD (Μη διαβρωτική παλινδρομική νόσος), NUD (Μη ελκωτική δυσπεψία).
Όταν απαιτείται η χορήγηση PPI, συνιστάται η χορήγησή του άπαξ ημερησίως εκτός
εάν η βαρύτητα των συμπτωμάτων ή των επιπλοκών αιτιολογεί πιο επιθετική αγωγή.
Ως “step down” αγωγή θεωρείται η μείωση όσο είναι δυνατό της δόσης του PPI με
βασικό μέλημα τον έλεγχο των συμπτωμάτων του ασθενούς με πιθανότητα περαιτέρω
μείωσης - αντικατάστασης του PPI με ανταγωνιστή Η2 υποδοχέων ή αντιόξινων ή με
χρήση PPI «κατ’επίκληση».
Επειδή οι χρόνοι ημίσειας ζωής τόσο της κλοπιδογρέλης όσο και των PPIs είναι
βραχείς, ο διαχωρισμός λήψης τους (π.χ. > 12 h), θεωρητικά θα μπορούσε να
μειώσει ή και να εξαφανίσει τον κίνδυνο ανταγωνισμού του μεταβολισμού τους.
Ο PPI θα μπορούσε να χορηγείται το πρωί προ του πρωινού και η κλοπιδογρέλη
το βράδυ, ή η κλοπιδογρέλη νωρίς πριν το μεσημεριανό γεύμα και ο PPI αργά
πριν από το βραδυνό. Αν και το FDA δεν θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική θα μειώσει
την αλληλεπίδραση τους, τα προαναφερθέντα έχουν προταθεί από ειδικούς στον
τομέα αυτό (experts opinion)20.
Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τους PPIs και την ασφάλειά τους
κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης;
Η πλειονότητα των δεδομένων της σχέσης της ασφάλειας των PPIs κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αφορούν στην ομεπραζόλη. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα
δεν διαπιστώνουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών σε περιπτώσεις
χρήσης των εν λόγω φαρμάκων κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (OR: 1.10
(95% CI, 0.91 – 1.34)21. Περαιτέρω μελέτες ασφάλειας και άλλων PPIs κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης απαιτούνται προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα εμφάνισης
κινδύνων (π.χ. άσθμα παιδικής ηλικίας) στο απώτερο μέλλον.
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Βελτίωση των προγραμμάτων πρόληψης
του καρκίνου του παχέος εντέρου:
Ζήτημα στρατηγικής ή μεθόδου;
Γεώργιος Τριμπόνιας

Ο ορθοκολικός καρκίνος (CRC) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα δημοσίας
υγείας στις ανεπτυγμένες και βιομηχανοποιημένες χώρες. Οι περισσότερες περιπτώσεις
CRC φαίνεται ότι προέρχονται από την εξαλλαγή καλοηθών αδενωματωδών πολυπόδων
με μία διαδικασία που διαρκεί αρκετά χρόνια1. Η πρώιμη ανίχνευση και αφαίρεση των
αδενωμάτων στο παχύ έντερο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την επίπτωση του CRC αλλά
και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με αυτή τη μορφή καρκίνου2,3. Ο μέσος χρόνος για
την εξέλιξη ενός αδενώματος σε καρκίνωμα είναι περίπου 10 χρόνια, ενώ απαιτούνται
2-3 χρόνια για ένα πρώιμο και ασυμπτωματικό καρκίνο για να προκαλέσει συμπτωματολογία στον ασθενή. Οι διάφορες μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν σε μείωση της θνησιμότητας εξαιτίας της ανίχνευσης πρώιμων καρκίνων, παρόλο που παροδικά μπορεί
να προκαλέσουν μία αύξηση στην επίπτωση της νόσου. Όσον αφορά στις μεθόδους
screening για την ανίχνευση ορθοκολικών καρκίνων, αυτές θα πρέπει να προσφέρονται
στους ασθενείς ετησίως ή ανά διετία, ενώ οι μέθοδοι screening για την ανίχνευση
αδενωμάτων προσφέρονται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στοχεύοντας στην
μείωση της επίπτωσης της νόσου αλλά και των απαιτούμενων χειρουργείων. Ωστόσο,
γνωρίζοντας ότι το 90% των αδενωμάτων παραμένουν σε μία καλοήθη κατάσταση χωρίς
να εξαλλάσσονται, το screening για την ανεύρεση αδενωμάτων μπορεί να οδηγήσει
σε μία υπερβολική τάση θεραπευτικής τους εξαίρεσης, επηρεάζοντας και των αριθμό
των επιπλοκών μετά από πολυπεκτομή αλλά και το κόστος.
Η κολονοσκόπηση αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την ανίχνευση πρώιμων
καρκίνων στο παχύ έντερο, αλλά και για την αφαίρεση προχωρημένων αδενωμάτων.
Ωστόσο, η γενικευμένη χρήση της επιβάλλει την ύπαρξη και κατάλληλη εκπαίδευση
αρκετών ενδοσκόπων και περιορίζεται λόγω του κόστους. Λόγω αυτών των ενδεχόμενων
περιορισμών, άλλες στρατηγικές ελέγχου του πληθυσμού για CRC έχουν προταθεί,
όπως η μέθοδος ανίχνευσης απόκρυφης αιμορραγίας από το πεπτικό σύστημα (Fecal
Occult Blood Test – FOBT). Αν και η χρήση του guaiac-based FOBT (GT) έχει φανεί ότι
μειώνει την επίπτωση του CRC σε ποσοστό 17-20% 3 και τη θνησιμότητα από CRC σε
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ποσοστό 16-33%1,4,5, η δοκιμασία περιορίζεται στη χρήση της λόγω της χαμηλής της
ευαισθησίας. Συγκεκριμένα, η ευαισθησία του GT έχει καταγραφεί στα χαμηλά επίπεδα
του 26% για τους καρκίνους και 13% για μεγάλα αδενώματα6. Το βασικό μειονέκτημα
της μεθόδου είναι ότι το test δεν είναι ειδικό για το ανθρώπινο αίμα και μπορεί να
αναπαράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα όταν ο εξεταζόμενος έχει καταναλώσει
κρέας, φρούτα και λαχανικά που περιέχουν υπεροξειδάση. Επίσης, αιμορραγία από το
ανώτερο πεπτικό λόγω της χρήσης ασπιρίνης ή άλλων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
μπορεί να παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε αχρείαστες κολονοσκοπήσεις που ανεβάζουν το κόστος και τον κίνδυνο από επιπλοκές.
Άλλη επιλογή screening για CRC αποτελεί η αυτοματοποιημένη και ποσοτικοποιημένη ανοσοιστοχημική δοκιμασία ανίχνευσης απόκρυφης αιμορραγίας πεπτικού
(FIT). Η δοκιμασία αυτή είναι ειδική για την ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη, χωρίς να απαιτεί προηγούμενη δίαιτα, ενώ η ποσοτικοποίηση της ανιχνευθείσας αιμοσφαιρίνης
επιτρέπει τον υπολογισμό ενός κατάλληλου ουδού για follow-up κολονοσκόπηση.
Αρκετές μελέτες από τη δεκαετία του 90’ έχουν αποδείξει την ανωτερότητα του FIT
σε σύγκριση με GT όσον αφορά στο screening για CRC7-10. Αποτελεί πλέον μία από
της δοκιμασίες επιλογής στον έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου στην Αμερική, όπως ορίζεται στα guidelines των United States Preventive Services Taskforce
Screening και των American Cancer Society, US Multi-Society Task force και American
College of Radiology11,12. Μία από τις σημαντικότερες μελέτες για τη σύγκριση FIT με
GT από τους Park και συν13 παρουσιάζει 770 μέσου κινδύνου ασθενείς που υποβλήθηκαν σε screening κολονοσκόπηση, ενώ πριν την εξέταση έδωσαν τρία δείγματα
κοπράνων για GT και FIT. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η δοκιμασία με FIT οδήγησε
σε μεγαλύτερη ευαισθησία για ανίχνευση προχωρημένων αδενωμάτων και καρκίνων
σε σύγκριση με το GT. Επίσης σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η ποσοτικοποιημένη δοκιμασία FIT επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών επιπέδων ευαισθησίας και ειδικότητας
κατάλληλα κάθε φορά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που εξετάζεται. Σύμφωνα με μια άλλη προοπτική και τυχαιοποιημένη μελέτη από τους Hoffman
και συν14, η συμμόρφωση των ασθενών αποδείχθηκε καλύτερη όταν η δοκιμασία του
FIT εφαρμόστηκε στο screening για CRC σε σύγκριση με το GT. Τελικά η χρήση του
FIT θα πρέπει να εφαρμόζεται έναντι του GT, σύμφωνα ειδικά με μια meta-analysis
δημοσιευμένη από τους Zhu και συν15, κατά την οποία η δοκιμασία FIT μπορεί να τα
καταφέρει καλύτερα στην ανίχνευση προχωρημένης ορθοκολικής νεοπλασίας, καθώς
επίσης χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα και στην επιτήρηση
προχωρημένων ορθοκολικών νεοπλασμάτων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο η δοκιμασία FIT χρησιμοποιείται καθημερινώς στο screening του πληθυσμού για CRC. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS Bowel
Cancer Screening Programme κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα μίας διαγνωστικής εύκαμπτης ορθοσιγμοειδοσκόπησης (flexi-sig) όταν φτάσει στα 55 έτη ηλικίας. Αυτή η
διαγνωστική εξέταση θα καθορίσει τον κίνδυνο του ασθενούς για την ανάπτυξη CRC
στην υπόλοιπη ζωή του, καθώς και την μετέπειτα παρακολούθηση του ανάλογα με τα
ευρήματα. Η παραπάνω οδηγία βασίστηκε στη σημαντική πολυκεντρική μελέτη από
το Ηνωμένο βασίλειο δημοσιευμένη στο Lancet το 201016, κατά την οποία μία και μόνο
flexi-sig στην ηλικιακή ομάδα ασθενών από 55-64 έτη προσφέρει ουσιαστικό και μακριάς
διάρκειας όφελος στον ασθενή λόγω της προφύλαξης από την ανάπτυξη CRC. Για
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τις ηλικιακές ομάδες από 60 έως και τα 75 έτη προσφέρεται ανά διετία η δοκιμασία
FIT, η οποία με τη μορφή ειδικού εύχρηστου Kit αποστέλλεται στην οικία κάθε πολίτη
μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και ενημέρωση για το screening του
CRC. Από την άλλη μεριά, στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής το screening για
CRC επιβάλλεται να ξεκινάει στους μέσου κινδύνου ασθενείς από την ηλικία των 50
έως και των 75 ετών. Για το screening του CRC χρησιμοποιούνται είτε δοκιμασίες για
τον έλεγχο απόκρυφης αιμορραγίας από το πεπτικό σύστημα (high sensitivity FOBT
ή FIT) ανά έτος, είτε ο συνδυασμός των δοκιμασιών αυτών (ανά τριετία) μαζί με flexisig (ανά πενταετία), όπως ακόμη ο ασθενής ενδέχεται ανάλογα με την κρίση ειδικού
ιατρού να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση για τον προληπτικό έλεγχο του CRC. Σε κάθε
περίπτωση ύποπτου αποτελέσματος screening τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εφαρμόζεται έλεγχος του παχέος εντέρου με
ολική κολονοσκόπηση.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθέτημα του Ενιαίου Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του
παχέος εντέρου συστήνεται μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων και στα δύο φύλα από την ηλικία των 50 έως και 70 ετών ανά διετία, καθώς και
κολονοσκόπηση κάθε 5 έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω.
Εκτός από τις προαναφερθείσες μεθόδους ελέγχου του πληθυσμού για CRC (FOBT
ή FIT, flexi-sig, ολική κολονοσκόπηση) υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι εναλλακτικοί τρόποι
ελέγχου, οι οποίοι όμως δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη από τις μεγάλες γαστρεντερολογικές εταιρείες στο επίσημο screening του CRC. Αναφορικά και μόνο, πρόκειται για
τον βαριούχο υποκλυσμό διπλής σκιαγραφικής αντίθεσης, τον έλεγχο των κοπράνων
με δοκιμασία ανίχνευσης DNA, αλλά και την εικονική (ή αξονική) κολονοσκόπηση. Εάν
για οποιοδήποτε λόγο εφαρμοστεί ένα από τα προηγούμενα test και αποβεί θετικό για
ύποπτα ευρήματα, τότε ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση για
τον έλεγχο ολόκληρου του παχέος εντέρου. Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευμένη
μελέτη στο Gut από τους Graser και συν17 η υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης
ακτινοβολίας αξονική κολονοσκόπηση αποτελεί ικανή μέθοδο για screening για τον
CRC, προσεγγίζοντας συγκρίσιμη ευαισθησία με την κολονοκόπηση στην ανίχνευση
πολυπόδων >5χιλ. Στην ίδια μελέτη, για τους ασθενείς εκείνους που αρνούνται να
λάβουν προετοιμασία με σκοπό να υποβληθούν σε αξονική ή συμβατική κολονοσκόπηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η flexi-sig με καλύτερα αποτελέσματα screening από
τις δοκιμασίες ανίχνευσης απόκρυφης αιμορραγίας πεπτικού (FIT ή FOBT).
Αφού χρησιμοποιήσαμε ένα από τα προηγούμενα test για το screening για CRC
και καταφέραμε να εντοπίσουμε τους ασθενείς με υψηλή πιθανότητα να πάσχουν από
προχωρημένη ορθοκολική νεοπλασία, συνήθως καταλήγουμε στην κολονοσκόπηση
τους για τον πλήρη έλεγχο του παχέος εντέρου. Η κολονοσκόπηση αποτελεί το “gold
standard” για την απεικόνιση του παχέος εντέρου και χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην
εκτίμηση συμπτωματικών ασθενών, επιτήρηση μετά από κολεκτομή λόγω καρκίνου παχέος εντέρου, επιτήρηση μετά από αφαίρεση πολυπόδων, εκτίμηση θετικών δοκιμασιών
screening για CRC, ενώ στην Αμερική, στη Γερμανία και στην Πολωνία αποτελεί και
πρώτη επιλογή για το screening του CRC. Η αποτελεσματικότητα της κολονοσκόπησης στην ανίχνευση προχωρημένης νεοπλασίας εξαρτάται από την εξέταση όλης της
έκτασης του παχέος εντέρου (% καθετηριασμού τυφλού), την λεπτομερή επισκόπηση
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και ανεύρεση βλαβών στον επισκοπηθέντα βλεννογόνο (% ανεύρεσης πολυπόδων/PDR
ή αδενωμάτων/ADR), καθώς και από την αποδοχή της εξέτασης από τους ασθενείς18.
Το ποσοστό καθετηριασμού του τυφλού (Ceacum Intubation Rate – CIR) είναι ένας
από τους σημαντικότερους δείκτες ποιότητας στην κολονοσκόπηση, και σύμφωνα με
τη διεθνή βιβλιογραφία απαιτείται από τους πεπειραμένους ενδοσκόπους, ποσοστό
καθετηριασμού του τυφλού ≥ 90% σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών και ≥ 95% στις
περιπτώσεις screening σε υγιή ενήλικα ασθενή19,20. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει
για την screening κολονοσκόπηση κατέγραψαν ποσοστό καθετηριασμού του τυφλού
≥ 97%. Η κατάλληλη εκπαίδευση στην κολονοσκόπηση, η χρήση του scope-imaging
στην εισαγωγή του οργάνου, η χρήση καταστολής στην ενδοσκόπηση είναι σημαντικοί
παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό καθετηριασμού του τυφλού. Επίσης, τεχνολογίες όπως η βύθιση του παχέος εντέρου σε νερό (water immersion colonoscopy) και
η χρήση cap (hooded colonoscopy) ενδέχεται να βοηθούν στην ολοκλήρωση δύσκολων
κολονοσκοπήσεων21 που οφείλονται σε οξείες γωνιάσεις τμημάτων του παχέος εντέρου.
Το ποσοστό ανίχνευσης αδενωμάτων (Adenoma Detection Rate – ADR) αποτελεί
έναν άλλον σημαντικό δείκτη ποιότητας στην ενδοσκόπηση, και θα πρέπει να καταγράφεται κατά προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των screening κολονοσκοπήσεων.
Μεταξύ υγιών ασυμπτωματικών ενηλίκων που υποβάλλονται σε screening κολονοσκόπηση, αδενώματα θα πρέπει να ανιχνεύονται σε ποσοστό ≥ 25% στους άνδρες
και ≥ 15% στις γυναίκες, ηλικίας άνω των 50 ετών. Η ανίχνευση και αφαίρεση όσο το
δυνατό περισσότερων αδενωμάτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την screening
κολονοσκόπηση. Ο προστατευτικός ρόλος της κολονοσκόπησης στην επίπτωση του
CRC φαίνεται να αμφισβητείται σε έναν βαθμό22-24, σε αντίθεση με αρχικές μελέτες
στη δεκαετία του 90’ 2,25,26 (“The National Polyp Study Group”) που υποστήριζαν σημαντική μείωση στην επίπτωση του CRC κατά 76-90% από την κολονοσκόπηση και
πολυπεκτομή. Όπως περιγράφηκε, το ADR αποτελεί το σημαντικότερο ίσως δείκτη
ποιότητας στην κολονοσκόπηση, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την μέτρηση του
από όλους τους ενδοσκόπους. Μάλιστα, έχει δημοσιευθεί συγκεκριμένο μαθηματικό
μοντέλο για τον εύκολο υπολογισμό του ADR από το ποσοστό ανίχνευσης πολυπόδων
(PDR) του κάθε ενδοσκόπου27.
Επιπροσθέτως, ο χρόνος απόσυρσης κατά την κολονοσκόπηση αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντικό παράγοντα και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 λεπτά, προκειμένου
να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα στην ανίχνευση ορθοκολικής νεοπλασίας. Η
ανάστροφη όραση με το ενδοσκόπιο (retrovision) τόσο στην περιοχή του τυφλού28 όσο
και στο ορθό29-31, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το ποσοστό ανίχνευσης αδενωμάτων σε
σύγκριση με την πρόσθια όραση του ενδοσκοπίου. Συγκεκριμένα για την περιοχή του
ορθού, η βιβλιογραφία δεν υποστηρίζει απόλυτα την αναστροφή του ενδοσκοπίου
λόγω των πιθανών κινδύνων (διάτρηση) και για το λόγο αυτό θα πρέπει πρωτύτερα
η ορθοπρωκτική περιοχή να ελέγχεται προσεκτικά με την πρόσθια όραση για να
αξιολογήσουμε το όφελος από την αναστροφή του οργάνου32. Ακόμη, έχει μελετηθεί
η εφαρμογή του τρίτου ματιού (third eye retroscope), όπου σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία33 συμβάλλει σημαντικά στην ανίχνευση περισσότερων αδενωμάτων. H
συσκευή διέρχεται μέσα από το κανάλι του ενδοσκοπίου, επιτυγχάνοντας ανάστροφη
όραση και εξετάζοντας προσεκτικά τα εγγύς τμήματα των πτυχών σε όλο το μήκος
του παχέος εντέρου. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελούν οι αυξημένες χρονικές
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απαιτήσεις από την εφαρμογή της, παρατείνοντας έτσι το χρόνο της εξέτασης.
Επόμενος σημαντικός παράγοντας που βοηθά στην ανίχνευση περισσότερων αδενωμάτων κατά την κολονοσκόπηση, είναι η δυναμική αλλαγή θέσεων του ασθενούς
κατά την απόσυρση του ενδοσκοπίου. Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε από το Ηνωμένο
Βασίλειο μελέτη34, σύμφωνα με την οποία η αλλαγή θέσεων στον ασθενή στη φάση
της απόσυρσης του ενδοσκοπίου και ιδιαιτέρως η ύπτια θέση όταν εξετάζεται το
εγκάρσιο κόλον αποτελεί βασική τεχνική στην κολονοσκόπηση για καλύτερη διάταση
του αυλού του εντέρου και ανίχνευση περισσότερων αδενωμάτων. Άλλοι παράγοντες
που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κολονοσκόπηση και βοηθούν στην
αύξηση της αξιοπιστίας της μεθόδου, είναι η επιμελής αναρρόφηση όλων των υγρών
για την βέλτιστη επισκόπηση του βλεννογόνου, η πίεση προς τα κάτω των πτυχών του
εντέρου για την επισκόπηση της περιοχής μεταξύ δύο γειτονικών πτυχών, όπως και η
επανεξέταση περισσότερο από μία φορά δύσκολων καμπών του εντέρου.
Ο συνδυασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου για CRC
που οδηγούν τους πολίτες κοντά στο γιατρό για την εφαρμογή των μεθόδων πρόληψης, αλλά και η βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με στόχο την
τελειοποίηση της κολονοσκόπησης, αποτελούν τα αναγκαία εκείνα εργαλεία για την
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του CRC.
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Δείκτες δραστηρίοτητας της φλεγμονής
στον ορό, στα κόπρανα,
στο ιστολογικό παρασκεύασμα:
Πόσο χρήσιμοι είναι στον θεραπευτικό
χειρισμό των ασθενών με ΦΝΕ;
Κώστας Σουφλέρης

