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Χρόνια Δυσκοιλιότητα
Ανδρέας Πρωτοπαπάς
Η χρόνια δυσκοιλιότητα είναι πολύ συχνή διαταραχή και επιβαρυντική για την
ποιότητα ζωής των πασχόντων. Η χρήση του όρου δυσκοιλιότητα από τους ασθενείς
αλλά και μεταξύ των γιατρών γίνεται με διαφορετικό τρόπο δημιουργώντας γενική
σύγχυση. To 1/4 του γενικού πληθυσμού αναμένεται να παρουσιάσει κατά την διάρκεια
της ζωής του δυσκοιλιότητα. Μελέτες υπολογίζουν την συχνότητα της στο γενικό
πληθυσμό περίπου 12 έως 19%1.2. Η επίπτωση αυξάνει με την ηλικία, είναι συχνότερη
στις γυναίκες1, επίσης σε ιδρυματοποιημένα υπερήλικα άτομα έναντι των υπερηλίκων
που διαβιούν στην κοινότητα3.4. Μελέτη στο ελληνικό γενικό πληθυσμό προσδιορίζει
την συχνότητα σε ποσοστό 15% με αυξημένη συχνότητα στις γυναίκες και στους
ηλικιωμένους5.
Η δυσκοιλιότητα αποτελεί κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μη ικανοποιητική κένωση του εντέρου ως αποτέλεσμα δυσκολίας κατά την κένωση, σπάνιες
κενώσεις, σκληρά κόπρανα, αίσθημα ατελούς κένωσης η οποία εμφανίζεται πρωτογενώς ή δευτερογενώς ως αποτέλεσμα υποκείμενης νόσου πχ νόσος Parkinson, κατά
τους τελευταίους 3 έως 12 μήνες6. Πολλοί γιατροί ορίζουν την δυσκοιλιότητα ως την
μη κένωση του εντέρου, ενώ άλλοι ως έντονη προσπάθεια προς αφόδευση πολύ
σκληρών κοπράνων7. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια Ρώμης III της χρόνιας
λειτουργικής δυσκοιλιότητας όπου έχουν ενσωματωθεί σημαντικά συμπτώματα από
κατώτερο πεπτικό σωλήνα, η διάγνωση των διαφόρων διαταραχών της κένωσης απαιτεί
την παρουσία παθολογικών ορθοπρωκτικών δοκιμασιών. Το σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου με δυσκοιλιότητα χαρακτηρίζεται από αίσθημα δυσφορίας που συνοδεύεται
από παροδικά συμπτώματα τουλάχιστον δύο από τα πιο κάτω τρία κριτήρια όπως η
ύφεση των συμπτωμάτων μετά την αφόδευση, σκληρά κόπρανα ή σπάνιες κενώσεις.
Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η
χαμηλή εκπαίδευση των γονέων, η μη ικανοποιητική φυσική κατάσταση των ατόμων, η
λήψη φαρμάκων, η κατάθλιψη, η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και το άγχος8-12.
Συχνά παρατηρείται σε άτομα με φτωχή διατροφή σε φυτικές ίνες χωρίς όμως να
αποτελεί και την αιτία αυτής. Ο ρόλος των φυτικών ινών ως σημαντικού γενεσιουργού
παράγοντα δεν επιβεβαιώνεται από τις μελέτες13,14. Μικρός αριθμός ατόμων με δυσκοιλιότητα αναζητά ιατρική βοήθεια, μόνο το 22% των ερωτώμενων αμερικανών, ενώ
οι δαπάνες αντιμετώπισης είναι σημαντικές λόγω της αυξημένης επίπτωσης της15. Η
δυσκοιλιότητα αποτελεί την 5η συχνότερη διάγνωση στα γαστρεντερολογικά ιατρεία,
το δε άμεσο ετήσιο κόστος αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας ανέρχεται στο ύψος
9
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των 230 εκατομμύριων δολαρίων16.