Εισαγωγή
Τόσο η νόσος του Crohn όσο και η Ελκώδης Κολίτιδα είναι χρόνια νοσήματα με
εξάρσεις και υφέσεις. Η παρουσία κλινικής ύφεσης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή
δεν έχει καμία προγνωστική αξία. Επιπλέον έχει καταδειχθεί ότι τα κλινικά εργαλεία
εκτίμησης της νόσου (CDAI, HBI) είναι ανακριβή σε ότι αφορά την εκτίμηση της φλεγμονώδους δραστηριότητας σε μεγάλο ποσοστό ασθενών. Η ενδοσκοπική εκτίμηση της
επούλωσης του βλεννογόνου, και τελευταία η απεικονιστική εκτίμηση για παρουσία
διατοιχωματικής φλεγμονής, είναι με τις νεότερες κυρίως θεραπείες εφικτοί, χρήσιμοι
και πιθανόν επιθυμητοί θεραπευτικοί στόχοι. Η επεμβατική φύση, το κόστος, και οι
τεχνικές απαιτήσεις αυτών, καθιστούν δυσχερή την εφαρμογή τους για την μακροχρόνια παρακολούθηση στην καθημερινή κλινική πρακτική. Παράλληλα η ανάπτυξη
πιο αποτελεσματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων τα τελευταία έτη, επιβάλλει την
αναζήτηση απλών διαγνωστικών εργαλείων που θα επιτρέψουν την εξατομικευμένη
αντιμετώπιση των διακριτών φαινοτύπων των ΙΦΝΕ σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.
Ο ιδανικός βιολογικός δείκτης θα έπρεπε να είναι εύχρηστος, αξιόπιστα αναπαραγώγιμος, ειδικός, με γραμμική συσχέτιση με την βαρύτητα της δομικής βλάβης και καλή
σχέση κόστους αποτελεσματικότητας. Μολονότι ο ιδανικός βιολογικός δείκτης για τα
ΙΦΝΕ δεν υπάρχει, οι καρποί του ερευνητικού ενδιαφέροντος των τελευταίων ετών,
μας παρέχουν έναν αρχικό οδικό χάρτη για τον κλινικό ιατρό.
Δείκες στον ορό
Έχει μελετηθεί μια πληθώρα εργαστηριακών δεικτών στον ορό ασθενών με φλεγ55
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μονώδη νοσήματα (ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια,
αιμοσφαιρίνη, ινωδογόνο, αλβουμίνη, μέσος όγκος αιμοπεταλίων, κ.α). Όλοι διατηρούν
την χρησιμότητα τους ακόμη και σήμερα, ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο που χρησιμοποιούνται. Κανένας όμως δεν συγκεντρώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά ανώτερα της
C-RP, της οποίας ο γνωστός από δεκαετίες ρόλος έρχεται να ενισχυθεί και από την
αξιολόγηση της τα τελευταία έτη. Όπως είναι γνωστό, η C-RP παράγεται σχεδόν αποκλειστικά στο ήπαρ, με την επίδραση φλεγμονωδών κυταροκινών (κυρίως της IL 6), με
ισχυρή και ταχεία απάντηση, κυρίως στη νόσο του Crohn, και λιγότερο στην Ελκώδη
Κολίτιδα. Όμως η CRP δεν είναι ειδική για την φλεγμονή του εντέρου, σε κάποιους δε
ασθενείς οι φυσιολογικές τιμές δεν αποκλείουν ούτε την παρουσία φλεγμονής ούτε
την ανταπόκριση σε θεραπεία. Παράλληλα επισημαίνεται η συσχέτιση αυξημένων
επιπέδων CRP με το λίπος, με αποτέλεσμα πιθανόν χαμηλές τιμές σε ασθενείς με
χαμηλό δείκτη μάζας σώματος, αλλά και ικανοποιητική συσχέτιση με την αυξημένη
πυκνότητα του λίπους στο μεσεντέριο ασθενών με νόσο του Crohn.
Ο γενικότερος προβληματισμός για την χρήση της CRP έχει ως εξής: η ένταξη σε
κλινικές μελέτες ασθενών με αυξημένες τιμές εξαλείφει τις placebo ανταποκρίσεις,
αντανακλώντας την παρουσία πραγματικής φλεγμονής, με αποτέλεσμα να διακρίνεται
καθαρότερα το όφελος της όποιας θεραπείας. Από την άλλη υπάρχει κίνδυνος να
αποκλειστούν από εγκεκριμένες θεραπείες ασθενείς με χαμηλότερο, αλλά υπαρκτό
προσδοκώμενο κλινικό όφελος.
Δείκτες στα κόπρανα
Οι δείκτες φλεγμονώδους δραστηριότητας στα κόπρανα αντανακλούν κυρίως
την παρουσία λευκοκυττάρων στον εντερικό αυλό. Και εδώ, παρόλο που υπάρχει
μια μεγάλη σειρά από σχετικά καλά αξιολογημένους δείκτες (λακτοφερρίνη, PMN
Ελαστάση., μυελουπεροξειδάση, S100AI2, α1 αντιθρυψίνη, M2PK, κυταροκίνες)
ξεκάθαρο προβάδισμα -που δεν αμφισβητείται προς το παρόν- διαθέτει η καλπροτεκτίνη. Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που περιέχει το 50-60% του κυτταροπλάσματος
των λευκοκυττάρων και παραμένει σταθερή (ανθεκτική στην αποδόμηση) για μία
περίπου εβδομάδα. Αυξημένα επίπεδα αυτής παρατηρούνται και σε άλλες βλάβες
του εντέρου (νεοπλάσματα, λοιμώξεις, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη), ενώ προβληματικός είναι και ο χειρισμός των κοπράνων στους δείκτες αυτούς. Προβληματισμό
δημιουργεί και η διακύμανση των αποτελεσμάτων σε ασθενείς και φυσιολογικό
πληθυσμό. Η δυνατότητα υποκατάστασης της ενδοσκόπησης που παρέχουν αυτοί
οι δείκτες έχει οδηγήσει στην αναζήτηση μεθόδων που θα διευκόλυναν την ευρεία
εφαρμογή τους («φιλικό στον χρήστη» σωληνάριο κοπράνων, ταχείες δοκιμασίες,
ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων). Φαίνεται ότι η δυνατότητα της καλπροτεκτίνης για αξιόπιστη εκτίμηση της ενδοσκοπικής εικόνας του παχέος εντέρου, που
δρά συμπληρωματικά στην CRP, την καθιστά ιδανική για ευρεία χρήση στην παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ, ιδίως όπου οι επανειλημμένες ενδοσκοπήσεις δεν
αρμόζουν (π.χ. παιδιά), και εφόσον βέβαια αντιμετωπιστούν θέματα ασφαλιστικής
κάλυψης και κόστους. Σημειώνεται ότι αν και φαίνεται να έχει συνολικά χαμηλότερη διαγνωστική ακρίβεια, η λακτοφερρίνη δεν φαίνεται να υστερεί στις απευθείας
συγκρίσεις με την καλπροτεκτίνη.
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Διάγνωση, Δ.Δ. ΦΝΕ / Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου
Το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου και τα ΙΦΝΕ μοιράζονται κοινή συμπτωματολογία,
με αποτέλεσμα δυσκολίες στην διαφορική τους διάγνωση. Ο πιο καλά αξιολογημένος
δείκτης σε αυτήν την περίσταση είναι η καλπροτεκτίνη κοπράνων, τόσο στην αρχική
διάγνωση, όσο και στις συχνές περιπτώσεις συνύπαρξης ΙΦΝΕ και συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου, κυρίως ως εργαλείο διαλογής για ενδοσκοπικό έλεγχο. Γενικά για την
καλπροτεκτίνη χαμηλότερες τιμές σχετίζονται με μεγαλύτερη ευαισθησία σε βάρος
της ειδικότητας της μεθόδου.
Νόσος Crohn / Ελκώδης Κολίτιδα
Η νόσος του Crohn συνδυάζεται γενικά με υψηλότερες τιμές CRP, σε αντίθεση
με την Ελκώδη Κολίτιδα, ιδίως όταν εντοπίζεται στο ορθοσιγμοειδές. Αντίθετα η καλπροτεκτίνη αντανακλά καλύτερα τα επίπεδα φλεγμονής του βλεννογόνου του παχέος
εντέρου και λιγότερο του ειλεού.
Διαστρωμάτωση βαρύτητας: φαινότυποι, κίνδυνος επιπλοκών
Υψηλές τιμές CRP στην αρχική διάγνωση, σχετίζονται με αυξημένη μακροχρόνια
πιθανότητα κολεκτομής στην Ελκώδη Κολίτιδα, και χειρουργείου στη νόσο του Crohn.
Ανταπόκριση στην θεραπεία
Υψηλές τιμές CRP σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα απάντησης στην θεραπεία
με βιολογικούς παράγοντες στην νόσο του Crohn. Αντίθετα στην Ελκώδη Κολίτιδα,
υψηλές τιμές CRP (>45 mg/L) και καλπροτεκτίνης (>1922 μg/g), ιδίως στην οξεία
σοβαρή μορφή αυτής, συνδυάζονται με μικρή πιθανότητα απάντησης στην συντηρητική θεραπεία
Πρόγνωση ανταπόκρισης, τοξικότητας
Η πρώιμη ομαλοποίηση των τιμών της CRP και της καλπροτεκτίνης αντανακλά
υψηλή πιθανότητα διατήρησης της ύφεσης μακροχρόνια. Υψηλές τιμές καλπροτεκτίνης
μετεγχειρητικά, σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής στην νόσο του Crohn.
Είδος ανταπόκρισης, Ύφεση, Κίνδυνος υποτροπής
Η αύξηση των επιπέδων της CRP και της καλπροτεκτίνης στον ασθενή που βρίσκεται σε κλινική ύφεση με βιολογικούς παράγοντες συσχετίζεται ικανοποιητικά με
αυξημένη πιθανότητα έξαρσης της νόσου, σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα: δύο
μήνες για την CRP, και τουλάχιστον τρείς μήνες για την καλπροτεκτίνη) Παράλληλα
σε ασθενείς που διακόπτεται η θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά και/ή βιολογικούς
παράγοντες, παθολογικές τιμές CRP και καλπροτεκτίνης την χρονική στιγμή της διακοπής σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Η τεκμηριωμένη πλέον υψηλή
προγνωστική αξία του συνδυασμού καλπροτεκτίνης και CRP (0.78 για CRP >0.8 και
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καλπροτεκτίνη>200), παρέχει την θεωρητική δυνατότητα πιο έγκαιρης ενίσχυσης της
φαρμακευτικής αγωγής, με σκοπό την αποφυγή των επιπτώσεων της υποτροπής (χειρουργείο, νοσηλεία, χρήση στεροειδών). Θεωρητικά επίσης υπάρχει η δυνατότητα επί
παρουσίας πλήρους ύφεσης αποκλιμάκωσης ή και διακοπής της θεραπείας, εφόσον
συντρέχουν αντίστοιχοι λόγοι (κόστος, επιπλοκές ανοσοκαταστολής, επιθυμία ασθενή)
Δείκτες στο ιστολογικό παρασκεύασμα
Οι παράγοντες που έχουν μελετηθεί στο ιστολογικό παρασκεύασμα ασθενών με
ΙΦΝΕ ως βιολογικοί δείκτες δραστικότητας της νόσου είναι προφλεγμονώδεις κυταροκίνες (TNFa IFN γ, IL1b, IL17/IL23), αντιφλεγμονώδειςς κυταροκίνες (TGFβ, IL10),
χυμοκίνες, (CXCL8, CXCL10, calgranulin) μόρια ενεργοποίησης και δείκτες ιστικής
βλάβης, (INOS, MMP), καθώς και πληθυσμοί κυττάρων σχετιζόμενων ή μη με την
ανοσιακή ανταπόκριση (Tregs CD4+, CD25+). Υπάρχουν διάσπαρτες βιβλιογραφικές
αναφορές για συσχέτιση των επιπέδων των παραγόντων αυτών τόσο με την ποιότητα
της θεραπευτικής ανταπόκρισης, όσο και με τον κίνδυνο υποτροπής. Κανείς δεν έχει
αξιολογηθεί επαρκώς ώστε να καθοδηγεί τον θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών εκτός
των πλαισίων κλινικής μελέτης. Η ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας
των –omics (genomics, subproteomics, proteomics, metabolomics) υπόσχεται την
ουσιαστική αξιοποίηση του ιστολογικού παρασκευάσματος στον χειρισμό των ΦΝΕ,
σε ορίζοντα χρόνου που δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς την στιγμή αυτή.
Συμπεράσματα
Ο προβληματισμός γύρω από την σημασία των βιολογικών δεικτών και της επούλωσης του βλεννογόνου εντάσσεται σε μια ευρύτερη σχολή σκέψης που προωθεί μια πιο
φιλόδοξη θεραπευτική προσέγγιση των ΙΦΝΕ. Οι νέοι θεραπευτικοί στόχοι εκτείνονται
πέρα από την καταπολέμηση των συμπτωμάτων και εστιάζονται στην καταπολέμηση
της φλεγμονής με απώτερο στόχο την ουσιαστική αλλαγή της φυσικής ιστορίας της
νόσου30. Η τάση για αυτήν την προσέγγιση έχει φανεί αποτελεσματική σε νοσήματα
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι νεοπλασίες. Η κλινική ενασχόληση με την θεραπεία των ασθενών με ΦΝΕ αποτελεί μια συνεχή άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στην
τάση αυτή και στην αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων. Η χρήση βιολογικών
δεικτών στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΦΝΕ, εμφανίζει πλεονεκτήματα που καθιστούν απαραίτητη την χρήση τους στην καθημερινή κλινική πράξη. Υπάρχει πλέον
σημαντικός όγκος βιβλιογραφικών δεδομένων που τεκμηριώνει ικανοποιητικά την διαγνωστική και προγνωστική αξία της CRP και της καλπροτεκτίνης και την δυνατότητα
αποφυγής περιττών ενδοσκοπήσεων. Χρειάζονται ακόμη περισσότερες μελέτες που
θα εδραιώσουν τις τιμές εκείνες (cut off) με ουσιαστική κλινική σημασία. Βρίσκονται
σε εξέλιξη κλινικές μελέτες που θα καθορίσουν κατά πόσο αυτοί οι δείκτες θα πρέπει
να θεωρούνται ξεχωριστοί θεραπευτικοί στόχοι, στα πλαίσια της νέας θεραπευτικής
προσέγγισης των νοσημάτων αυτών (deep remission, guided therapy, tight control).
Συμπερασματικά, εφόσον υπάρξουν ισχυρά δεδομένα από κλινικές μελέτες που
θα κατοχυρώνουν τόσο την αξία όσο και το συνολικό πλαίσιο εκτίμησης της ομαλοποίησης των τιμών των βιολογικών δεικτών ως θεραπευτικού στόχου, θα οδηγήσουν
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στην γενικευμένη εφαρμογή τους. Η αυξημένη κινητικότητα που υπάρχει αυτήν την
στιγμή στον χώρο της έρευνας της θεραπείας των ΙΦΝΕ επιτρέπει συγκρατημένη
αισιοδοξία για το άμεσο μέλλον. Μέχρι τότε επιβάλλεται η αντιμετώπιση κάθε ασθενή
ως ξεχωριστή περίπτωση (case by case!).
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Εκκολπωματική νόσος
του παχέος εντέρου: Μύθοι
και πραγματικότητα
Κωστής Παπαξοΐνης

Η εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου είναι μια αρκετά συχνή και τελικά,
υψηλού οικονομικού κόστους πάθηση για τον δυτικό κόσμο. Υπολογίζεται ότι το ένα
τρίτο του πληθυσμού των ΗΠΑ θα αναπτύξει εκκολπωμάτωση πριν την ηλικία των 60
ετών και τα δύο τρίτα πριν τα 85 έτη. Μελέτες πάνω στη φυσική ιστορία της νόσου
δείχνουν ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι πάσχοντες θα παραμείνουν ασυμπτωματικοί σε όλη τους τη ζωή. Οι επιπλοκές – εκκολπωματίτιδα, διάτρηση, απόστημα,
στένωση / απόφραξη του εντέρου και αιμορραγία – αφορούν το 10-35% των ατόμων
με εκκολπωμάτωση και η αντιμετώπισή τους συχνά απαιτεί νοσηλεία και επεμβατικές
διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης. Κατά αυτόν τον
τρόπο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2,4 δισεκατομμύρια $ το άμεσο ετήσιο κόστος
ενώ 3.400 θάνατοι αποδίδονται ετησίως στην εκκολπωματική νόσο. Η εκκολπωματική
νόσος με τις επιπλοκές της ως αιτία εισαγωγής και νοσηλείας αυξάνει προοδευτικά
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικά στην Αγγλία αυξήθηκαν από 0,56 σε
1,2 ανά 100.000 ανθρωποέτη μεταξύ 1996 και 2006. Η επίπτωση της νόσου αυξάνει
σημαντικά με την ηλικία και αφορά κυρίως τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου παραπέμπουν τόσο σε περιβαλλοντικές όσο και σε
γενετικές παθοφυσιολογικές παραμέτρους.
Η χαρακτηριστική γεωγραφική κατανομή της νόσου οδήγησε στην ευρέως αποδεκτή
υπόθεση ότι η χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και πλούσια σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες δίαιτα προκαλεί εκκολπωμάτωση σε γενετικά προδιατεθειμένα
άτομα ως συνέπεια του μειωμένου όγκου και βάρους των κοπράνων, της αύξησης του
χρόνου εντερικής διάβασης και της συνακόλουθης αυξημένης ενδοαυλικής πίεσης
στο παχύ έντερο. Η χρόνια τοπική φλεγμονή φέρεται να παίζει υποβοηθητικό ρόλο.
Υπό αυτή την έννοια η χορήγηση πλούσιας σε φυτικές ίνες δίαιτας αποτελεί παραδοσιακά βασική θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της εκκολπωματικής
νόσου. Πέραν αυτών, αποτελεί τυπική ιατρική συμβουλή η αποφυγή βρώσης ξηρών
καρπών και σπόρων, οι οποίοι ως άπεπτα στοιχεία των κοπράνων θα μπορούσαν να
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παγιδευτούν μέσα στο εκκόλπωμα προκαλώντας εκκολπωματίτιδα. Όλες οι δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν πάντα δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε
φυτικές ίνες (κυρίως διαλυτές από φρούτα και λαχανικά) για την αντιμετώπιση της
εκκολπωματικής νόσου ενώ παράλληλα δοκιμάζονται τοπικά αντιβιοτικά (ριφαξιμίνη)
ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (μεσαλαζίνη). Το American College of Gastroenterology
(1999) και η World Gastroenterology Association (2007) συνιστούν τις φυτικές ίνες για
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εκκολπωματικής νόσου. Η
European Association for Endoscopic Surgery (1999) πέραν των προηγουμένων συνιστά τις φυτικές ίνες για την πρόληψη της υποτροπής της εκκολπωματίτιδας. Το ίδιο
συμβαίνει και με την American Society of Colon and Rectal Surgeons (2006). Με το ίδιο
σκεπτικό η δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες συνιστάται σε κάθε άτομο
με εκκολπωμάτωση και από το National Institutes of Health των ΗΠΑ. Η συνιστώμενη
ποσότητα είναι 6-10 g/d υψηλότερη από τη γενικά προτεινόμενη (25-35 g/d). Παρόλα
αυτά ο ρόλος των φυτικών ινών τόσο στην ανεπίπλεκτη όσο και στην επιπλεγμένη
εκκολπωματική νόσο εξακολουθεί να παραμένει αμφιλεγόμενος και τα αποτελέσματα
των επιδημιολογικών μελετών αντικρουόμενα.
Όπως φάνηκε σε πρόσφατα δημοσιευμένη συστηματική ανασκόπηση του θέματος
(Unlu 2011) από τις 13 δημοσιευμένες μέχρι σήμερα μελέτες της επίπτωσης της κατανάλωσης φυτικών ινών στη συμπτωματική εκκολπωματική νόσου, οι περισσότερες είναι
αναδρομικές χωρίς ομάδα ελέγχου, παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τις
μεθόδους ενώ 3 μόνο είναι διπλά-τυφλές, τυχαιοποιημένες. Η πρώτη (Brodribb 1977)
όπου μετά την ακτινολογική και βάσει ερωτηματολογίου διάγνωση της συμπτωματικής
εκκολπωματικής νόσου, 18 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν συμπλήρωμα
διατροφής υψηλής (6,7 g/d) ή χαμηλής (0,6 g/d) περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και
παρακολουθήθηκαν για 3 μήνες. Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων έγινε με ειδική κλίμακα
και ανέδειξε σημαντική υποχώρηση του πόνου στην ομάδα πλούσιας σε φυτικές ίνες
δίαιτας. Η δεύτερη (Ornstein 1981) όπου μετά τη διάγνωση της νόσου σε 58 ασθενείς
βάσει συμπτωμάτων και βαριούχου υποκλυσμού ακολούθησε τυχαιοποίηση για να
λάβουν 3 διαφορετικές δόσεις (2,34 – 6,99 – 9,04 g/d) διαιτητικού συμπληρώματος
με φυτικές ίνες για 16 εβδομάδες. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας έγινε με
ειδικό ερωτηματολόγιο. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές ως προς τον πόνο και τη
συνολική συμπτωματολογία της εκκολπωματικής νόσου. Βελτίωση παρατηρήθηκε μόνο
ως προς τη δυσκοιλιότητα. Η τρίτη μελέτη (Hodgson 1977) σε 58 ασθενείς στην οποία
σε 30 ασθενείς με ακτινολογικά επιβεβαιωμένη εκκολπωματική νόσο χορηγήθηκαν
δισκία methylcellulose ή placebo καθημερινά για 3 μήνες με αποτέλεσμα βελτίωση
της συμπτωματικών scores. Μια πολύ πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη (Peery 2012)
καταρρίπτει ολοκληρωτικά η θεωρία της προστατευτικής δράσης των φυτικών ινών
για τη εκκολπωματική νόσο. Σε πληθυσμό 2.104 ατόμων τα οποία υπεβλήθησαν σε
κολονοσκόπηση στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου για καρκίνο παχέος εντέρου λόγω
ηλικίας ή λόγω σχετικού οικογενειακού ιστορικού ή για διερεύνηση αιμορραγίας
πεπτικού, κατεγράφησαν οι διαιτητικές συνήθειες και ο βαθμός της φυσικής δραστηριότητας. Αναγνωρίστηκαν 878 περιπτώσεις ασυμπτωματικής εκκολπωμάτωσης ενώ
στους υπολοίπους 1.226 δεν ανευρέθηκαν εκκολπώματα κατά την ενδοσκόπηση. Κατά
τη στατιστική ανάλυση ο επιπολασμός της εκκολπωμάτωσης αύξανε με την ηλικία.
Ωστόσο, η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών όχι μόνο δεν αποτελούσε προστατευτικό
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παράγοντα από την εκκολπωμάτωση αλλά το ανώτερο τεταρτημόριο κατανάλωσης
είχε αυξημένο κίνδυνο κατά 30% σε σχέση με το κατώτερο τεταρτημόριο. Επιπλέον,
η δυσκοιλιότητα δεν αποτελούσε παράγοντα κινδύνου: άτομα με περισσότερες των
15 κενώσεων την εβδομάδα είχαν 70% περισσότερο κίνδυνο για εκκολπωμάτωση σε
σύγκριση με όσα άτομα ανέφεραν λιγότερες από 7 κενώσεις την εβδομάδα. Τέλος,
ούτε η φυσική δραστηριότητα ούτε η κατανάλωση κόκκινου κρέατος σχετιζόταν με
την εκκολπωμάτωση. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες συγκριτικές μελέτες αξιολόγησης
του αποτελέσματος των διαιτητικών φυτικών ινών επί της υποτροπιάζουσας εκκολπωματίτιδας.
Στον αντίποδα των προηγουμένων, τον προστατευτικό ρόλο των φυτικών ινών από
τις επιπλοκές της εκκολπωματικής νόσου υποστηρίζουν τα δεδομένα της μεγάλης
επιδημιολογικής μελέτης EPIC (European Prospective Investigation Into Cancer and
Nutrition) κατά το βρετανικό σκέλος της (EPIC- Oxford, Crowe 2011). Συγκεκριμένα,
47.033 άνδρες και γυναίκες παρακολουθήθηκαν για μέσο χρονικό διάστημα 11,6 έτη
όταν και διαγνώστηκαν 806 εισαγωγές στο νοσοκομείο και 6 θάνατοι αποδιδόμενοι
στην εκκολπωματική νόσο. Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν βάσει των διαιτητικών τους συνηθειών και το υπολογιζόμενο βάσει ερωτηματολογίου ποσοστό των
φυτικών ινών στη δίαιτά τους. Κατά αυτόν τον τρόπο και αφού ελήφθησαν υπόψη
κατά τη πολυπαραγοντική ανάλυση όλοι οι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες, όσοι
ανέφεραν διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες (> 25 g/d) παρουσίαζαν
30% μικρότερο κίνδυνο διάγνωσης εκκολπωματικής νόσου σε σύγκριση με όσους
τρέφονταν κυρίως με κρέας ή ψάρια [σχετικός κίνδυνος 0,70 (0,56-0,87) p=0,001].
Στο εύρημα διαπιστώθηκε επίσης σχέση δόσης – αποτελέσματος και μέσα στην ομάδα
των «χορτοφάγων» όσοι κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες φυτικών ινών είχαν
41% μικρότερο κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο ή θανάτου. Στην ίδια κατεύθυνση
κινείται και άλλη πρόσφατη δημοσίευση (Hjern 2011) όπου στα πλαίσια της σουηδικής μελέτης Swedish Mammography Cohort παρακολουθήθηκαν 36.592 γυναίκες και
αναζητήθηκαν οι περιπτώσεις εισαγωγής ή θανάτου λόγω εκκολπωματικής νόσου,
τα οποία και συσχετίστηκαν με το δείκτη μάζας σώματος, τη φυσική δραστηριότητα
και την κατανάλωση φυτικών ινών. Κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση αποδείχθηκε
ότι η παχυσαρκία – ανεξάρτητα από το βαθμό πρόσληψης φυτικών ινών – αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για επιπλεγμένη εκκολπωματική νόσο και οι παχύσαρκες γυναίκες
(BMI ≥30) έχουν 33% μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με της γυναίκες με BMI <25.
Επίσης, όσες γυναίκες ασκούνταν για χρόνο περισσότερο των 30 λεπτών ημερησίως
είχαν 42% μικρότερο κίνδυνο.
Σε καμία από τις δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές δεν γίνεται σύσταση αποφυγής των ξηρών καρπών και των σπόρων στην εκκολπωμάτωση, παρά τη γενικότερη
πεποίθηση για το αντίθετο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σχετικά πρόσφατα (Strate 2008)
δημοσιεύθηκε τμήμα των αποτελεσμάτων της προοπτικής μελέτης Health Professionals Follow-up Study όπου 47.228 άνδρες ηλικίας 40-75 ετών παρακολουθήθηκαν για
18 χρόνια συμπληρώνοντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα ερωτηματολόγιο σχετικά
με τις διαιτητικές τους συνήθειες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής παρουσιάστηκαν 801 περιπτώσεις εκκολπωματίτιδας και 383 περιπτώσεις εκκολπωματικής
αιμορραγίας. Κατά την ανάλυση των διαιτητικών συνηθειών δεν ανευρέθη συσχέτιση
με την κατανάλωση καρυδιών ή καλαμποκιού. Αντίθετα, οι ξηροί καρποί πιθανώς και
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να προστάτευαν από την εκκολπωματίτιδα – σχετικός κίνδυνος 0,80 (0,63-1,01) για
τα καρύδια, 0,72 (0,56-0,92) για το καλαμπόκι, ανεξάρτητα από άλλους γνωστούς ή
πιθανούς παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας, του δείκτη-μαζας
σώματος, του διαιτητικού λίπους, της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, της φυσικής
δραστηριότητας, του καπνίσματος και της χρήσης μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών/
ακεταμινοφαίνης. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί βάσει των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων της βιταμίνης-Ε, του α-λινολενικού οξέος και των ακόρεστων λιπαρών οξέων τα οποία εμπεριέχονται σε αφθονία στα καρύδια. Το καλαμπόκι περιέχει
λουτεϊνη με αντιφλεγμονώδεις - κι αυτή - ιδιότητες.
Το 1969 οι Painter και Burkitt δημοσίευσαν τη θεωρία τους ότι η διαιτητική ανεπάρκεια
φυτικών ινών ευθύνεται για την εκκολπωματική νόσο και συνεπώς με εμπλουτισμένη
σε φυτικές ίνες διατροφή θα μπορούσε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκκολπωμάτωσης.
Έκτοτε, ανάλογες διαιτητικές οδηγίες έχουν επικρατήσει στην καθημερινή ιατρική
πρακτική και συμβουλευτική των πασχόντων παρά την έλλειψη σαφούς επιδημιολογικής τεκμηρίωσης. Για παράδειγμα στη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία δεν υπάρχει
μελέτη σε πάσχοντες από οξεία εκκολπωματίτιδα. Αλλά και η αναφερόμενη πτωχή
σε φυτικές ίνες δίαιτα όσων έχουν διαγνωσθεί με εκκολπωματική νόσο πιθανώς να
αντανακλά απλά την προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη συμπτωματολογία της νόσου
για παράδειγμα αποφυγή του μετεωρισμού. Επίσης, στη συντριπτική πλειοψηφία των
μελετών ο πληθυσμός δεν εξετάζεται εκ των προτέρων αν πάσχει από εκκολπωμάτωση
έτσι ώστε να μην είναι σαφές αν η νόσος προκλήθηκε από την ελλιπή σε ίνες δίαιτα ή
αν προϋπήρχε. Επιπλέον, δεν εξετάζεται σε όλες τις περιπτώσεις το ενδεχόμενο στη
διαφαινόμενη σχέση εκκολπωματικής νόσου – φυτικών ινών να υπεισέρχονται συγχυτικοί παράγοντες όπως η συνολική κατανάλωση ενέργειας, η παχυσαρκία, η φυσική
δραστηριότητα, η κατανάλωση κόκκινου κρέατος και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.
Εν τω μεταξύ, νέες θεωρίες για την κατανόηση της εκκολπωματικής νόσου κερδίζουν
ολοένα και περισσότερο έδαφος. Η σαφής συσχέτιση με τις μεγαλύτερες ηλικίες έχει
τελευταία αποδοθεί σε δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων ως συνέπεια της γήρανσης
του οργανισμού. Επίσης, η χλωρίδα του παχέος εντέρου φαίνεται πως παίζει εξίσου
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου.
Παρόλο που υπάρχει μια τάση επιδημιολογικής ανάδειξης της ευεργετικής επίδρασης των φυτικών ινών στην εκκολπωμάτωση, αν αυτό πρόκειται για μύθο ή αποτελεί
πραγματικότητα χρήζει μεθοδικότερης έρευνας.
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Εισαγωγή
Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο
στη διάγνωση και αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων του πεπτικού συστήματος. Από
τα πρώτα έτη της εφαρμογής του, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη διάγνωση και σταδιοποίηση (Τ&Ν staging) καρκίνου οισοφάγου,
στομάχου, παγκρέατος αλλά και πνευμόνων και ορθού. Στη συνέχεια και με την προσθήκη υπερηχοενδοσκοπίων γραμμικής σάρωσης που επέτρεπαν τη λήψη υλικού για
κυτταρολογική εξέταση, η χρήση του επικεντρώθηκε κυρίως στη διενέργεια βιοψιών
από μέχρι πρότινος δυσπρόσιτα όργανα (πάγκρεας, λεμφαδένες, μεσοθωράκιο).
Τέλος και μετά την επιβεβαίωση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεθόδου, φαίνεται ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι στην αντιμετώπιση παθήσεων κυρίως του
παγκρέατος και χοληφόρων.
Σταδιοποίηση καρκίνου οισοφάγου
Μία από τις βασικές ενδείξεις για EUS αποτελεί η σταδιοποίηση σε οισοφαγικό
καρκίνωμα. Από παλαιότερες μετααναλύσεις έχει αποδειχθεί ότι το EUS υπερτερεί
της αξονικής τομογραφίας στη σταδιοποίηση (Τ) των νεοπλασμάτων του οισοφάγου
και της γαστροοισοφαγικής συμβολής με ακρίβεια 80-95% έναντι 51-68% της αξονικής
τομογραφίας1.
Οι ασθενείς με νεοπλάσματα που περιορίζονται στο βλεννογόνο ή σε κάποιες
περιπτώσεις και στον επιφανειακό υποβλεννογόνιο (Tis ή T1a), είναι υποψήφιοι εκτός
από χειρουργική θεραπεία και για ενδοσκοπική με ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή, η
οποία μπορεί να επιχειρηθεί για θεραπευτικούς ή για λόγους σταδιοποίησης2. Για το
λόγο αυτό το EUS επιβάλλεται προ της διενέργειας EMR. Σε περίπτωση πιθανότητας μεταστατικής λεμφαδενικής νόσου, η διενέργεια EUS-FNA θεωρείται ισάξια με
το PET-scan3, εφόσον αυτή μπορεί να γίνει χωρίς τη διέλευση της βελόνης από την
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πρωτοπαθή εστία. Τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά των λεμφαδένων (σφαιρικοί,
υπόηχοι, με σαφή όρια και διάμετρο >1cm), δεν είναι αρκετά από μόνα τους για την
αξιόπιστη σταδιοποίηση της νόσου3.
Στις περιπτώσεις μεγάλων αποφρακτικών νεοπλασμάτων για την ακριβή προεγχειρητική σταδιοποίηση μπορεί να επιχειρηθεί διαστολή. Θα πρέπει όμως να λαμβάνεται
υπόψιν ότι η πιθανότητα Τ3 ή Τ4 νόσου είναι >70-80%1.
Αντίθετα στις περιπτώσεις επανασταδιοποίησης της νόσου μετά από ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία το EUS δεν είναι το ίδιο αξιόπιστο[4,5.
Σταδιοποίηση καρκίνου στομάχου
Τα ευρήματα του EUS στη σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου σπάνια
καθορίζουν τις αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη ή όχι διενέργειας λαπαροτομής,
εκτός των περιπτώσεων που πρόκειται να αντιμετωπιστούν με προεγχειρητική χημειοή ακτινο-θεραπεία. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις τοπικά εκτεταμένης νόσου, η
παρηγορητική υφολική ή μερική γαστρεκτομή αποτελεί μία λύση που βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των ασθενών.
Τα ευρήματα από το EUS μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υποδιαγιγνώσκουν
το βάθος διήθησης (T stage) και την πιθανότητα λεμφαδενικής επέκτασης της νόσου.
Η υπερσταδιοποίηση επίσης δεν είναι σπάνια και οφείλεται στην τοπική φλεγμονώδη
αντίδραση πέριξ του νεοπλάσματος6. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, είναι εξαιρετικά
δυσχερής η διαφορική διάγνωση Τ2 και Τ3 νόσου. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) που εξεδόθησαν το 2011 δε συνιστάται EUS στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου7.
Το EUS θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις πρώιμου γαστρικού καρκίνου (Τ1), όταν πρόκειται να εφαρμοστεί ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR)8 ή
ενδοσκοπικός υποβλεννογόνιος διαχωρισμός (ESD)9, αφού ενδεχόμενη διήθηση του
υποβλεννογόνιου χιτώνα ουσιαστικά περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω
θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ακόμα όμως και όταν η εξέταση γίνεται με ειδικά probes
υψηλών συχνοτήτων και δεν ανιχνεύεται υποβλεννογόνια διήθηση υπερηχογραφικά,
υπάρχει ένα ποσοστό 20% που τελικά ιστολογικά διαπιστώνεται προσβολή και του
υποβλεννογόνιου χιτώνα10.
Όπως δε συμβαίνει και με τον οισοφάγο, η επανασταδιοποίηση της νόσου με EUS
μετά από ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία έχει ελαττωμένη διαγνωστική αξία11.
Στην περίπτωση του MALT λεμφώματος η προσέγγιση δεν έχει αλλάξει αφού νόσος
που περιορίζεται σε βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο καθιστά τον ασθενή υποψήφιο για
θεραπεία εκρίζωσης Helicobacter pylori, ενώ αντίθετα πιο εκτεταμένη νόσος αποτελεί
ένδειξη για χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή χειρουργική αντιμετώπιση12.
Υποβλεννογόνια μορφώματα – GISTs.
Μία σαφέστατη ένδειξη για EUS είναι η περαιτέρω διερεύνηση «υποβλεννογόνιων
μορφωμάτων» που διαπιστώνονται συνήθως τυχαία σε ενδοσκόπηση. Ως γνωστό αυτά
πλέον αποκαλούνται στρωματικοί όγκοι (GIST) και η δυναμική υποτροπής ή κακοήθειας καθορίζεται, όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, από την εντόπισή τους, το μέγεθός
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τους και τον αριθμό μιτώσεων στη βιοψία. Όπως φαίνεται στον πίνακα, στρωματικοί
όγκοι διαμέτρου ≤2 cm, με αριθμό μιτώσεων ≤5/50 hpf πρακτικά πρέπει να θεωρούνται
καλοήθεις και δεν απαιτείται παρακολούθηση13.
Η ανάγκη διενέργειας FNA τίθεται υπό αμφισβήτηση στις περιπτώσεις στρωματικών
όγκων >2 cm, αφού αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει τελικά να οδηγηθούν στο χειρουργείο, εφόσον υπάρχει χαμηλό μεν αλλά υπαρκτό ποσοστό υποτροπής 2-8,5% ανάλογα
με την εντόπιση, ακόμα και στις περιπτώσεις χαμηλού αριθμού μιτώσεων (χαμηλής
κακοήθειας όπως προσδιορίζεται στις ιστοπαθολογικές εκθέσεις). Η ανάγκη βιοψίας
σε στρωματικούς όγκους >2 cm θα μπορούσε να υποστηριχθεί μόνο σε περιπτώσεις
ασθενών με συνοδά νοσήματα που η χειρουργική επέμβαση είναι αυξημένου κινδύνου
ή αντενδείκνυται.
Δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα στη βιβλιογραφία σχετικά με τους στρωματικούς
όγκους <2 cm και αυξημένου αριθμού μιτώσεων (>5/50 hpf), επομένως η ανάγκη διενέργειας EUS κατευθυνόμενης βιοψίας είναι αμφιβόλου σημασίας για τον περαιτέρω
χειρισμό του ασθενούς14.
Επιπλέον πρόβλημα στη διενέργεια βιοψίας σε στρωματικούς όγκους είναι ότι το
υλικό που λαμβάνεται με τις συμβατικές βελόνες 22 ή 25 g είναι συνήθως ανεπαρκές
για τη διευκρίνιση του αριθμού των μιτώσεων και θα πρέπει να επιλέγεται βελόνα 19g
ή τύπου Trucut.
Σταδιοποίηση καρκίνου ορθού και πρωκτού
Το EUS δεν αποτελεί, σύμφωνα με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες, ασφαλή μέθοδο για την σταδιοποίηση καρκίνου του ορθού, αφού συνήθως υπολείπεται της MRI
στην ανίχνευση λεμφαδενικής επέκτασης της νόσου. Μοναδική ενδεχόμενη εξαίρεση
αποτελούν ευμεγέθεις πολύποδες (>2 cm) προ ενδοσκοπικής εκτομής και οι περιπτώσεις καρκίνου του περιφερικού τριτημορίου του ορθού (< 5 cm από τον πρωκτικό
δακτύλιο) για την εκτίμηση διήθησης σφιγκτήρων και ανελκτήρα του πρωκτού15.
Το ενδοορθικό υπερηχογράφημα συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο σταδιοποίησης της νόσου σε καρκίνο του πρωκτού15.
Πίνακας 1. Πρόγνωση των GISTs ανάλογα με την εντόπισή τους, το μέγεθός τους και των
αριθμό των μιτώσεων. Από την παραπομπή [13].
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Νοσήματα χοληφόρων
Το EUS αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδο για τη διάγνωση της χοληδοχολιθίασης με αρνητική προγνωστική αξία 97%16. Σε συγκριτική μελέτη EUS και MRCP,
43 ασθενών με υποψία χοληδοχολιθίασης, η διαγνωστική ακρίβεια του EUS ήταν 97%
και της MRCP 82%, χρησιμοποιώντας την ERCP ή τη διεγχειρητική χολαγγειογραφία
σαν το «χρυσό» διαγνωστικό κανόνα17.
Παρά τα ανωτέρω ευρήματα που στοιχειοθετούν την εξαιρετική ακρίβεια του
EUS στη διάγνωση της χοληδοχολιθίασης, στην καθημερινή κλινική πράξη συνήθως
χρησιμοποιείται η MRCP. Το EUS χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις αντενδείξεων για διενέργεια MRCP ή σε μεμονωμένα κέντρα στα οποία επί θετικών ευρημάτων
ακολουθεί ERCP άμεσα.
Σε περιπτώσεις στενώσεων των χοληφόρων, το EUS μπορεί να προσφέρει κάποιες
πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι υπολείπεται της ERCP και MRCP18, με την ERCP να έχει
και το θεραπευτικό πλεονέκτημα. Ο ρόλος των IDUS, αν και αρχικά φάνηκε ότι είχαν
εξαιρετικά αποτελέσματα19,20, παραμένει ασαφής σήμερα που υπάρχει η δυνατότητα
ενδοσκόπησης του χοληδόχου πόρου (SpyGlass, κλπ).
Νεόπλασμα δωδεκαδακτύλου και φύματος Vater
Το EUS συνιστάται προ ενδοσκοπικής ή χειρουργικής θεραπείας σε αδένωμα
ή καρκίνωμα φύματος αφού έχει αποδειχθεί ανώτερο της αξονικής και μαγνητικής
τομογραφίας στη σταδιοποίηση του βάθους διήθησης (T stage) ενώ φαίνεται ότι
υπολείπεται της μαγνητικής τομογραφίας στη διάγνωση λεμφαδενικής επέκτασης
της νόσου. Σε μία προοπτική μελέτη φαίνεται ότι τα IDUS πλεονεκτούν του EUS και
της CT στη σταδιοποίηση της νόσου21.
Παρά την διαγνωστική ακρίβεια του EUS στη σταδιοποίηση νεοπλάσματος του
φύματος, υφίσταται διχογνωμία στη βιβλιογραφία σχετικά με το αν όλοι οι ασθενείς
θα πρέπει να υποβάλλονται σε EUS προ της θεραπείας. Κάποιοι ειδικοί προτείνουν
ότι αδενώματα διαμέτρου <1 cm και χωρίς ύποπτα ενδοσκοπικά σημεία κακοήθειας (εξέλκωση, αιμορραγία, εντύπωμα), να υποβάλλονται εξ αρχής σε ενδοσκοπική
ampullectomy για θεραπευτικούς και πιθανόν λόγους πιο ακριβούς σταδιοποίησης22.
Στις κατευθυντήριες οδηγίες που εξεδόθησαν από την ASGE το 2006, προτείνεται,
ότι εφόσον η εξέταση είναι διαθέσιμη, να διενεργείται προ ενδοσκοπικής ή χειρουργικής θεραπείας23.
Νοσήματα παγκρέατος
Η συμβολή του EUS στη διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα κριτήρια του Rosemont24 χρησιμοποιούνται σήμερα σε μία προσπάθεια
ομοφωνίας μεταξύ των υπερηχοενδοσκόπων, χωρίς όμως να έχει επιχειρηθεί ιστολογική
επιβεβαίωση σε παθολογοανατομικά δείγματα. Τα ανωτέρω κριτήρια παρατίθενται
στους πίνακες 2 και 3.
Στην περίπτωση νεοπλάσματος παγκρέατος το EUS προσέφερε τη δυνατότητα
ιστολογικής διάγνωσης και υπ’ αυτή την έννοια η αξία του είναι αναμφισβήτητη. Η
σταδιοποίηση της νόσου όμως και ιδιαίτερα η πιθανότητα διήθησης αγγείων φαίνεται
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ότι αρχικά υπερεκτιμήθηκε, με παλαιότερη συστηματική μετα-ανάλυση25 να δείχνει ότι
υπερέχει της ελικοειδούς CT στη διαγνωστική ακρίβεια εξαιρεσιμότητας του όγκου
(91% vs 83%) και σε ευαισθησία στη διάγνωση διήθησης αγγείων (91% vs 64%). Στις
4 μελέτες όμως που χρησιμοποιήθηκαν στην ανωτέρω ανασκόπηση, ο αριθμός των
ασθενών ήταν σχετικά μικρός και τα αποτελέσματα των δύο διαγνωστικών προσεγγίσεων ήταν συγκρίσιμα στις τρεις από αυτές.
Σε πιο πρόσφατη συγκριτική μελέτη26 EUS, helical CT, MRI και MRI angiοgraphy,
διαπιστώθηκε ότι η ελικοειδής CT ήταν η πιο ακριβής εξέταση στην προσέγγιση της
έκτασης του πρωτοπαθούς όγκου (73% ακρίβεια), την περιοχική επέκταση (74%), τη
διήθηση αγγείων (83%), τις απομακρυσμένες μεταστάσεις (88%), την ΤΝΜ σταδιοποίηση (46%), και την εξαιρεσιμότητα του όγκου (83%), ενώ το EUS είχε την υψηλότερη
ακρίβεια στη διάγνωση του μεγέθους του όγκου (85%) και τη λεμφαδενική διήθηση
(65%). Για τους λόγους αυτούς προτείνεται ο αρχικός απεικονιστικός έλεγχος σε
ασθενείς με μάζα στο πάγκρεας και προκειμένου να καθοριστεί πιθανή χειρουργική
εξαιρεσιμότητα, να γίνεται με ελικοειδή αξονική τομογραφία.
Σημαντικό είναι ότι σε ασθενείς με υποψία παγκρεατικού καρκίνου στις συμβατικές απεικονιστικές εξετάσεις (CT ή MRI) το EUS έχει υψηλή αρνητική προγνωστική
αξία. Σε μελέτη27 80 ασθενών, κανένας με φυσιολογικό EUS δεν παρουσίασε καρκίνο
παγκρέατος ή χρειάστηκε χειρουργείο σε μέσο χρόνο παρακολούθησης 24 μηνών.
EUS-κατευθυνόμενες θεραπευτικές τεχνικές
Καλά τεκμηριωμένες θεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα είναι:
Νευρόλυση και αποκλεισμός κοιλιακού πλέγματος (EUS-CPN και EUS-CPB)
Ο EUS-CPB γίνεται με έγχυση αναισθητικού (βουπιβακαίνης) και κορτικοστεροειδούς ενώ η EUS-CPN γίνεται με έγχυση αναισθητικού και απόλυτης αλκοόλης. Συνήθως χρησιμοποιείται παρηγορητικά για την ανακούφιση από τον πόνο σε ασθενείς
με παγκρεατικό καρκίνο, αν και EUS-CPB έχει επιχειρηθεί και σε ασθενείς με χρόνια
Πίνακας 2. Τα κριτήρια Rosemont για τις αλλοιώσεις του μείζονα παγκρεατικού πόρου και των
παράπλευρων κλάδων στη χρόνια παγκρεατίτιδα [24].
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Πίνακας 3. Τα κριτήρια Rosemont για τις παρεγχυματικές αλλοιώσεις στη χρόνια παγκρεατίτιδα [24].