Η πλειοψηφία των μελετών παθοφυσιολογίας της χρόνιας δυσκοιλιότητας γίνονται
σε επιλεγμένους ασθενείς από εξειδικευμένα κέντρα και πολύ σπανιότερα σε μη επιλεγμένους ασθενείς της κοινότητας17,18. Παρά την από χρόνια προτροπή προς τους
ασθενείς με δυσκοιλιότητα να καταναλώνουν αυξημένες ποσότητες φυτικών ινών,
οι αποδείξεις ως προς την ωφελιμότητα τους είναι περιορισμένες. Οι φυτικές ίνες
χρησιμοποιούνται εμπειρικά σε διάφορες παθήσεις όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια,
ελκώδης κολίτιδα, παχυσαρκία στα παιδιά και τους έφηβους, υπερχοληστεριναιμία
και σακχαρώδη διαβήτη. Ενώ συστήνεται ημερήσια κατανάλωση 20-35g φυτικών
ινών, η μέση ημερήσια κατανάλωση στον δυτικό κόσμο δεν υπερβαίνει τα 12-18g.
Δεν υπάρχει αποδεκτός όρος για τις διαιτητικές φυτικές ίνες, γενικώς ο όρος περιλαμβάνει υδατάνθρακες που δεν υδρολύονται ή δεν απορροφώνται στο ανώτερο
τμήμα του γαστρεντερικού συστήματος. Θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ως προς
τους μη απορροφήσιμους υδατάνθρακες από τους απορροφήσιμους, γλυκαιμικούς
υδατάνθρακες όπως τα σάκχαρα και τα άμυλα.
Για την καλύτερη κλινική εκτίμηση της δυσκοιλιότητας θα πρέπει να διαχωρίζεται
σε πρωτογενή και δευτερογενή τύπο. Η πρωτογενής δυσκοιλιότητα ταξινομείται ως
α) δυσκοιλιότητα βραδείας κένωσης του παχέος εντέρου που χαρακτηρίζονται από
παρατεταμένη εντερική διάβαση β) διαταραχές κενώσεων που χαρακτηρίζονται από
δυσκολία εξόδου των κοπράνων από το ορθό ως αποτέλεσμα δυσυνέργειας της κένωσης γ) σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με δυσκοιλιότητα. Στη καθημερινή κλινική
πράξη υπάρχει υπερκάλυψη των διαφορών μορφών δυσκοιλιότητας19.
Μεγάλος αριθμός αιτίων προκαλούν δυσκοιλιότητα όπως λήψη φαρμάκων (αντιόξινα, αντικαταθλιπτικά, διουρητικά, οπιούχα), απόφραξη του εντέρου (καρκίνος παχέος
εντέρου, μεγάκολον, ορθοκήλη, ραγάδα πρωκτού), μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδισμός, υπερασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία,
ουραιμία), μυοπάθειες (αμυλοείδοση, σκληρόδερμα), νευροπάθειες (νόσος Parkinson,
βλάβες ή όγκοι σπονδυλικής στήλης, πολλαπλή σκλήρυνση) που πρέπει να λαμβάνει
υπόψη στη διαγνωστική προσπέλαση της δυσκοιλιότητας.
Κατά την κλινική εκτίμηση θα πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στα συμπτώματα
της δυσκοιλιότητας, ειδικότερα σε αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τον ασθενή, φάρμακα
τα οποία πιθανόν την προκαλούν ή την καταλληλότητα των φαρμάκων που λαμβάνει για
να ανακουφιστεί. Η παρουσία συμπτωμάτων συναγερμού όπως απότομη αλλαγή των
εντερικών συνηθειών μετά την ηλικία των 50 ετών, απώλεια αίματος, αναιμία, απώλεια
βάρους καθώς επίσης το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου, θα πρέπει
να οδηγούν σε περεταίρω έλεγχο. Η καλύτερη επιλογή των ασθενών που χρήζουν
περεταίρω διαγνωστικής έρευνας, από τους γαστρεντερολόγους, μειώνει σημαντικά
το οικονομικό κόστος παρακολούθησης της δυσκοιλιότητας. Ο χρόνος και ο τρόπος
εμφάνισης της δυσκοιλιότητας θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ειδικότερα
δε παρουσία δυνητικών παραγόντων κινδύνου όπως εμφάνιση κατά την παιδική ηλικία,
χρήση συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων, ανεπαρκής λήψη φυτικών ινών, το
ιστορικό τοκετών αλλά και το ιστορικό κατάχρησης ουσιών. Θα πρέπει να αξιολογείται εν γένει η συμπεριφορά των εντερικών κενώσεων. Ερωτήματα τα οποία πρέπει
να διευκρινιστούν είναι αν η έπειξη προς κένωση είναι μεταγευματική, αν αρχίζει με
κοιλιακή δυσφορία και/ή με αίσθημα προς κένωση στον πρωκτό, εάν είναι κάθε φορά
10
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αποτελεσματική; ποιούς χειρισμούς προκαλεί ο ασθενής για αποτελεσματική κένωση
όπως έντονη προσπάθεια στη αρχή και/ή στο τέλος της κένωσης.
Περεταίρω διερεύνηση των ασθενών με δυσκοιλιότητα πρέπει να γίνεται σε αυτούς
που δεν βελτιώθηκαν μετά από αυξημένη χρήση διαιτητικών φυτικών ινών, συνήθων
καθαρτικών και αποκλεισμό οργανικών παθήσεων. Η ορθοπρωκτική μανομετρία και η
δοκιμασία εξώθησης μπαλονιού αποτελούν τις εξετάσεις εκλογής στους ασθενείς με
έντονη υποψία παρουσίας διαταραχών αφόδευσης. Δοκιμασία εξώθησης μπαλονιού
είναι απλή εξέταση που εκτιμά την ικανότητα του ασθενούς να αποβάλει το μπαλόνι
πλήρους υγρού. Η ορθοπρωκτική μανομετρία είναι υψίστης σημασίας αποκλεισμού
του συνδρόμου Hirschsprung αλλά και αυξάνει την υποψία παρουσία διαταραχών
της αφόδευσης.
Η συμπεριφορική αλλαγή αποτελεί την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της συμπτωματικής χρόνιας δυσκοιλιότητας, σε αποτυχία αυτής καταφεύγουμε στα διάφορα διαθέσιμα
φάρμακα. Οι αλλαγές συμπεριφοράς βασίζονται κατά κύριο λόγο στη επικρατούσα
άποψη ότι η δυσκοιλιότητα οφείλεται στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα, απροθυμία
να αφοδεύσει το άτομο κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη και η ανεπαρκής πρόσληψη
υγρών. Από επιδημιολογικές μελέτες φαίνεται ότι η δυσκοιλιότητα είναι συχνότερη
σε άτομα με καθιστική ζωή20. Η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την εντερική διάβαση
και αρκετά συμπτώματα της δυσκοιλιότητας βελτιώνονται στα ηλικιωμένα άτομα
μετά από αυξημένη φυσική δραστηριότητα21,22. Συστήνεται η κένωση του εντέρου να
γίνεται κάθε φορά που χρειάζεται και να μην αναβάλλεται, να γίνεται κάθε ημέρα την
ίδια ώρα, και κυρίως μετά την πρωινή αφύπνιση μετά από γεύματα, όταν η εντερική
κινητικότητα είναι αυξημένη. Αυτή σύσταση πηγάζει από την παρατήρηση ότι άτομα με
φυσιολογική εντερική κινητικότητα ενεργούντα σταθερά την ίδια ώρα καθημερινώς23.
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η αυξημένη λήψη υγρών βελτιώνει την δυσκοιλιότητα. Σε
μια μελέτη με υγιείς εθελοντές έλαβαν αυξημένες ποσότητες υγρών 2 λίτρα ή και
περισσότερο. Αυξήθηκε η παραγωγή ούρων χωρίς να παρατηρηθεί καμία αλλαγή στις
εντερικές κενώσεις24. Τα ευρήματα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη διότι η απορροφητική
ικανότητα του λεπτού εντέρου κυμαίνεται έως 10 λίτρα ημερησίως. Δεν υπάρχουν
ισχυρά δεδομένα ότι η αυξημένη λήψη υγρών βελτιώνει την δυσκοιλιότητα εκτός εάν
ο ασθενής είναι αφυδατωμένος25. Η αύξηση των φυτικών ινών με ακατέργαστα δημητριακά κάνει τα κόπρανα πιο ογκώδη, μαλακότερα και ευκολότερα στη διάβαση και
μπορούν να ανακουφίσουν την δυσκοιλιότητα. Βελτίωση παρατηρείται και στη έπειξη
προς αφόδευση. Η ποσότητα των φυτικών ινών πρέπει να είναι σταδιακά αυξανόμενη
προς αποφυγή του μετεωρισμού και των αερίων που προκαλούν στα αρχικά στάδια της
θεραπείας. Αρκετά διαθέσιμα φάρμακα βελτιώνουν τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας,
αλλά εκτεταμένες μελέτες δεν υπάρχουν26,27. Η βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την δυσκοιλιότητα είναι ο κυριότερος θεραπευτικός στόχος μιας σύνθετης
κατάστασης με σκληρά κόπρανα, έντονη προσπάθεια, ατελή κένωση, μετεωρισμό και