παγκρεατίτιδα. Η έγχυση γίνεται στη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ αορτής και έκφυσης κοιλιακής ή άνω μεσεντερίου αρτηρίας, με τον ασθενή σε συνήθη καταστολή.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι καλά τεκμηριωμένη. Σε
ανασκόπηση28 128 ασθενών που υπεβλήθησαν σε EUS-CPB και 30 σε EUS-CPN, οι
επιπλοκές ήταν 1,6% και 3,2% αντίστοιχα (υπόταση, διάρροιες, οπισθοπεριτοναικό
απόστημα και άμεσο έντονο πόνο που απαιτούσε τη χορήγηση οπιοειδών αναλγητικών).
Έχει αναφερθεί και καλύτερη αποτελεσματικότητα της μεθόδου εφόσον η έγχυση
γίνεται απευθείας στα κοιλιακά γάγγλια29 τα οποία μπορούν να απεικονιστούν στην
έκφυση της κοιλιακής αρτηρίας ή όταν γίνεται άμφω σε σχέση με την έκφυση της
κοιλιακής αρτηρίας30 μετά από ήπια περιστροφή του υπερηχοενδοσκοπίου ώστε να
«χαθεί» η ανωτέρω έκφυση, αν και η τεχνική αυτή αναφέρεται ότι μπορεί να προκαλέσει
διάτρηση της ΑΡ επινεφριδιακής αρτηρίας.
Παροχέτευση παγκρεατικών συλλογών
Η διενέργεια κυστεο-γαστροστομίας ή κυστεο-12δακτυλοστομίας είναι πλέον
καλά τεκμηριωμένη31. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η απόσταση ψευδοκύστης και
τοιχώματος στομάχου ή 12δακτύλου να είναι <1 cm και η μη παρεμβολή αγγειακών
δομών. Με το ίδιο σκεπτικό επιχειρήθηκε στη συνέχεια με πολύ καλά αποτελέσματα,
η παροχέτευση αποστημάτων, συλλογών και νεκρωτικού υλικού (μετά από οξείες παγκρεατίτιδες), αν και στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται περισσότερα
και μεγαλύτερα stents, ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος σηπτικών επιπλοκών.
71

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

Βραχυθεραπεία – Έγχυση αντινεοπλασματικών παραγόντων
Η τοποθέτηση ακτινοσκιερών δεικτών χρυσού (fiducials) για μελλοντική εφαρμογή
τοπικής στοχευμένης ακτινοθεραπείας με Cyber-Knife μπορεί να γίνει με βελόνα 19 ή
και 22 g ανάλογα με το μέγεθος των fiducials που επιλέγονται. Οι δείκτες τοποθετούνται
μετά από απόσυρση του στυλεού στην άκρη της βελόνας και καλύπτονται με ειδικό
αποστειρωμένο κερί (bone wax). Η τοποθέτηση εντός του νεοπλάσματος γίνεται υπό
EUS μετά από προώθηση του στυλεού, σε τρείς θέσεις, σε απόσταση >2 cm.
Με αντίστοιχη τεχνική μπορεί να τοποθετηθούν ραδιενεργά fiducials (με I 125). Σε
σχετική πιλοτική μελέτη32 22 ασθενών διαπιστώθηκε μερική ύφεση της νόσου στο
14% των ασθενών και σταθερή νόσος στο 46%. Σε όλους τους ασθενείς βελτιώθηκε
σημαντικά ο πόνος, αλλά αυξήθηκε ένα μήνα μετά τη θεραπεία. Παρά ταύτα κανένας
ασθενής δεν επιβίωσε >2 έτη.
Η έγχυση αντινεοπλασματικών παραγόντων σε περιπτώσεις ανεγχείρητου παγκρεατικού καρκίνου έχει επίσης επιχειρηθεί με αμφίβολα αποτελέσματα. Ως η πιο πολλά
υποσχόμενη τεχνική αναφέρεται η έγχυση TNFerade, η οποία σε πιλοτική μελέτη33
έδειξε ελάττωση του σταδίου της νόσου στο 45% των ασθενών, οι οποίοι τελικά υπεβλήθησαν σε χειρουργική θεραπεία. Στην παρούσα φάση πολυκεντρική, ελεγχόμενη
μελέτη αναμένεται να επιβεβαιώσει τα αρχικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Παροχέτευση χοληφόρων
Το EUS έχει χρησιμοποιηθεί για την παροχέτευση χοληφόρων σε περιπτώσεις
που δεν είναι δυνατή η διενέργεια ERCP. Η ενδοσκοπική χοληδοχο-12δακτυλοστομία
αφορά στην παροχέτευση του χοληδόχου πόρου στο 12δάκτυλο και προϋποθέτει την
παρακέντηση του χοληδόχου πόρου κεντρικότερα της στένωσης υπό EUS με βελόνα
19g, την εισαγωγή οδηγού σύρματος μέσω της βελόνης και εν συνεχεία την τοποθέτηση stent. Έχει εφαρμοστεί συνολικά σε 24 ασθενείς σε 10 ανακοινώσεις με επιτυχία
90% και αποδεκτά ποσοστά επιπλοκών (περιτονίτιδα 10% και πνευμοπεριτόναιο 15%).
Η διενέργεια ηπατικογαστροστομίας αφορά σε περιπτώσεις χολαγγειοκαρκινώματος
τύπου Klatskin και αφορά στην παρακέντηση διατεταμένων ενδοηπατικών χοληφόρων
υπό EUS από το στομάχι, και εν συνεχεία τοποθέτηση οδηγού σύρματος και stent.
Έχει εφαρμοστεί σε συνολικά 20 ασθενείς σε 6 ανακοινώσεις με ποσοστά επιτυχίας
95% και σημαντικό αριθμό επιπλοκών (35%, biloma, χολαγγειίτιδα, απόφραξη και
μετανάστευση stent.
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Διαστολές του σφιγκτήρα Oddi
με μπαλόνι μεγάλης διαμέτρου.
Μια καινούργια μέθοδος αφαίρεσης
μεγάλων χοληδοχόλιθων;
Κωνσταντίνος Βαρυτιμιάδης

Στο 90% των ασθενών με χοληδοχολιθίαση, ο χοληδόχος πόρος μπορεί να αδειάσει μόνο με απλή σφιγκτηροτομή και χρήση καθετήρα μπαλόνι ή καλάθι αφαίρεσης
χολολίθων1. Οι υπόλοιπες όμως περιπτώσεις αφορούν «δύσκολους» λίθους:
• Διάμετρος λίθου >15χιλ
• Πολλαπλοί (>3) λίθοι
• Σχήμα των λίθων (βαρελοειδείς ή τετράγωνοι ή πυραμοειδείς)
• Δύσκολος καθετηριασμός λόγω ανατομίας (περιφυματικό εκκόλπωμα, Bill II, Rouxen-Y αναστόμωση)
• Ελίκωση ή προοδευτική στένωση του τελικού χοληδόχου πόρου
• Τότε απαιτείται επιπλέον θεραπεία με λιθοτριψία μηχανική, ηλεκτρουδραυλική, με
ειδικό καθετήρα laser ή εξωσωματική.
Όμως η λιθοτρυψία απαιτεί δεξιότητα και εμπειρία στο χειρισμό ενώ δεν είναι λίγες
οι φορές που συνοδεύεται από επιπλοκές όπως ενσφήνωση ή διατομή του καλαθιού.
Επιπλέον με εξαίρεση ίσως τη μηχανική, οι υπόλοιπες μορφές λιθοτριψίας δεν είναι
διαθέσιμες στα περισσότερα κέντρα ERCP αφού απαιτούν ειδικό και ακριβό εξοπλισμό.
Εναλλακτικά των παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαστολή του φύματος
Vater με μπαλόνι μεγάλης διαμέτρου (>10-12mm) μετά από σφιγκτηροτομή ώστε να
γίνει ευχερής στη συνέχεια η αφαίρεση των λίθων με τα συνήθη εξαρτήματα (μπαλόνι
ή καλάθι). Η μέθοδος αυτή είναι σχετικά πρόσφατη και έρχεται ως βελτιωμένη εκδοχή
της παλαιότερης σφιγκτηροπλαστικής, όπου γινόταν απευθείας διαστολή του σφιγκτήρα
Oddi με μπαλόνι μικρής διαμέτρου (έως 8mm) χωρίς να προηγηθεί σφιγκτηροτομή,
κυρίως σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.
Ωστόσο δύο μετά-αναλύσεις κατέδειξαν ότι η σφιγκτηροπλαστική μόνη της αν και
προκαλούσε λιγότερες αιμορραγίες και μολύνσεις του χοληφόρου δέντρου, συνοδευόταν
πιο συχνά από post-ERCP παγκρεατίτιδα (7.4% vs 4.3%) αλλά και από την χρήση σφιγκτη75
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ροτομής για την απομάκρυνση χοληδοχόλιθων ως θεραπεία σωτηρίας σε ποσοστό 20%.
Συχνότερη ήταν και η χρησιμοποίηση λιθοτρύπτη (21% vs. 15%)2,3. Συνεπώς δεν έτυχε
ιδιαίτερης αποδοχής, τουλάχιστον στη δύση, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε
χώρες της Ασίας. Επιπλέον θετικό σχόλιο για τις διαστολές με μπαλόνι αποτελούν μανομετρικές και ιστοπαθολογικές μελέτες όπου διατηρείται τόσο η αρχιτεκτονική όσο και η
λειτουργία του Oddi4,5. Βέβαια τα ευρήματα αυτά αφορούν μπαλόνια με μικρή διάμετρο
έως 10mm, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα ανάλογα στοιχεία για τις ανατομικές και λειτουργικές
επιπτώσεις των μεγάλων μπαλονιών (δ>12mm) στο σφιγκτηριακό μηχανισμό του Oddi.
Συνεπώς η σφιγκτηροπλαστική αποτελεί πιθανή εναλλακτική λύση σε νεαρούς ασθενείς
ώστε να αποφευχθούν μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως επιμόλυνση της χολής από
παλινδρόμηση εντερικού περιεχομένου και άρα αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας χοληδοχόλιθων, ή η ανάπτυξη στενώσεων στο φύμα. Βραχυπρόθεσμες παρατηρήσεις ωστόσο
δείχνουν ότι και στους ασθενείς με σφιγκτηροπλαστική ανευρίσκονται χοληδοχόλιθοι
χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για de novo λίθους ή εναπομείναντες. Εδώ φαίνεται
ότι υπερέχει η σφιγκτηροτομή αφού εξασφαλίζει μεγάλη βατότητα στην παροχέτευση
χολής και συγκριμάτων με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Αναπάντητο παραμένει επίσης το βασικό ερώτημα αν ή έκθεση του επιθηλίου του
χοληδόχου πόρου στο παλινδρομούν εντερικό περιεχόμενο προδιαθέτει σε ανάπτυξη
χολαγγειοκαρκινώματος. Αυτό είναι και ένα βασικό επιχείρημα για τη χρήση σφιγκτηροπλάστικής σε νέους ασθενείς που θα έχουν μεγάλο προσδόκιμο και άρα μακρύ
διάστημα έκθεσης στο εντερικό περιεχόμενο. Δυστυχώς είναι και οι ασθενείς που
παθαίνουν τις βαρύτερες παγκρεατίτιδες.
Το 1974 γίνεται η πρώτη αναφορά για ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή, ενώ το 1982
ο Saritz πρώτος παρουσιάζει την ενδοσκοπική σφιγκτηροπλαστική ως εναλλακτική
μέθοδος αφαίρεσης χοληδοχόλιθων. Όμως κατόπιν ο ενθουσιασμός ατόνισε εξαιτίας
αναφορών από τους πρώτους ερευνητές για σοβαρές μέτα ERCP παγκρεατίτιδες.
Επανήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία 90΄ με μελέτες που έδειχναν καλά αποτελέσματα
σε ενδοσκοπική αφαίρεση χοληδοχόλιθων6, για να πέσει εκ νέου σε δυσμένεια μετά
την πρώιμη διακοπή πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης μελέτης στην Αμερική από τον
DiSario που συνέκρινε σφιγκτηροτομή και σφιγκτηροπλαστική. Αιτία ήταν η αυξημένη θνητότητα και η τριπλάσια επίπτωση μέτα ERCP παγκρεατίτιδας στην ομάδα της
σφιγκτηροπλαστικής7.
Οι πρώτες αναφορές για διαστολές του φύματος μετά από σφιγκτηροτομή με μπαλόνια μεγάλου διαμετρήματος ξεκίνησαν από το 20038,9. Σε αντίθεση με τα κλασσικά
μπαλόνια διαστολής χοληφόρων που δεν ξεπερνούσαν τα 10mm χρησιμοποιήθηκαν
μπαλόνια διαστολής οισοφάγου-πυλωρού δ=12-20χιλ. Ως νέα μέθοδος δεν έχει
λάβει ακόμα μια καθιερωμένη μορφή εφαρμογής, γι αυτό και οι σχετικές μελέτες
παρουσιάζουν ποικιλία στην επιλογή ασθενών πχ ασθενείς με naïve φύμα Vater vs
ασθενείς με υπάρχουσα σφιγκτηροτομή, σε πρακτικές λεπτομέρειες όπως διάρκεια
της διαστολής, μέγεθος σφιγκτηροτομής μικρή ή ευρεία. Επίσης διαφέρουν και στο
ακολουθούμενο πρωτόκολλο. Σε άλλες η σφιγκτηροπλαστική εφαρμοζόταν επί αποτυχίας των κλασσικών μεθόδων αφαίρεσης λίθων (κυρίως με μπαλόνι και καλάθι),
ενώ σε κάποιες γινόταν σφιγκτηροπλαστική απευθείας μετά τη σφιγκτηροτομή και
στη συνέχεια γινόταν η προσπάθεια αφαίρεση λίθων με τους κλασσικούς τρόπους.
Η λογική πίσω από τη σφιγκτηροπλαστική αφού έχει προηγηθεί σφιγκτηροτομή είναι
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ότι το μπαλόνι ευθυγραμμίζεται με τον άξονα του χοληδόχου πόρου διαστέλλοντας
την ενδοπαγκρεατική και ενδοτοιχωματική μοίρα του κατά τρόπο προβλέψιμο, ώστε η
εφαρμοζόμενη αξονική δύναμη να «εκτονώνεται» προς την πορεία της σφιγκτηροτομής
δηλαδή απομακρυνόμενη από τον παγκρεατικό πόρο. Έτσι αποκαθίσταται το αρχικό
«ελάττωμα» της σφιγκτηροπλαστικής άνευ σφιγκτηροτομής όπου η ακτινική δύναμη
επεκτεινόταν ανεξέλεγκτα προς όλες τις κατευθύνσεις, άρα και προς τον παγκρεατικό
πόρο προκαλώντας βαριές και συχνές μετά-ERCP παγκρεατίτιδες.
Ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου είναι οι περιπτώσεις «δύσκολων» χοληδοχόλιθων.
Αν και ένας τέτοιος χαρακτηρισμός είναι υποκειμενικός και σαφώς επηρεάζεται από
την εμπειρία του ενδοσκόπου και την επάρκεια υλικών και εξοπλισμού (πχ ηλεκτρουδραυλικός ή laser λιθοτρίπτης) συνήθως εννοούμε πέτρες >12χιλ, πολλαπλή λιθίαση,
προοδευτική στένωση του κατώτερου χοληδόχου πόρου ή γενικότερα ασυμφωνία
διαμέτρου χοληδόχου πόρου ή μήκους σφιγκτηροτομής με τη διάμετρο του λίθου. Η
δυσχέρεια στην αφαίρεση μπορεί τέλος να οφείλεται σε αλλαγή της ανατομίας λόγω
προηγούμενου χειρουργείου ή παρουσίας περιφυματικού εκκολπώματος10.
Από τις διάφορες σειρές ασθενών με συνδυασμό σφιγκτηροτομής & σφιγκτηροπλαστικής που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία (συνολικός αριθμός 21) που
περιλαμβάνουν 1292 ασθενείς, προκύπτει επιτυχία αφαίρεσης μεγάλων χοληδοχόλιθων της τάξης 91% με την πρώτη προσπάθεια και 98% με επόμενη ERCP. Μηχανικός
λιθοτρίπτης χρειάστηκε στο 9.3% των περιπτώσεων λιγότερο από ότι απαιτείται αν
εφαρμοστεί μόνο σφιγκτηροτομή (15%) ή μόνο σφιγκτηροπλαστική (21%)11-12. Οι
μέτα-ERCP επιπλοκές και η σύγκρισή τους με σφιγκτηροτομή ή σφιγκτηροπλαστική
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα12,2-3:
Επιπλοκές //Μέθοδος

Σφιγκτηροτομή +
διαστολές με μεγάλο
μπαλόνι

Μόνο
Σφιγκτηροτομή

Μόνο
Σφιγκτηροπλαστική
με μικρό μπαλόνι

Συνολικά μέτα-ERCP
επιπλοκές

5%

12.7%

12.1%

1.2% (καμιά σοβαρή)

4.3%

8.6%

Αιμορραγία

2.8%

4.8%

0.1%

Διάτρηση

0.2%

0.4%

0.4%

Χολαγγειΐτιδα /
Χολοκυστίτιδα

0.3%

5%

2.5%

Παγκρεατίτιδα

Σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει το συνδυασμό σφιγκτηροτομής
+ διαστολές με μεγάλο μπαλόνι και την κλασσική σφιγκτηροτομή φαίνεται στατιστικά σημαντική μείωση των αρνητικών συμβαμάτων 4.4% vs. 20%; p<0.514. Επιπλέον
σύμφωνα με δύο αναδρομικές αναλύσεις υπάρχει περιορισμένη χρήση του μηχανικού
λιθοτρίπτη, ενώ η συχνότητα όπου επιτυγχάνεται πλήρης καθαρισμός του χοληδόχου
πόρου από την πρώτη κιόλας ERCP είναι μεγαλύτερη από την απλή σφιγκτηροτομή
(96% ως 85% & 87.5% ως 74%13,15).
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Πιθανές αιτίες για τη μείωση της μετά-ERCP παγκρεατίτιδας είναι:
1. Εκτόνωση της ακτινικής δύναμης του μπαλονιού μακριά από τον παγκρεατικό σφιγκτήρα τόσο λόγω της σφιγκτηροτομής όσο και της ευθυγράμμισης του επιμήκη
άξονα του μπαλονιού με τον άξονα του χοληδόχου πόρου
2. Το υποσύνολο των ασθενών με μεγάλες πέτρες είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία
ηλικιωμένοι, άρα και η εξωκρινής λειτουργία του παγκρέατος είναι μειωμένη
3. Ο διασταλμένος χοληδόχος πόρος προστατεύει τόσο από άσκηση πιέσεων κατά
την προσπάθεια αφαίρεσης λίθου είτε με μπαλόνι είτε με καλάθι, προστατεύοντας
έτσι από ενσφηνώσεις λίθων και τραυματισμούς, φλεγμονή ή σπασμό του παγκρεατικού σφιγκτήρα
4. Επιπλέον το ευρύ στόμιο του χοληδόχου πόρου κάνει ευχερέστερους επανειλημμένους καθετηριασμούς στις περιπτώσεις πολλαπλής χοληδοχολιθίασης αποφεύγοντας ακούσιους καθετηριασμούς ή σκιαγραφήσεις του παγκρεατικού πόρου.
5. Ελαχιστοποίηση χρήσης λιθοτρίπτη ως επιπλέον παράγοντα μετά-ERCP παγκρεατίτιδας
Οι διαστολές με μεγάλο μπαλόνι μετά από περιορισμένη σφιγκτηροτομή έχουν
χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε ασθενείς με αλλαγμένη ανατομία της περιοχής του
φύματος όπως σε φύμα στο χείλος ή εντός εκκολπώματος, γαστρεκτομή κατά Bill ΙΙ
ή σε Roux-en-Y αναστομώσεις, όπου η κατεύθυνση και το άνω όριο της σφιγκτηροτομής είναι δύσκολο να επιτευχθούν16-19. Ίδια στρατηγική έχει δοκιμαστεί ακόμα και για
αφαίρεση ευμεγεθών λίθων του παγκρεατικού πόρου με ανάλογη επιτυχία20.
Η διάρκεια της ERCP με συνδυασμό σφιγκτηροτομή + σφιγκτηροπλαστική με μεγάλο μπαλόνι κυμαίνεται 18-45min ενώ συγκρινόμενη με μόνο σφιγκτηροτομή φαίνεται
σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη με ομάδα ελέγχου ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά.
Ωστόσο σε μια αναδρομική συγκριτική ανάλυση προκύπτει μείωση του χρόνου τόσο
της ERCP όσο και της ακτινοσκόπησης13.
Στην προσπάθεια να απλοποιηθεί η διαδικασία και να μειωθεί η διάρκεια της ERCP
ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς με βεβαρημένη νοσηρότητα, τελευταία έχουν
εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία μελέτες από την Ασία για διαστολές του Oddi με
μπαλόνια μεγάλης διαμέτρου χωρίς να προηγείται σφιγκτηροτομή. Με την επιφύλαξη
του αναδρομικού χαρακτήρα των μελετών, τα αποτελέσματα όσο αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια φαίνονται ανάλογα με το αν είχε γίνει σφιγκτηροτομή.
Έτσι δημιουργούνται πάλι ερωτηματικά αν πράγματι η σφιγκτηροπλαστική τουλάχιστον
με μπαλόνια μεγάλης διαμέτρου εγκυμονεί κινδύνους σοβαρής παγκρεατίτιδας όπως
έχει παρατηρηθεί με τις κλασσικές διαστολές με μικρά μπαλόνια.
Συμπερασματικά οι διαστολές με μεγάλο μπαλόνι μετά από σφιγκτηροτομή παρουσιάζεται ως μια νέα ασφαλής μέθοδος για την αφαίρεση χοληδοχόλιθων. Τεχνικά
είναι λιγότερο απαιτητική σε σχέση με μια μεγάλη σφιγκτηροτομή ή τη χρήση λιθοτρίπτη, έχει καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό του χοληδόχου πόρου από την
πρώτη κιόλας φορά, ενώ συνοδεύεται από λιγότερες επιπλοκές. Απαιτούνται ωστόσο
μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες που να απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:
• Η σφιγκτηροτομή που προηγείται θα είναι πλήρης ή μερική?
• Στις περιπτώσεις των ασθενών με παρελθούσα σφιγκτηροτομή και δεδομένου της
πιθανότητας 3.4%-13% να υπάρχει ινώδης στένωση στο φύμα20 είναι ασφαλέστερο
ή όχι να προηγείται μικρή επέκταση της σφιγκτηροτομής, ώστε να αποφευχθεί
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απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη διαστολή και άρα διάτρηση?
• Ποιο είναι το ανώτερο επιτρεπτό όριο του διαστελλόμενου μπαλονιού ή αυτό εξαρτάται μόνο από τις διαστάσεις του χοληδόχου πόρου ή του εγκλωβισμένου λίθου?
Ισχύει το ίδιο αν ο τελικός χοληδόχος πόρος προοδευτικά μειούμενος και ελάχιστα
διασταλμένος σε σχέση με το εγγύς τμήμα του ή με τη διάμετρο του λίθου?
• Ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια διαστολής?
• Μπορεί η νέα αυτή μέθοδος να μειώσει τη συχνότητα υποτροπής των χοληδοχόλιθων?
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Ενδοπροθέσεις σε καλοήθεις παθήσεις
του πεπτικού σωλήνα: Ενδείξεις, υλικά,
τεχνικές
Κωνσταντίνος Χρ. Θωμόπουλος

Ενδοπροθέσεις διαφόρων τύπων χρησιμοποιούνται ολο και συχνότερα σήμερα στην
αντιμετώπιση των καλοήθων στενώσεων του πεπτικού συστήματος κυρίως σε καλοήθεις
στενώσεις του οισοφαγου και των χοληφόρων. Εχουμε σήμερα ενδοπροθέσεις πεπτικού
των οποίων η τοποθέτηση ειναι σχετικά απλή, εύκολη, με ελάχιστη νοσηρότητα και μηδενική
θνητότητα. Το επιπρόσθετο πλεονέκτημα των ενδοπροθέσεων σε σχέση με την διαστολή
των στενώσεων είναι η ναρθηκοποίηση της στένωσης και η παρεμπόδιση επαναστένωσης
που συνήθως επέρχεται μετα διαστολή με μπαλόνι η κηρίο οσο καλή και να είναι αυτή.
Η τοποθέτηση της ενδοπρόθεσης απαιτεί, οπως και η διαστολή, σωστή εκτιμηση
– χαρτογράφηση της στένωσης (μήκος – γωνίωση – διάμετρος) με χορήγηση σκιαγραφικού. Απατείται ακτινοσκοπικη παρακολούθηση και τοποθέτηση της ενδοσπρόθεσης
έκκεντρα της στένωσης και για οσο μήκος είναι η στενωση.
Οισοφαγικές καλοήθεις στενώσεις:
Η προσωρινή τοποθέτηση αυτοδιατεινώμενων ενδοπροθέσεων εχει φανεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση ανθεκτικών καλοήθων οισοφαγικών στενώσεων. Οι απλές
στενώσεις (με μικρό μήκος, ευθείες, κυρίως πεπτικές - απότοκες παλινδρόμησης)
αντιμετωπίζονται σχετιικά καλά με 2 η περισοτερες συνεδρίες διαστολών. Αντίθετα
ανθεκττικές στενώσεις (μήκος >2εκ, με γωνίωση συνήθως μετακτινικές, αναστομωτικές
η/και απότοκες καυστικής ουσίας) είτε δεν μπορούν να διασταλούν σε ικανό βαθμό
(μετά επανειλλημένες διαστολές) η επαναστενώνονται γρήγορα μετά την συνεδρία
διαστολής και σε αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης έχει αξία. Οι
ενδοπροθέσεις πρέπει να παραμένουν στην θέση τους για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες για να καταστεί δυνατή η αναδιαμόρφωση του ουλώδους ιστού. Μια μεγαλύτερη
περίοδος μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς με μεταακτινική ή αναστομωτική στένωση,
πού έχουν μεγαλύτερη τάση επαναστενωσης αλλα ποτέ δεν πρέπει να αφήνονται πάνω
απο 8-12 εβδομάδες. Σε παρατεταμένες περιπτώσεις ιδιως σε στενώσεις με γωνιώσεις
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και ισχυρή τάση μπορεί να αναπτυχθεί αντιδραστικός ιστός δια της πρόθεσης (ρήξη
της κάλυψης) η στο εγγύς η απω ακρο, που στην συνέχεια δυσκολεύει την αφαιρεσή
της. Καλόν είναι, αν είναι δυνατον, να αποφεύγεται η γαστροοισοφαγική συμβολή για
την αποφυγή παλινδρόμησης.
Σήμερα υπάρχουν διάφορων τύπων καλυμένες αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσσεις
για την αντιμετώπιση των καλοήθων οισοφαγικών στενώσεων (Εικόνα 1):
1. πλαστικές: (Polyflex stent, Boston Scientific Corporation, Natick, MA)
2. βιοδιασπώμενες απο πλέγμα πολυδιοξανόνης (Ella-CS, Τσεχία)
3. μεταλικές (συνήθως πληρως καλυμένες αλλά και μερικώς)
Wallflex esophageal stent (Boston Scientific Inc, Natick, MA)
Bonastent esophageal stent (EndoChoice Inc, Alpharetta, GA)
Evolution esophageal stent (Cook Medical Inc, Winston-Salem, NC)
Niti – S (TaeWoog Medical, Seoul, Korea)
Επιτυχής τοποθέτηση και αφαίρεση των μεταλικών ενδοπροθέσεων επιτυγχάνεται
σε ανω του 90% των περιπτώσεων. Η δυσφαγία βελτιώνεται σημαντικά ενω η νοσηρότητα ειναι μικρή. Πρόβλημα παραμένει η επανεμφάνιση της δυσφαγίας μεχρι και
στο 50% τών ασθενών μετα 12 μήνες παρακολούθησης1-4.
Οι επιπλοκές περιλαμβάνοουν την μετανάστευση της ενδοπρόθεσης (μεχρι το 35%
των ασθενών), πόνο στο στήθος που αρκετές φορές είναι έντονος και χρήζει ισχυρά
αναλγητικά και σπάνια αιμορραγία, διάτρηση, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, και
σχηματισμός συρίγγιου. Σε περιπτώσεις μετανάστευσης της ενδοπρόθεσης συνήθως
είναι δυνατή η αφαίρεσή της ενδοσκοπικά.
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και με τις πλαστικές ενδοπροθέσεις. Σε μια
συστηματική ανασκόπηση δέκα μελετών με 130 ασθενείς η εισαγωγή πλαστικής ενδοπρόθεσης ήταν τεχνικά επιτυχής σε 128 από 130 ασθενείς (98%). Ωστόσο, μόνο 68
ασθενείς (52%) ήταν ασυμπτωματικοί, χωρίς την ανάγκη για περαιτέρω ενδοσκοπικές

Ultraflex, Polyflex, μερικώς καλυμένο Wallflex, μερικώς
καλυμένο Evolution, SX-Ella και Niti-S,

Βιοδιασπώμενη ενδοπρόθεση

Εικόνα 1. Διάφοροι τύποι ενδοπροθέσεων που εχουν χρησιμοποιηθεί σε καλοήθεις παθήσεις οισοφάγου
(με σειρά απο δεξια προς αριστερά)
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διαστολές μετά από μια μέση περίοδο παρακολούθησης 13 μηνών. Μετανάστευση τής
πλαστικής ενδοπρόθεσης συνέβη στο 23% των ασθενών εντός τεσσάρων εβδομάδων,
και ενδοσκοπική επανεπέμβαση κρίθηκε απαραίτητη σε 21% των ασθενών5.
Τα τελευταία χρόνια εχουν αναπτυχθεί μη μεταλικές ενδοπροθέσεις απο πλέγμα
πολυδιοξανόνης οι οποίες αυτόματα βιοδιασπώνται μετα ένα χρονικό διάστημα και
δεν χρειάζεται νέα ενδοσκοπική παρέμβαση για την αφαίρεσή τους (Ella-CS, Hradeck
Kralove, Τσεχία). Απο τις πρώτες μελέτες φαίνεται να είναι ισοδύναμες με τις αυτοδειατινόμενες πλαστικές ενδοπροθέσεις οσον αφορα την βραχυχρόνια και μακροχρόνια
αποτελεσματικότητα τους6-7.
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν την υπεροχή κάποιου
τύπου ενδοπρόθεσης. Σήμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μερικώς καλυμένες
ενδοπροθέσεις αλλα πλήρως καλυμένες καθότι ειναι πιθανή η καθήλωση της ενδοπρόθεσης που θα δυσκολεύσει την αφαιρεση της. Επισης ορισμένες ενδοπροθέσεις
οπως οι πλαστικές (Polyflex stent, Boston Scientific) και οι βιοδιασπώμενες δεν ειναι
προφορτωμένες στον καθετήρα εισαγωγής αλλά χρειάζονται φόρτωση πάνω στον
καθετήρα πριν την εισαγωγή τους.
Καλοήθεις στενώσεις εντέρου
Ενδοπροθέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε λίγες περιπτώσεις και σε καλοήθεις
στενώσεις του παχέος εντέορυ κυρίως για προσωρινή αποσυμπίεση και αποφυγή
κολοστομίας (οπως σε στένωση απο εκκολπωματική νόσο). Η εμπειρία είναι περιορισμένη και τα αποτελέσματα αμφίβολα8-11
Καλοήθεις παθήσεις χοληφόρων
Ενδοπροθέσεις εχουν απο παλαιά χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση καλοήθων
στενώσεων χοληφόρων κυρίως μετεγχειρητικών η απότοκων σκληρυντικής χολαγγειίτιδας η χρόνιας παγκρεατίτιδας. Κυρίως χρησιμοποιούνται ευθείες πλαστικές
ενδοπροθέσεις διαμέτρου 10fr και μήκους 7-12εκ. Στίς μετεγχειρητικές στενώσεις η
πρακτική είναι να τοποθετούνται συνέχεια αυξανόμενος αριθμός ενδοπροθέσεων2-6
μετα διαστολή της στένωσης οι οποίες αφαιρούνται ανα τρίμηνο και τοποθετούνται
νέες και αυτό επαναλαμβάνεται για περίπου ενα έτος. Απαραίτητη είναι η διενέργεια
ενδοσκοπικής σφιγκτηροτομής πριν τους χειρισμούς που διευκολύνει την εισαγωγή
των ενδοπροθέσεων. Πρόβλημα παραμένει η επανεμφάνιση συμπτωμάτων στο 20%
περίπου των ασθενών μετα απο μακροχρόνια παρακολούθηση και ωφείλεται είτε στην
υποτροπή της στένωσης η στην εμφάνιση λίθων εγγύτερα της στένωσης λογω της
κακής ροής της χολής στην περιοχή καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπιστούν
ενδοσκοπικά στις περισότερες περιπτώσεις12-17.
Τα τελευταία χρόνια εχουν επίσης χρησιμοποιηθεί αυτοδιατεινόμενες πλήρης καλυμενες μεταλικές ενδοπροθέσεις σε επιλεγμένα περιστατικά με καλά αποτελέσματα18.
Βιβλιογραφία
1. Bakken JC, Wong Kee Song LM et al. Use of a fully covered self-expandable metal stent for
the treatment of benign esophageal diseases. Gastrointest Endosc 2010; 72:712.
83

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

2. Senousy BE, Gupte AR, Draganov PV, et al. Fully covered Alimaxx esophageal metal stents
in the endoscopic treatment of benign esophageal diseases. Dig Dis Sci 2010; 55:3399.
3. Eloubeidi MA, Talreja JP, Lopes TL, et al. Success and complications associated with placement of fully covered removable self-expandable metal stents for benign esophageal diseases.
Gastrointest Endosc 2011; 73:673.
4. Buscaglia JM, Ho S, Sethi A, et al. Fully covered self-expandable metal stents for benign
esophageal disease: a multicenter retrospective case series of 31 patients. Gastrointest
Endosc 2011; 74:207.
5. Repici A, Hassan C, Sharma P, et al. Systematic review: the role of self-expanding plastic
stents for benign oesophageal strictures. Aliment Pharmacol Ther 2010; 31:1268.
6. Saito Y, Tanaka T, Andoh A, et al. Novel biodegradable stents for benign esophageal strictures
following endoscopic submucosal dissection. Dig Dis Sci 2008; 53:330.
7. van Boeckel PG, Vleggaar FP, Siersema PD. A comparison of temporary self-expanding plastic and biodegradable stents for refractory benign esophageal strictures. Clin Gastroenterol
Hepatol 2011; 9:653.
8. Paúl L, Pinto I, Gómez H, et al. Metallic stents in the treatment of benign diseases of the colon:
preliminary experience in 10 cases. Radiology 2002; 223:715.
9. Meisner S, Hensler M, Knop FK, et al. Self-expanding metal stents for colonic obstruction:
experiences from 104 procedures in a single center. Dis Colon Rectum 2004; 47:444.
10. Davidson R, Sweeney WB. Endoluminal stenting for benign colonic obstruction. Surg Endosc
1998; 12:353.
11. Cascales-Sanchez P, Garcia-Olmo D, Julia-Molla E. Long-term expandable stent as a definitive treatment for benign rectal stenosis. Br J Surg 1997; 84:840.
12. Geenen DJ, Geenen JE, Hogan WJ, et al. Endoscopic therapy for benign bile duct strictures.
Gastrointest Endosc 1989; 35:367.
13. Duvall, A, Haber, GB, Kortan, P, et al. Long term follow up of endoscopic stenting for benign
postoperative bile duct strictures (abstract). Gastrointest Endosc 1997; 45:AB129.
14. Costamagna G, Pandolfi M, Mutignani M, et al. Long-term results of endoscopic management
of postoperative bile duct strictures with increasing numbers of stents. Gastrointest Endosc
2001; 54:162.
15. Bergman JJ, Burgemeister L, Bruno MJ, et al. Long-term follow-up after biliary stent placement
for postoperative bile duct stenosis. Gastrointest Endosc 2001; 54:154.
16. Costamagna G, Tringali A, Mutignani M, et al. Endotherapy of postoperative biliary strictures
with multiple stents: results after more than 10 years of follow-up. Gastrointest Endosc 2010;
72:551.
17. Lee JG, Leung JW. Long-term follow-up after biliary stent placement for postoperative bile
duct stenosis. Gastrointest Endosc 2001; 54:272.
18. Mahajan A, Ho H, Sauer B et al. Temporary placement of fully covered self-expandable metal
stents in benign biliary strictures: midterm evaluation (with video). Gastrointest Endosc.
2009:303-9.

84

Η σημασία της μέτρησης των επιπέδων
του HBsAg στην καθ’ημέρα κλινική
πράξη. Πόσο επηρεάζει την κλινική
πρακτική;
Βασίλης Παπαδημητρόπουλος

Εισαγωγή
Η ανίχνευση στον ορό του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) του ιού της ηπατίτιδας
Β (HBV) παραμένει εδώ και τέσσερις δεκαετίες ο βασικός διαγνωστικός ορολογικός
δείκτης της HBV λοίμωξης, ενώ η εξαφάνισή του κατά τη φυσική πορεία της νόσου ή
μετά από θεραπευτική αγωγή και η ανάπτυξη αντισωμάτων antiHBs, αντανακλά τον
ανοσολογικό έλεγχο της λοίμωξης και την αποδρομή της κλινικής νόσου.
Η μέτρηση, αντίθετα, των επιπέδων του στον ορό δεν είχε μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη τόσο λόγω μη διαθέσιμων αξιόπιστων μεθόδων προσδιορισμού
αλλά κυρίως λόγω μη επαρκούς κατανόησης της σημασίας τους. Τα τελευταία χρόνια
όμως η συσχέτιση των επιπέδων του HBsAg τόσο με την φυσική πορεία της λοίμωξης
όσο και με την ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή έχει φέρει στο προσκήνιο την
πιθανή αναγκαιότητα του ποσοτικού του προσδιορισμού.
Δομικά συστατικά του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) και μοριακά
χαρακτηριστικά του HBsAg
Ο HBV είναι DNA ιός και ανήκει στην οικογένεια των ιών Hepadnaviridae. O πλήρης μολυσματικός ιός έχει τη μορφή σφαιρικού σωματιδίου διαμέτρου 42-45nm και
αποτελείται από α) λιποπρωτεινικό επιφανειακό περίβλημα που απαρτίζεται από διπλό
στρώμα λιπιδίων και τις επιφανειακές γλυκοπρωτείνες του ιού (Large, Medium, Small
HBs –LHBs, MHBs, SHBs αντίστοιχα) που όλες μαζί αναφέρονται ως πρωτεΐνη (αντιγόνο) επιφανείας του HBV (HBsAg), β) το περίβλημα του πυρήνα (νουκλεοκαψίδιο)
που συνίσταται από την πρωτεΐνη του πυρήνα (πρωτεΐνη core), και γ) τον πυρήνα που
περιέχει μονήρες αντίγραφο γονιδιώματος του ιού και την πολυμεράση του ιού. Εκτός
όμως από τη πλήρη μορφή του ιικού λοιμώδους σωματιδίου (σωμάτια Dane), στον
ορό αναγνωρίζονται και μη λοιμώδη ιικά υποτμήματα που έχουν είτε τη μορφή σφαι85
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ρικών σωματιδίων και αποτελούνται κυρίως από SHBs είτε νηματοειδών σωματιδίων
ή σωληνίσκων που συντίθενται από LHBs, MHBs και SHBs1.
Το γονιδίωμα του ιού περιέχει 4 πλαίσια ανάγνωσης τα οποία είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα σε σημαντική έκταση και κωδικογράφουν 7 πρωτεΐνες: το πλαίσιο ανάγνωσης
του φακέλου (pre-S/S), το πλαίσιο ανάγνωσης της πυρηνικής/προπυρηνικής περιοχής,
το πλαίσιο ανάγνωσης της πολυμεράσης και το πλαίσιο ανάγνωσης της πρωτεΐνης
Χ.Το πλαίσιο ανάγνωσης του φακέλου (pre-S/S) κωδικογράφει τις τρείς πρωτεΐνες
επιφανείας: τη LHBs από τις περιοχές pre-S1, pre-S2 και S, τη MHBs από τις περιοχές
pre-S2 και S και τη SHBs από την περιοχή S. Σε ενεργό πολλαπλασιασμό του ιού επικρατεί η παραγωγή των MHBs και SHBs ενώ αντίθετα στην ανενεργό φάση φαίνεται
να επικρατεί η παραγωγή της LHBs. Η πρωτεΐνοσύνθεση και η γλυκοζυλίωση λαμβάνει
μέρος στις μεμβράνες του ενδοπλασματικού δικτύου όπου στη συνέχεια οι πρωτεΐνες επιφανείας αλληλεπιδρούν με τα νουκλεοκαψίδια και σχηματίζουν τα πλήρη ιικά
σωματίδια. Όμως επειδή οι πρωτεΐνες επιφανείας υπερπαράγονται σε σχέση με όσες
απαιτούνται για τον σχηματισμό των ιικών σωματιδίων, η περίσσεια αυτών συνενώνονται
με διαμοριακούς δισουλφιδικούς δεσμούς και σχηματίζουν τα νηματοειδή ή σφαιρικά
μη λοιμώδη υποτμήματα του ιού. Τα υποτμήματα αυτά είναι κατά 102-105 πολλαπλάσια
των πλήρων ιικών σωματιδίων αλλά οι διαθέσιμες σήμερα μέθοδοι προσδιορισμού του
αντιγόνου επιφανείας ανιχνεύουν και τις τρεις αυτές μορφές χωρίς να μπορούν να
τις ξεχωρίσουν. Όταν υπάρχει περίσσεια LHBs προκαλείται αναστολή της έκκρισης
και η συσσωρευμένη πρωτεΐνη διατείνει το ενδοπλασματικό δίκτυο και προσδίδει
την εμφάνιση των ground-glass ηπατοκυττάρων. Τέλος, η παραγωγή του HBsAg δεν
προέρχεται μόνο από το cccDNA αλλά και από το HBV DNA που είναι ενσωματωμένο
στο χρωμόσωμα του ηπατοκυττάρου το οποίο όμως δεν αποτελεί και μήτρα για την
αντιγραφή του ιού καθώς δεν είναι στην πλήρη μορφή του2,3.
Μέθοδοι προσδιορισμού
Μέχρι πρόσφατα, οι μέθοδοι ανίχνευσης του HBsAg που πρωτοπεριγράφησαν από
τη δεκαετία του 1970 χρησιμοποιώντας τεχνικές ELISA και RIA, περιοριζόντουσαν στον
ποιοτικό προσδιορισμό του Ag επιφανείας. Τα τελευταία όμως χρόνια αναπτύχθηκαν
και μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού και δύο από αυτές είναι σήμερα εμπορικά
διαθέσιμες: η μέθοδος Architect QT (Abbott Laboratories) και η μέθοδος Elecsys II
Quant (Roche Diagnostics). Η Architect μπορεί να μετρήσει επίπεδα του HBsAg από
0.05-250 IU/ml ενώ η ανίχνευση υψηλότερων επιπέδων απαιτεί διάλυση που δεν είναι
αυτοματοποιημένη. Αντίθετα η Elecsys μπορεί να μετρήσει επίπεδα του HBsAg από
0.05-52000 IU/ml και η διάλυση αν χρειάζεται γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο4,5.
Κλινική εφαρμογή της μέτρησης των επιπέδων του HBsAg
Α) Παρακολούθηση της φυσικής πορείας της χρόνιας HBV λοίμωξης
Τα επίπεδα του HBsAg κατά την φυσική πορεία της χρόνιας HBV λοίμωξης δεν
παρουσιάζουν πάντα συσχέτιση με τους ορολογικούς (HBV DNA) ή ενδοηπατικούς
δείκτες (cccDNA) της αναπαραγωγής του ιού. Έτσι στη χρόνια HBeAg θετική περίοδο
η συσχέτιση αυτή είναι μεγάλη ενώ στη χρόνια HBeAg αρνητική περίοδο η συσχέτιση
είναι μικρή6. Το γεγονός αυτό προφανώς οφείλεται στη διαφορετική οδό παραγωγής
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του HBsAg (σε σχέση με το HBV DNA), στην παραγωγή υποτμημάτων του ιού, στη
μη διάκριση με τις μεθόδους προσδιορισμού των πλήρων ιικών σωματιδίων καθώς και
στην παραγωγή του HBsAg και από ενσωματωμένο στα χρωμοσώματα γενετικό υλικό
του ιού κατά την χρονική εξέλιξη της HBV λοίμωξης.
Σύμφωνα με μελέτες τόσο από την Ασία όσο και από την Ευρώπη, τα επίπεδα
του HBsAg είναι υψηλότερα στη φάση της ανοσοανοχής, μειώνοται στη φάση της
ανοσολογικής κάθαρσης, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα ανευρίσκονται στη φάση της
ανενεργού φορείας για να αυξηθούν και πάλι στη φάση της ενεργοποιήσεως (αλλά
λιγότερο από τις δύο πρώτες φάσεις). Επίσης, χαρακτηριστικά, στη φάση της ανενεργού φορείας η σχέση HBsAg/HBV DNA του ορού είναι μεγαλύτερη από ότι στις
άλλες φάσεις λόγω προφανώς του γεγονότος ότι στην παραγωγή του Ag επιφανείας
εκτός από το μεταγραφικά ενεργό ccc DNA συμμετέχει και το ενσωματωμένο στο
χρωμόσωμα γενετικό υλικό7,8.
Από αυτά τα δεδομένα που ίσως φανερώνουν μία έμμεση συσχέτιση των επιπέδων
του HBsAg με την παρουσία ή όχι ανοσολογικού ελέγχου στην πορεία της χρόνιας HBV
λοίμωξης, προκύπτουν ερωτήματα αν θα μπορούσε η μέτρηση αυτών των επιπέδων
να χρησιμοποιηθεί α) για να διακριθούν καλύτερα ορολογικά οι διάφορες φάσεις της
χρόνιας HBV λοίμωξης (η φάση της ανοσοανοχής από τη φάση της ανοσολογικής
κάθαρσης και η φάση της ανενεργού φορείας από την HBeAg (-) χρόνια ηπατίτιδα
Β) και β) για να καθορισθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιοι ασθενείς έχουν ανάγκη
θεραπευτικής αγωγής αποφεύγοντας τη διενέργεια βιοψίας ήπατος.
Η διάκριση της φάσης της ανοσοανοχής από τη φάση της ανοσολογικής κάθαρσης με βάση τα επίπεδα του HBsAg δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ίσως πολύ υψηλά
επίπεδα HBsAg > 100000 IU/ml να είναι ενδεικτικά φάσεως ανοσοανοχής6. Αντίθετα
μεγαλύτερη προσπάθεια (λόγω και της σημαντικότερης κλινικής εφαρμογής) έχει γίνει
στις διάφορες μελέτες να καθοριστούν cut-off επίπεδα που να διακρίνουν τη φάση της
ανενεργού φορείας από την HBeAg (-) χρόνια ηπατίτιδα Β. Επίπεδα HBsAg < 1000
IU/ml σε συνδυασμό με HBV DNA <2000 IU/ml φαίνεται να διακρίνουν τις δύο αυτές
φάσεις με διαγνωστική ακρίβεια > 95%, ιδίως στον γονότυπο D, ενώ επίπεδα του
HBsAg < 100 IU/ml στους γονοτύπους B και C έχουν συσχετισθεί θετικά με απώλεια
του Ag επιφανείας9,10.
Β) Παρακολούθηση ανταπόκρισης της θεραπευτικής αγωγής
Η σύγχρονη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β, όπως είναι γνωστό,
περιλαμβάνει την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α και τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα
(ΝΑ). Επειδή έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης
αντίστασης του ιού στη χορηγούμενη αντι-ιική αγωγή ώστε τείνει να μην απασχολεί
πια τόσο στην κλινική πράξη, στο προσκήνιο της ερευνητικής προσπάθειας για τη
βελτίωση της θεραπευτικής στρατηγικής έχει τεθεί το εξής ερωτηματικό: μήπως
η μέτρηση των επιπέδων του HBsAg (που φαίνεται να αντανακλά όχι μόνο τον ιικό
αναδιπλασιασμό αλλά και την παρουσία ή όχι του ανοσολογικού ελέγχου), σε συνδυασμό φυσικά με τα επίπεδα του HBV DNA, μπορεί να βοηθήσει α) στην απόφαση
έναρξης θεραπευτικής αγωγής, β) στην επιλογή μεταξύ ιντερφερόνης ή ΝA και γ)
στην απόφαση για διακοπή της θεραπείας τόσο στους HBeAg (+) όσο και στους
HBeAg (-) ασθενείς.
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α) Παρακολούθηση ανταπόκρισης θεραπείας με Peg-IFN
Τα επίπεδα του HBsAg προ της ενάρξεως της αγωγής δεν φαίνεται να βοηθούν τα
υπάρχοντα βασικά κριτήρια επιλογής μεταξύ Peg-IFN και NA (HBeAg status, επίπεδα
ALT, επίπεδα HBV DNA, γονότυπος). Σε μία μελέτη με HBeAg (+) ασθενείς διαπιστώθηκε
ότι αρχικά επίπεδα HBsAg < 10000 IU/ml συνδυάστηκαν με μεγαλύτερη ανταπόκριση
στην ιντερφερόνη, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες μελέτες11.
Η μέτρηση των επιπέδων του HBsAg ως δείκτης παρακολούθησης της ανταπόκρισης της θεραπείας με IFN έχει προταθεί από το 1994 καθώς οι Jansen και συν.
σε μία μελέτη τους διαπίστωσαν ότι οι HBeAg (+) ασθενείς που επιτύγχαναν με την
αγωγή αροαναστροφή του HBeAg παρουσίαζαν σημαντική διαφορά στην πτώση του
HBsAg από εκείνους που δεν ανταποκρίνονταν τελικά12. Η παρατήρηση όμως αυτή
στη συνέχεια δεν αξιοποιήθηκε μέχρι πρόσφατα, κυρίως λόγω έλλειψης εμπορικά
διαθέσιμων μεθόδων προσδιορισμού.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι HBeAg (+) ασθενείς που λαμβάνουν Peg-IFN και παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα HBsAg προ της ενάρξεως
της αγωγής αλλά κυρίως νωρίς κατά τη θεραπεία σημαντική πτώση των επιπέδων
του, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης. Οι Chan και συν. διαπίστωσαν ότι
οι ασθενείς που εμφάνισαν επίπεδα HBsAg < 300 IU/ml τον 6ο μήνα της θεραπείας
είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης ανταπόκρισης στο τέλος της θεραπείας
(οροαναστροφή του HBeAg και HBV DNA < 2000 IU/ml) και διατήρησής της 12 μήνες
μετά (62% vs 11%)13. Επιπλέον αυτοί που είχαν μείωση του HBsAg > 1 log και επίπεδα
< 300 IU/ml τον 6ο μήνα της θεραπείας, παρουσίαζαν ποσοστό 75% διατήρησης της
ανταπόκρισης σε αντίθεση με αυτούς που δεν επέτυχαν αυτές τις μειώσεις όπου το
ποσοστό ήταν μόνο 15%. Επίσης σε μελέτη των Lau και συν. επίπεδα HBsAg < 1500
IU/ml την 12η εβδομάδα της θεραπείας είχαν θετική προγνωστική αξία (PPV) 57% και
αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 72% για οροαναστροφή του HBeAg 6 μήνες μετά
τη διακοπή της θεραπείας14. Από την άλλη πλευρά, οι Sonneveld και συν. διαπίστωσαν
ότι η απουσία μείωσης των επιπέδων του HBsAg την 12η εβδομάδα της θεραπείας
συνδυάστηκε με NPV 97% για ανταπόκριση 6 μήνες μετά τη θεραπεία (απώλεια του
HBeAg και HBV DNA < 2000 IU/ml)15 ενώ οι Lau και συν. συνδύασαν επίπεδα HBsAg
> 20000 IU/ml την 12η εβδομάδα της θεραπείας με NPV 84%14. Συμπερασματικά για
τους HBeAg (+) ασθενείς που λαμβάνουν Peg-IFN, μια μη σημαντική μείωση του
HBsAg την12η εβδομάδα της θεραπείας μπορεί να προβλέψει τους μη ανταποκρινόμενους ενώ μια σημαντική μείωση την 24η εβδομάδα αντίθετα μπορεί να προβλέψει
τους ανταποκρινόμενους χωρίς όμως προς το παρόν να μπορούμε να μιλάμε για
συγκεκριμένα cut-off τιμών.
Όσον αφορά τους ασθενείς με χρόνια HBeAg (-) ηπατίτιδα Β, τα αρχικά χαμηλά
επίπεδα του HBsAg στον ορό, σύμφωνα με μικρή μελέτη χορήγησης Peg IFN α2-α και
adefovir, συνδυάστηκαν με εμμένουσα ιολογική ανταπόκριση (HBV DNA < 2000 IU/
ml 6 μήνες μετά τη θεραπεία) αλλά ούτε κλινικά χρήσιμα cut-off τιμών μπόρεσαν να
αναπαραχθούν ούτε τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν από άλλες μελέτες16.
Η ανάλυση, από την άλλη, της κινητικής των επιπέδων του HBsAg στον ορό στους
ασθενείς με χρόνια HBeAg (-) ηπατίτιδα Β που λαμβάνουν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη,
ίσως έχει περισσότερη προγνωστική αξία από τα αρχικά επίπεδα. Έτσι σύμφωνα με
μία μελάτη των Moucari et al, πτώση των επιπέδων του HBsAg κατά 0.5 log στις 12
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εβδομάδες ή 1 log στις 24 εβδομάδες συνδυάστηκε με υψηλή πιθανότητα για ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο HBV DNA 6 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας): 89% σε
αντίθεση με μόνο 10 % για όσους δεν επέτυχαν αυτή τη μείωση17.
Επίσης κατά την αναδρομική ανάλυση των επιπέδων του HBsAg στη registration
trial της Peg IFN a2-a, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που παρουσίασαν πτώση ≥10%
την 12η εβδομάδα της θεραπείας είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης (67% vs
16%). Επειδή όμως ένα ποσοστό ασθενών που δεν παρουσίασε πτώση ≥ 10% παρόλα
αυτά έχασαν το s αντιγόνο, γι’αυτό και η κλινική σημαντικότητα της μείωσης αυτής
ως cut-off διακοπής της θεραπείας είναι περιορισμένη18.
Σε μία άλλη μελέτη που αφορούσε HBeAg (-) ασθενείς, κυρίως γονοτύπου D που
έλαβαν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, αναλύθηκαν τα επίπεδα του HBsAg σε συνδυασμό με τα επίπεδα του HBV DNA. Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι αν την 12η εβδομάδα δεν
είχε επιτευχθεί μείωση των επιπέδων και του HBsAg και του HBV DNA > 2 log τότε
η αρνητική προγνωστική αξία για εμμένουσα ανταπόκριση (HBV DNA < 2000 IU/ml 6
μήνες μετά τη θεραπεία) ήταν 100% (NPV 100%)19. Αυτός όμως ο κανόνας διακοπής
πιθανά να έχει αξία μόνο για τον γονότυπο D καθώς ο γονότυπος φαίνεται να επηρεάζει την κινητική του HBsAg20.
β) Παρακολούθηση ανταπόκρισης θεραπείας με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα
Μέχρι πρόσφατα μόνο λίγες μελέτες έχουν αναλύσει τα επίπεδα του HBsAg κατά
τη διάρκεια θεραπείας με ΝΑ αφορώντας ετερογενή πληθυσμό ασθενών με αποτέλεσμα την μη εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αυτό που σίγουρα προέκυψε ήταν
ότι η μείωση ήταν μικρότερη και πιο αργή συγκρινόμενη με αυτη που παρατηρείται
κατά τη θεραπεία με ιντερφερόνη ή συγκρινόμενη με την αντίστοιχη μείωση του HBV
DNA. Επίσης η μείωση των επιπέδων του HBsAg φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στους
HBeAg (+) σε σχέση με τους HBeAg (-) ασθενείς.
Ένα σημαντικό κλινικό ερώτημα είναι, όπως έχουμε προαναφέρει, αν μελετώντας
την κινητική του HBsAg κατά τη διάρκεια θεραπείας με ΝΑ μπορούμε να προβλέψουμε την οροαναστροφή του HBeAg ή του HBsAg και κατά συνέπεια να εφαρμόσουμε
κανόνες διακοπής της θεραπείας. Σε μια μελέτη λοιπόν με HBeAg (+) ασθενείς που
έλαβαν τελμπιβουντίνη για τουλάχισταν 3 χρόνια, οι συγγραφείς κατέληξαν ότι μείωση
του HBsAg > 1 log μετά από 1 έτος θεραπείας είχε προγνωστική αξία απώλειας του
HBsAg21, ενώ αντίστοιχα HBeAg (+) ασθενείς που έλαβαν τενοφοβίρη για 4 έτη και
έχασαν το HBsAg, έτειναν να έχουν υψηλότερα αρχικά επίπεδα HBsAg και ταχύτερη
μείωση των επιπέδων τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας22. Επίσης σε μία μελέτη
από το Hong Kong όπου χορηγήθηκε λαμιβουντίνη σε HBeAg (-) ασθενείς (γονοτύπου
Β και C κυρίως) καθορισμένης διάρκειας, όσοι στο τέλος της αγωγής είχαν μείωση
των επιπέδων του HBsAg > 1 log και επίπεδα < 100 IU/ml παρέμειναν με μη ανιχνεύσιμο HBV DNA 1 έτος μετά τη διακοπή της θεραπείας23. Σε μία άλλη όμως Γερμανική
μελέτη κυρίως με HBeAg (-) ασθενείς, η σημαντική μείωση των επιπέδων του HBsAg
δεν συνδυάστηκε και με αυξημένη συχνότητα απώλειάς του24.
Συμπερασματικά, κατά τη θεραπεία με ΝΑ, η μείωση των επιπέδων του HBsAg
είναι αργή και δεν συνδυάζεται με την αντίστοχη του HBV DNA. Όμως αντιθέτως, μια
γρήγορη και μεγάλη πτώση των επιπέδων σε συνδυασμό με ιολογική ανταπόκριση
ίσως μπορεί να καθορίσει ποιοι ασθενείς τελικά θα οροαναστρέψουν το HBsAg. Για την
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εξαγωγή όμως cut-off τιμών και εφαρμογή κανόνων διακοπής της θεραπείας, απαιτούνται μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες με αυτό ως κύριο στόχο και όχι συμπεράσματα
από υποαναλύσεις μελετών με άλλο κύριο ερευνητικό σκοπό.
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Θεραπευτικοί χειρισμοί σε ειδικές
ομάδες ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα β΄:
εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή
Ιωάννης Ελευσινιώτης

Η εκτίμηση της γυναίκας με χρόνια HBV λοίμωξη κατά την διάρκεια της κύησης
πρέπει να στοχεύει στην απάντηση των κάτωθι βασικών ερωτημάτων: α) ποιο είναι το
στάδιο της ηπατικής νόσου και ποιος ο εκτιμώμενος κίνδυνος αναζωπύρωσης της λοίμωξης κατά την κύηση, β) ποια είναι η πιθανή επίδραση της λοίμωξης/ηπατικής νόσου
στην έκβαση της κύησης και του κυήματος, γ) ποια η βραχυχρόνια και μακροχρόνια
αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης ενεργητικής και παθητικής ανοσοπροφύλαξης
του νεογνού και δ) ποιος ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της λοίμωξης κατά την περίοδο
της λοχείας και ποιες οι πιθανές συνέπειες αυτής.
Οι ενδοκρινολογικές και ανοσολογικές μεταβολές που διαδραματίζονται κατά την
διάρκεια της κύησης συντελούν στην ελάττωση της ανοσιακής απάντησης του ξενιστή
έναντι ποικίλων παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου και του HBV, και ως εκ τούτου
στην ομαλοποίηση των ηπατικών ενζύμων έτσι ώστε βιοχημική ή/και κλινική έξαρση
συνεπεία της λοίμωξης να παρατηρούνται εξαιρετικά σπάνια κατά την κύηση. Στην
ομαλοποίηση των ηπατικών ενζύμων συμβάλλει σε ένα ποσοστό και η αιμοαραίωση
που παρατηρείται φυσιολογικά από τα μέσα του δευτέρου τριμήνου και κορυφώνεται
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, με αποτέλεσμα οι «φυσιολογικές» τιμές των ηπατικών
ενζύμων κατά την διάρκεια της κύησης να επιδέχονται περαιτέρω τροποποιήσεως.
Έγκυες γυναίκες με χρόνια HBV λοίμωξη και σημαντικού βαθμού ιαιμία παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αμινοτρανσφερασών και γGT, συχνά εντός των
προτεινόμενων από τα διάφορα εργαστήρια φυσιολογικών τιμών, σε σύγκριση με
αυτές που έχουν πολύ χαμηλά ή μη-ανιχνεύσιμα επίπεδα HBV-DNA ορού, ωστόσο το
γεγονός αυτό δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Τα επίπεδα HBV-DNA
αυξάνονται συνήθως σε επίπεδα μικρότερα του 1 log copies/ml από το πρώτο προς
το τρίτο τρίμηνο της κύησης, γεγονός σημαντικό κυρίως για γυναίκες που ξεκινούν με
πολύ υψηλά επίπεδα ιαιμίας. Γυναίκες με σημαντική ίνωση ή εγκατεστημένη κίρρωση
του ήπατος υπό αγωγή με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα προτείνεται να συνεχίζουν αγωγή
στην κύηση με κατηγορίας Β κατά FDA ανάλογα (τενοφοβίρη ή τελμπιβουντίνη) με
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βάση το ιστορικό θεραπείας και τα υπάρχοντα ιολογικά δεδομένα ενώ αυτές με ήπια
νόσο δύναται είτε να ακολουθήσουν την ίδια οδηγία είτε να διακόψουν την αγωγή
με στενή παρακολούθηση και επανέναρξη αυτής κατά την περιγεννητική περίοδο ή
μετά τον τοκετό.
Μελέτες από το Hong-Kong και το Ισραήλ παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επαπειλούμενου πρόωρου τοκετού και προωρότητας σε νεογνά μητέρων με χρόνια HBV
λοίμωξη δίχως να εκτιμάται τόσο το HBeAg-status όσο και τα επίπεδα HBV-DNA αυτών.
Μελέτη από τη χώρα μας συσχετίζει ισχυρά την εμφάνιση πρόωρου τοκετού με την
παρουσία HBV-DNA στο αίμα του ομφαλίου λώρου, γεγονός το οποίο παρατηρείται
σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες με υψηλά επίπεδα ιαιμίας κατά την περιγεννητική
περίοδο. Η συμβολή της αγωγής με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα που επιβεβαιωμένα
μειώνουν θεαματικά τα επίπεδα HBV-DNA σε έγκυες γυναίκες με χρόνια HBV λοίμωξη, χρησιμοποιούμενα ως επί το πλείστον κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου
κύησης, στην πρόληψη και αποφυγή του φαινομένου της προωρότητας αποτελεί
σημαντικό και αναπάντητο επί του παρόντος ερευνητικό ερώτημα.
Η λοίμωξη του κυήματος-νεογνού από την μητέρα δύναται να συντελεσθεί τόσο
κατά την διάρκεια της ενδομητρίου ζωής όσο και περιγεννητικά ενώ δεν αποκλείεται
και το γεγονός της μετάδοσης κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία μέσω του θηλασμού
ή της στενής επαφής με την μητέρα ιδίως σε νεογνά με πλημμελή εφαρμογή του
σχήματος ανοσοπροφύλαξης. Ωστόσο ως βασική αιτία αποτυχίας του σχήματος ανοσοπροφύλαξης και κάθετης μετάδοσης της λοίμωξης που οδηγεί σε εξαιρετικά υψηλά
ποσοστά χρονιότητας θεωρείται η ενδομήτρια-διαπλακουντιακή οδός μετάδοσης που
παρατηρείται συνήθως σε νεογνά γυναικών με HBeAg-θετική χρόνια HBV λοίμωξη
και σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες με πολύ υψηλά επίπεδα ιαιμίας (>8 log copies/
ml ή >7 log IU/ml). Πρόσφατα δημοσιευμένη μετανάλυση 15 τυχαιοποιημένων-ελεγχόμενων κλινικών μελετών που συμπεριέλαβε 1693 γυναίκες με χρόνια HBV λοίμωξη
κατέληξε ότι η χορήγηση λαμιβουντίνης από την 28η εβδομάδα της κύησης δύναται
να αποτρέψει αποτελεσματικά την κάθετη μετάδοση της λοίμωξης, πλεονεκτώντας
μάλιστα σημαντικά των σχημάτων χορήγησης ανοσοσφαιρίνης στην έγκυο γυναίκα,
υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ιαιμίας της μητέρας κατά
την περιγεννητική περίοδο (<6 log copies/ml). Νεότερα και ισχυρότερα ανάλογα με
καλύτερο προφίλ ασφάλειας (FDA class B) στην κύηση όπως η τελμπιβουντίνη και η
τενοφοβίρη, δύναται να μειώσουν σημαντικά ή και να εξαλείψουν τα επίπεδα ιαιμίας
μέσα σε λίγες εβδομάδες χορήγησης σε πολύ υψηλό ποσοστό γυναικών με πολύ υψηλά
επίπεδα HBV-DNA ((>7 log copies/m)l και να μειώσουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
τα ποσοστά αποτυχίας της υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενης παθητικής-ενεργητικής
ανοσοπροφύλαξης των νεογνών θετικών μητέρων. Σε γυναίκες με ιστορικό λοίμωξης
των προηγούμενων παιδιών τους συζητείται το ενδεχόμενο έναρξης προφυλακτικής
αγωγής ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα ιαιμίας ((>6 log copies/ml).
Με την άρση της ανοσοανοχής και την αποκατάσταση της ανοσιακής απάντησης
που παρατηρείται από το τέλος του τρίτου τριμήνου της κύησης και ιδιαίτερα στην
περίοδο της λοχείας έχουμε βιοχημική έξαρση της νόσου περίπου στο ένα τρίτο του
συνόλου των ασθενών, ακολουθούμενη από ορομετατροπή του HBeAg σε ποσοστά
που κυμαίνονται από 12.5-17%, προκειμένου για τις γυναίκες με HBeAg-θετική χρόνια
HBV λοίμωξη, και ευτυχώς σπανιότατα κλινικώς έκδηλη ικτερική νόσο με ενίοτε δυσμε94
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νή έκβαση. Απαιτείται λοιπόν στενή παρακολούθηση της ασθενούς τουλάχιστον για
τους πρώτους 6 μήνες μετά τον τοκετό και άμεση έναρξη αγωγή όταν αυτό καταστεί
αναγκαίο. Στις γυναίκες δε που λαμβάνουν αγωγή κατά την περίοδο της λοχείας ο
θηλασμός δεν συνιστάται.
Ανάλογου παθοφυσιολογικού υπόβαθρου με την κύηση-λοχεία αλλά αρκετά συχνά
μεγαλύτερης έντασης και δυσμενέστερης κλινικής έκβασης είναι η ενεργοποίηση της
HBV λοίμωξης σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική-ανοσοτροποποιητική
αγωγή για κακοήθη ή μη νοσήματα. Η παρατήρηση αυτή έχει τις ρίζες της από τη
δεκαετία του ’70 όμως οι όλο και συχνότερα εφαρμοζόμενες ανοσοκατασταλτικέςανοσοτροποποιητικές αγωγές σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού σε συνδυασμό με
την διαθεσιμότητα πολλαπλών και ασφαλών θεραπευτικών επιλογών την τελευταία
δεκαετία έχουν φέρει στην επιφάνεια ένα από μακρού αναγνωρισμένο πρόβλημα.
Από παλαιότερες μελέτες σε Ελλάδα και Ιταλία υπολογίζεται ότι περίπου το 5% των
ασθενών με συμπαγείς όγκους και το 9% των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες
έχουν συνοδό χρόνια HBV λοίμωξη ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 40% και των δύο
προαναφερόμενων ομάδων έχουν παρελθούσα έκθεση στην λοίμωξη.
Από μελέτες και μεταναλύσεις στο θέμα προκύπτει ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο
ενεργοποίησης διατρέχουν οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και ειδικότερα
ασθενείς με λεμφουπερπλαστικά νοσήματα ή μεταμόσχευση μυελού των οστών,
ασθενείς στο θεραπευτικό σχήμα των οποίων συμπεριλαμβάνεται το Rituximab ή/και
τα κορτικοστεροειδή καθώς και ασθενείς που λαμβάνουν σχήματα 2ης ή 3ης γραμμής
ή έχουν λάβει αρκετούς κύκλους χημειοθεραπείας. Τα επιδημιολογικά και ιολογικά
δεδομένα του ασθενούς επίσης φαίνεται να κατέχουν κεντρική θέση στην πιθανότητα
ενεργοποίησης της λοίμωξης αφού αυτή παρατηρείται συχνότερα σε νέους άρρενες
και ιδιαίτερα σε αυτούς με την HBeAg-θετική μορφή της χρόνιας HBV λοίμωξης και
επίπεδα ιαιμίας μεγαλύτερα των 20.000 IU/ml. Στους ασθενείς με συμπαγείς όγκους
ενεργοποίηση παρατηρείται συχνότερα σε αυτούς με καρκίνο μαστού, ηπάτωμα,
καρκίνο ρινοφάρυγγα ή μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος και σε ασθενείς που λαμβάνουν αλκαλοποιητικούς παράγοντες (κυκλοφωσφαμίδη, χλωραμβουκίλη, πλατίνα),
αλκαλοειδή της vinca (βινκριστίνη, βινβλαστίνη) ή doxorubicin-epirubicin-daunorubicin.
Στο σύνολο των ασθενών υπολογίζεται ότι ενεργοποίηση πραγματοποιείται περίπου
στο ένα τρίτο αυτών γεγονός το οποίο οδηγεί σε θνητότητα της τάξεως του 7% συνεπεία ηπατικής νόσου.
Η ενεργοποίηση παρατηρείται συνήθως στα μεσοδιαστήματα ή μετά το πέρας
των χημειοθεραπευτικών σχημάτων, μετά τον 2ο ή τον 3ο κύκλο θεραπείας και κατά
μέσον όρο 4 μήνες μετά την έναρξη των σχημάτων, ωστόσο μπορεί να παρατηρηθεί και αργότερα (12-36 μήνες) μετά από σχήματα που περιλαμβάνουν Rituximab ή
μετά από μεταμόσχευση μυελού οστών. Παρόλο που ορίζεται διαφορετικά με βάση
διάφορες μελέτες κλινικά σημαντική θεωρείται η ενεργοποίηση όταν έχουμε αύξηση
της ιαιμίας σε επίπεδα μεγαλύτερα του 1 log copies/ml και παράλληλη αύξηση των
αμινοτρανσφερασών σε επίπεδα μεγαλύτερα του 3πλάσιου των ανωτέρων φυσιολογικών τιμών. Επειδή η εξέλιξη της ενεργοποίησης από την στιγμή της αναγνώρισής
της δεν δύναται πάντοτε να προβλεφθεί και οδηγεί ενίοτε σε δυσμενή κλινική έκβαση
ακόμη και σε ασθενείς υπό έναρξη αγωγής με τα πλέον ισχυρά διαθέσιμα νουκλεοσ(τ)
ιδικά ανάλογα, ενώ παράλληλα διακόπτεται, αναβάλλεται επί μακρόν ή καθυστερεί
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η προγραμματισμένη αγωγή του βασικού νοσήματος, είναι πλέον επιβεβαιωμένο και
γενικά αποδεκτό ότι η πρόληψη της ενεργοποιήσεως υπερτερεί της αντιμετωπίσεώς
της. Προφύλαξη με λαμιβουντίνη (έναρξη κατά προτίμηση 2-3 εβδομάδες πρίν το
χημειοθεραπευτικό σχήμα ή τουλάχιστον κατά την ημέρα έναρξης του σχήματος) για
όσο διάστημα διαρκεί το σχήμα και για τουλάχιστον 6-12 μήνες μετά την ολοκλήρωσή
του φαίνεται ότι μειώνει θεαματικά το ποσοστό ενεργοποιήσεων της χρόνιας HBV
λοίμωξης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης
αποτελούν κυρίως η μη-εκλεκτικότητά της (προφύλαξη 3 ασθενών για πρόληψη ενός
κλινικού επεισοδίου) και η πιθανότητα ιολογικής διαφυγής σε περιπτώσεις χορηγήσεώς
της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Παρακολούθηση των επιπέδων
ιαιμίας κατά την διάρκεια των σχημάτων και παρέμβαση επί αναγνωρίσεως πιθανού
προκύπτοντος προβλήματος αποτελεί μια επιστημονικότερη προσέγγιση του θέματος
η οποία έχει επιχειρηθεί σε ασθενείς με καρκίνο μαστού υπό χημειοθεραπεία ωστόσο
τα ποσοστά αναπτύξεως κλινικής ηπατίτιδας και τα ποσοστά διακοπής των χημειοθεραπευτικών σχημάτων ήταν υψηλότερα σε σχέση με ασθενείς που έλαβαν εξαρχής
προφυλακτική αγωγή με λαμιβουντίνη και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα στενού
ελέγχου των ασθενών και την ύπαρξη εξειδικευμένου εργαστηρίου μοριακής ιολογίας
η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να προκρίνεται για ασθενείς ογκολογικών τμημάτων.
Έτσι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ανοσοκατασταλτική-ανοσοτροποποιητική αγωγή πρέπει να ελέγχονται ορολογικά για την HBV λοίμωξη και αυτοί
με HBsAg-θετικό να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή με λαμιβουντίνη με εξαίρεση
αυτούς που έχουν προυπάρχουσα σημαντικού βαθμού ηπατική νόσο ή έχουν ήδη
λάβει στο παρελθόν λαμιβουντίνη και αυτούς που υπολογίζεται να λάβουν αγωγή μεγαλύτερη των 12 μηνών στους οποίους πρέπει να ακολουθούνται άλλες νεότερες και
ισχυρότερες θεραπευτικές επιλογές. Ενεργοποίηση της HBV λοίμωξης σε ασθενείς
με HBsAg-αρνητικό/AntiHBc-θετικό απαντάται στο 23% των ασθενών με λεμφουπερπλαστικά νοσήματα υπό αγωγή στην οποία συμπεριλαμβάνεται πάντα το Rituximab,
ιδιαίτερα επί συνοδού απουσίας AntiHBs, και αυτή είναι η ομάδα που πιθανά χρήζει
στενότερης παρακολουθήσεως ή/και χορήγηση προφυλακτικής αγωγής.
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Στρατηγικές πρόληψης ηπατοκυτταρικού
καρκίνου σε ασθενείς με χρόνια
ηπατοπάθεια
Ευάγγελος Χολόγκιτας

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) αποτελεί την 5η συχνότερη κακοήθεια παγκοσμίως με περισσότερους από 600.000 θανάτους ανά έτος1. Επίσης, αποτελεί την 3η αιτία
θανάτου μεταξύ των κακοηθειών και την 1η αιτία θανάτου των ασθενών με κίρρωση
στις αναπτυγμένες χώρες2,3. Επιδημιολογικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σημαντική
άνοδο της επίπτωσης αλλά και της θνητότητας από ΗΚΚ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες
επιπλοκές της κίρρωσης, όπου η θνητότητα παρουσιάζει μείωση τα τελευταία έτη4.
Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη
στην αντιμετώπιση του ΗΚΚ, η θεραπεία του παραμένει πολλές φορές ένας δύσκολα
επιτεύξιμος στόχος. Γι αυτό το λόγο, η πρόληψη του ΗΚΚ αποτελεί έναν από τους
κύριους στόχους των προγραμμάτων υγείας κάθε χώρας5. Η πρόληψη του ΗΚΚ μπορεί
να διακριθεί σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Η πρώτη αφορά την αποφυγή
έκθεσης σε παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια ηπατοπάθεια (π.χ.
διενέργεια εμβολιασμών, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ κτλ). Αν και ο εμβολιασμός
έναντι της ηπατίτιδας Β έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση των ασθενών με
χρόνια ηπατίτιδα Β και στην πρόληψη του ΗΚΚ, αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι της
ηπατίτιδας C δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, παρά τις ερευνητικές προσπάθειες των
τελευταίων ετών6. Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε αποκλειστικά στην
πρόληψη του ΗΚΚ σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια ηπατοπάθεια.
Ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β
Η χρόνια ηπατίτιδα Β αποτελεί το συχνότερο αίτιο υποκείμενης ηπατοπάθειας
σε ασθενείς με ΗΚΚ παγκοσμίως. Ποικίλες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία των
επιπέδων του HBV DNA στην ανάπτυξη του ΗΚΚ σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β7.
Έτσι, όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα του ιικού φορτίου τόσο μεγαλύτερος είναι ο
κίνδυνος εμφάνισης ΗΚΚ (σχετικός κίνδυνος 1,7 για ασθενείς με χαμηλό ιικό φορτίο,
ο οποίος φτάνει στο 11,2 για ασθενείς με υψηλό ιικό φορτίο)8. Συνεπώς, η ελάττωση
του ιικού φορτίου μέσω της αντιικής αγωγής [ιντερφερόνης ή νουκλεος(τ)ιδικών
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αναλόγων από το στόμα] πιθανόν να μειώνει την εμφάνιση επιπλοκών της κίρρωσης
αλλά και του ΗΚΚ με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα κίρρωση, η
οποία αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης ΗΚΚ. Φαίνεται ότι
σε πειραματικό επίπεδο, τόσο η ιντερφερόνη όσο και τα νουκλεος(τ)ιδικά ανάλογα
μπορούν να μειώσουν την ηπατοκαρκινογένεση με διάφορους μηχανισμούς μεταξύ των
οποίων και αυξάνοντας της απόπτωση των ηπατοκυττάρων9. Να σημειωθεί επίσης, ότι
η αντιική αγωγή στην ηπατίτιδα Β δεν επιτυγχάνει συνήθως πλήρης εκρίζωση του ιού.
Όσον αφορά την ιντερφερόνη, αν και έχει μικρότερη αντιική δράση σε σχέση με τα
νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, οι ανοσοτροποποιητικές της ιδιότητες πιθανόν να ευνοούν
την αντι-νεοπλασματική της δράση έναντι του ΗΚΚ. Πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε
ότι η θεραπεία με ιντερφερόνη μπορεί να μειώσει τις επιπλοκές και τη θνητότητα σε
ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, ειδικά σε αυτούς με καλή ανταπόκριση στην αντιική
αγωγή10. Άλλες μετα-αναλύσεις έχουν προσπαθήσει να ξεκαθαρίσουν τον πιθανό προστατευτικό ρόλο της ιντερφερόνης στην ανάπτυξη ΗΚΚ. Οι Sung και συν11 με βάση 12
μελέτες χορήγησης ιντερφερόνης διαπίστωσαν μείωση εμφάνισης ΗΚΚ κατά 34% σε
σχέση με την ομάδα ασθενών χωρίς θεραπεία. Μάλιστα, μεγαλύτερο όφελος είχαν οι
ασθενείς με αρχόμενη κίρρωση σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν ιντερφερόνη
χωρίς να έχουν αναπτύξει κίρρωση. Η επίδραση της παρουσίας θετικού HBeAg δεν
εξετάστηκε σε καμιά από τις μελέτες που αναλύθηκαν, ενώ και η ίδια η μετα-ανάλυση
είχε αρκετούς περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα της επιβεβαιώθηκαν και
σε μια επόμενη μετα-ανάλυση12, στην οποία σε 12 τυχαιοποιημένες μελέτες όπου
συμπεριλήφθησαν 2082 ασθενείς, βρέθηκε ότι η ιντερφερόνη μείωνε τον κίνδυνο
εμφάνισης ΗΚΚ.
Όσον αφορά τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, η πιθανή προστατευτική τους δράση
έναντι του ΗΚΚ, ασκείται αποκλειστικά με την καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού,
καθώς δεν έχουν ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες13. Ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία
τυχαιοποιημένη μελέτη από την Άπω Ανατολή που συμπεριέλαβε 651 ασθενείς με
κύριο καταληκτικό σημείο την εμφάνιση ΗΚΚ14. Η μελέτη αυτή διεκόπη πρόωρα λόγω
της σημαντικής μείωσης των επιπλοκών της κίρρωσης στην ομάδα της λαμιβουδίνης
έναντι της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. Ειδικότερα για τον ΗΚΚ, διαπιστώθηκε
ότι κατά το χρονικό σημείο διακοπής της μελέτης, 17 (3.9%) ασθενείς υπό λαμιβουδίνη είχαν αναπτύξει ΗΚΚ, έναντι 16 (7.4%) του εικονικού φαρμάκου, διαφορά η οποία
ήταν στατιστικά σημαντική (HR: 0.49, 95% CI: 0.25–0.99, p=0.047). Στην πρόσφατη
μετα-ανάλυση των Sung και συν διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο 753 ασθενών, ΗΚΚ
αναπτύχθηκε στο 3,8% (17/436) των ασθενών έναντι 22,4% (71/317) των ασθενών
χωρίς θεραπεία, με μια μείωση του σχετικού κινδύνου 0,17 (95% CI: 0.04–0.79). Σε
μια συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που δημοσιεύτηκε το 2010
από τους Παπαθεοδωρίδη και συν15, με ανάλυση 3881 ασθενών από 21 μελέτες που
ελάμβαναν νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (κυρίως λαμιβουδίνη), διαπιστώθηκε ότι η θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα σχετιζόταν με σημαντική μείωση της εμφάνισης
ΗΚΚ [2.8% των ασθενών υπό νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα έναντι 6.4% των ασθενών
χωρίς θεραπεία, p=0.003], αλλά δεν εξάλειφε εντελώς τον κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ,
ειδικά σε ασθενείς με ήδη εγκατεστημένη κίρρωση15. Οι τελευταίοι θα πρέπει να συνεχίζουν να βρίσκονται σε πρόγραμμα επιτήρησης για την έγκαιρη διάγνωση ΗΚΚ.
Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει η επίτευξη συνεχούς καταστολής του ιικού πολλαπλα99
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σιασμού, καθώς οι ασθενείς που εμφάνιζαν ιολογική διαφυγή υπό λαμιβουδίνη είχαν
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ. Στην πολυκεντρική μελέτη από την Ελλάδα16 με
ασθενείς πο έπασχαν από χρόνια ηπατίτιδα Β HBeAg(-) και κίρρωση, φάνηκε ότι θα
πρέπει να παραμένουν σε πρόγραμμα επιτήρησης ακόμα και αν βρίσκονται υπό συνεχή καταστολή του ιικού φορτίου με τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα. Στην ίδια μελέτη,
η ηλικία, το άρρεν φύλο και η κίρρωση αποτελούσαν τους ανεξαρτήτους παράγοντες
εμφάνισης ΗΚΚ. Σε ασθενείς με ήδη εγκατεστημένη μη αντιρροπούμενη κίρρωση, η
λαμιβουδίνη δε φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο ΗΚΚ17. Τα νεότερα αντιικά φάρμακα με
το μικρότερο ποσοστό εμφάνισης ιολογικής αντίστασης πιθανόν να υπερέχουν έναντι
της λαμιβουδίνης στην πρόληψη εμφάνισης ΗΚΚ18, ειδικά μετά και τις πρόσφατες
μελέτες υποστροφής της ίνωσης και κίρρωσης σε ασθενείς υπό μακροχρόνια αγωγή
με τα νεότερα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα19.
Ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C
Η χορήγηση αντιικής θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C φαίνεται ότι
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η ευεργετική επίδραση του συνδυασμού ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης στην ανάπτυξη
ΗΚΚ έχει αναδειχθεί σε αρκετές αναδρομικές και προοπτικές μελέτες, όπου υπήρξε
σύγκριση της επίπτωσης του ΗΚΚ μεταξύ ασθενών που είχαν λάβει αντιική αγωγή για
6-12 μήνες και ασθενών που δεν είχαν υποβληθεί σε καμιά αντιική θεραπεία. Η προστατευτική δράση της αντιικής αγωγής ήταν υψηλότερη σε ασθενείς που επιτύγχαναν
μόνιμη ιολογική ανταπόκριση. Τα ευρήματα αυτών των μελετών επιβεβαιώθηκαν σε
πρόσφατες μετα-αναλύσεις, η πιο πρόσφατη από τις οποίες συμπεριέλαβε 20 μελέτες
με 2691 ασθενείς υπό αντιική αγωγή και 2009 ασθενείς που δεν είχαν λάβει αντιική
αγωγή20. Η αντιική θεραπεία σχετιζόταν με σημαντική μείωση της επίπτωσης του ΗΚΚ
(σχετικός κίνδυνος: 0.43, 95%: CI 0.33–0.56, p< 0.00001)20. Όπως και στους ασθενείς
με χρόνια ηπατίτιδα B, έτσι και στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, ο κίνδυνος εμφάνισης ΗΚΚ παραμένει υψηλός σε ασθενείς που έχουν ήδη αναπτύξει σοβαρή ίνωση
ή κίρρωση κατά την έναρξη της αντιικής αγωγής19. Όσον αφορά τους ασθενείς χωρίς
ανταπόκριση στην αντιική θεραπεία, φαίνεται ότι έχουν τον ίδιο κίνδυνο ανάπτυξης
ΗΚΚ, σε σχέση με τους ιστορικούς μάρτυρες που δεν έλαβαν αντιική αγωγή19. Τα νέα
αντιικά φάρμακα στην ηπατίτιδα C αναμένεται να αυξήσουν το ποσοστό των ασθενών
που επιτυγχάνουν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση και άρα να μειώσουν την επίπτωση
του ΗΚΚ.
Αρκετή συζήτηση είχε γίνει τα τελευταία έτη για τη δυνατότητα χορήγησης ιντερφερόνης σε χαμηλή δόση συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα C που δεν μπόρεσαν να πετύχουν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση.
Η ιδέα αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η ιντερφερόνη έχει αντι-αγγειογενετικές και
αντι-ινωτικές ιδιότητες. Όμως, όπως φάνηκε στις 3 μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες
(HALT-C, COPILOT και EPIC3), η προσέγγιση αυτή δεν προσέφερε κάποιο όφελος,
εκτός πιθανόν από την υπο-ομάδα των ασθενών με ήδη εγκατεστημένη κίρρωση κατά
την έναρξη χορήγησης ιντερφερόνης19. Επιπλέον, η θεραπευτική αυτή παρέμβαση
συνοδευόταν συχνά από παρενέργειες και ανάγκη μείωσης ή διακοπής της αγωγής,
ενώ η ιντερφερόνη χρειάζεται να δοθεί για περισσότερο από 2 χρόνια, ώστε ο ασθενής
να έχει όφελος από τη μείωση εμφάνισης του ΗΚΚ21.
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Ασθενείς με χρόνια μη ιογενή ηπατοπάθεια
Οι ασθενείς με χρόνια ηπατοπάθεια αλκοολικής αιτιολογίας ωφελούνται από την
διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το όφελος της επιβίωσης
οφείλεται στη μείωση εκδήλωσης επιπλοκών της πυλαίας υπέρτασης ή τη μείωση της
ηπατοκαρκινογένεσης. Πιθανόν ο κίνδυνος εμφάνισης ΗΚΚ να μειώνεται μετά από την
πάροδο αρκετών ετών από την διακοπή του αλκοόλ, γι αυτό και οι ασθενείς με τελικού
σταδίου χρόνια ηπατική ανεπάρκεια θα πρέπει να τίθενται στη λίστα για μεταμόσχευση ήπατος εφόσον υπάρχει αποχή από το αλκοόλ για πάνω από 6 μήνες. Η σημασία
παραγόντων, όπως είναι το φύλο και η ηλικία του ασθενούς στην ανάπτυξη ΗΚΚ σε
αυτήν την κατηγορία ασθενών χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NAFLD) και κρυψιγενή κίρρωση,
συστήνεται αλλαγή του τρόπου ζωής με περιορισμό των προσλαμβανομένων θερμίδων
και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί έλεγχος της
κεντρικής παχυσαρκίας. Παράλληλα συστήνεται χορήγηση αντι-διαβητικών δισκίων
και αντι-λιπιδαιμικής αγωγής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και υπερλιπιδαιμία,
αντιστοίχως. Σε πειραματόζωα, η χορήγηση γλιταζονών, οι οποίες δρουν μέσω των
PPARγ υποδοχέων, είχε αντι-καρκινογόνο δράση στο ήπαρ, μέσω της μείωσης του
πολλαπλασιασμού και αύξηση της απόπτωσης των ηπατοκυττάρων22. Κατά πόσο οι
θεραπευτικές αυτές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ
σε ασθενείς με NAFLD και κρυψιγενή κίρρωση, δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ο σακχαρώδης διαβήτης θεωρείται παράγοντας κινδύνου ηπατοκαρκινογένεσης, και συνοδεύεται με αύξηση της επίπτωσης του ΗΚΚ όπως φάνηκε
σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση23, ενώ η χορήγηση μετφορμίνης σε ς ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη πιθανόν να μειώνει την εμφάνιση ΗΚΚ σε σχέση με τη χορήγηση
σουλφονυλουριών και ινσουλίνης24.
Σε ασθενείς με χολοστατικά σύνδρομα (PBC, PSC), το αρκτοδεοξυχολικό οξύ
αποτελεί τη μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία, αλλά αμφισβητείται η ικανότητα του να
μειώνει την εμφάνιση ΗΚΚ. Πάντως, πολυκεντρικές μελέτες από την Ευρώπη υποστηρίζουν τον προστατευτικό του ρόλο έναντι του ΗΚΚ σε ασθενείς με χολοστατικά
νοσήματα του ήπατος25,26.
Η αποφυγή παραγόντων που εμπλέκονται στην ηπατοκαρκινογένεση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από το αίτιο της υποκείμενης ηπατοπάθειας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι τοξίνες που παράγονται από διάφορους μύκητες, με πιο
διαδεδομένη την αφλατοξίνη, η οποία δρα μέσω του ογκοκατασταλτικού γονιδίου
p53. H αφλατοξίνη αυξάνει τον κίνδυνο ηπατοκαρκινογένεσης κατά 4 φορές, αλλά
σε ασθενείς με συνυπάρχουσα χρόνια ηπατίτιδα Β ο κίνδυνος αυτός αυξάνει κατά 60
φορές. Σε χώρες της Αφρικής και Ασίας, συνιστώνται συγκεκριμένα μέτρα μείωσης
της μόλυνσης των τροφίμων από την αφλατοξίνη. Επίσης, θα πρέπει στους ασθενείς
με χρόνια ηπατοπάθεια να συστήνεται απαραίτητα η διακοπή του καπνίσματος, καθώς
το κάπνισμα θεωρείται αναγνωρισμένος παράγοντας ηπατοκαρκινογένεσης. Χαρακτηριστικά σε μία μελέτη από τη χώρα μας διαπιστώθηκε ότι το κάπνισμα αυξάνει
τον κίνδυνο εμφάνισης ΗΚΚ σε ασθενείς με αλκοολική ηπατοπάθεια ανεξάρτητα από
άλλους παράγοντες χρόνιας ηπατοπάθειας (χρόνιας ηπατίτιδας Β και C)27.
Η ευεργετική επίδραση της βιταμίνης D, η οποία θεωρείται ότι έχει αντι-νεοπλασματικές ιδιότητες, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης28. Όσον αφορά την επίδραση διαφόρων
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ιχνοστοιχείων στην εμφάνιση ΗΚΚ, επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναδείξει τον πιθανό
ρόλο της έλλειψης σεληνίου και ρετινοϊκού οξέως σε περιοχές αυξημένου επιπολασμού του ΗΚΚ. Πιθανόν, η πρόσληψη τέτοιων ιχνοστοιχείων να μπορεί να μειώσει την
εμφάνιση του ΗΚΚ. Η βελτίωση της διατροφής με την αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, η οποία έχει δείξει να δρα προστατευτικά σε άλλες κακοήθειες,
χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης στον ΗΚΚ29. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η κατανάλωση καφέ και πράσινου τσαγιού στην μείωση της χρόνιας ηπατικής βλάβης
μέσω των αντι-οξειδωτικών τους ιδιοτήτων. Ειδικότερα για τον καφέ, έχει βρεθεί σε
πειραματόζωα ότι μειώνει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών ηπατοκυττάρων και
την επίπτωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου σε ποντίκια30. Επιπλέον είναι γνωστό ότι
η κατανάλωση καφέ μειώνει τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων, τα οποία αποτελούν
δείκτες της φλεγμονής και βλάβης των ηπατοκυττάρων. Σε μια πρόσφατη προοπτική
μελέτη από την Άπω Ανατολή διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που κατανάλωναν 3 ή περισσότερες κούπες καφέ την ημέρα, σε σχέση με αυτούς που δεν έπιναν καφέ, είχαν
μείωση της εμφάνισης ΗΚΚ κατά 44% (hazard ratio 0.56, 95% CI 0.31–1.00, p = 0,049)31.
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