κοιλιακή δυσφορία. Πληθώρα φαρμάκων χρησιμοποιείται στη αντιμετώπιση της όπως
καθαρτικά που αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων, που αυξάνουν την ολισθηρότητα
των κοπράνων, ωσμωτικά καθαρτικά, χημικά διεγερτικά της κένωσης αλλά και διάφορα κινητικά φάρμακα ή αγωνιστές των σεροτονινικών υποδοχέων28,29. Οι ασθενείς
θα πρέπει να παραπέμπονται για χειρουργική αντιμετώπιση εφόσον εξαντληθεί κάθε
άλλο διαθέσιμο θεραπευτικό μέσο και η δυσκοιλιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα
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διαταραχής της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Η υφολική κολεκτομή και η ειλεοορθική
αναστόμωση αποτελεί την χειρουργική επέμβαση εκλογής στη περίπτωση που δεν
συνυπάρχουν διαταραχές των κενώσεων και διάχυτη διαταραχή κινητικότητας του
ανωτέρου πεπτικού συστήματος. Θα πρέπει να διευκρινίζεται εξαρχής στο πάσχοντα η υφολική κολεκτομή με ειλεορθική αναστόμωση βελτιώνει τα συμπτώματα της
δυσκοιλιότητας, αλλά δεν θα βελτιώσει συμπτώματα όπως μετεωρισμός κοιλίας και
κοιλιακό άλγος τα οποία ο ασθενής συνδέει με την δυσκοιλιότητα που δεν υποχωρούν
μετά την χειρουργική αντιμετώπιση30,31.
Μετά από την αρχική εκτίμηση και κλινική εξέταση θα πρέπει ο ασθενής να εντάσσεται σε κάποια από τις υποομάδες δυσκοιλιότητας, να γίνεται πλήρης αιματολογικός
έλεγχος όπως γενική αίματος, ορμόνες θυρεοειδούς, ηλεκτρολυτών και ανατομική
διερεύνηση του παχέος εντέρου προς αποκλεισμό οργανικής βλάβης ειδικότερα σε
άτομα υψηλού κινδύνου. Εάν η εκτίμηση αυτή είναι αρνητική, η εφαρμογή εμπειρικής
δίαιτας πλούσιας σε φυτικές ίνες και/ή διαιτητικές αλλαγές με συνήθη οσμωτικά ή
διεγερτικά καθαρτικά αποτελεί την αρχική αντιμετώπιση. Σε μεγάλο ποσοστό ασθενών παρατηρείται σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων που μπορεί να συνεχιστεί
μακροχρόνια με ασφάλεια. Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται είναι υποψήφιοι για
περαιτέρω διαγνωστική προσπέλαση.
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Διατροφική Αντιμετώπιση
της Δυσκοιλιότητας
Ηλιάνα Ηλιοπούλου
Η δυσκοιλιότητα αφορά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αυξάνει την επικινδυνότητα για εμφάνιση καρκίνου του εντέρου και επηρεάζει την γενικότερη ποιότητα ζωής
του ασθενούς. Φαίνεται ότι επιδρά και επηρεάζει περίπου το 2-27% του πληθυσμού
παγκοσμίως, ένα ποσοστό που εξαρτάται από τον ορισμό και την αξιολόγηση που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της. Ωστόσο το συνολικό ποσοστό της νόσου
μπορεί και να υποεκτιμάται, καθώς ένας μεγάλος αριθμός ασθενών δεν αναζητούν
βοήθεια και ιατρική συμβουλή και αντιμετωπίζουν την κατάσταση τους λαμβάνοντας
με δική τους πρωτοβουλία καθαρτικές ουσίες.
Όσο αφορά τα αίτια της δυσκοιλιότητας μπορεί να είναι ενδοκρινικοί και μεταβολικοί
παράγοντες, νευρολογικές και ψυχολογικές ασθένειες, συνεχής φαρμακοθεραπεία,
ανισορροπία ηλεκτρολυτών, ακινησία, μειωμένο αίσθημα της δίψας, μειωμένη πρόσληψη
νερού και φυτικών ινών. Μόνο σε περιπτώσεις μειωμένης πρόσληψης φυτικών ινών
και νερού, καθώς και μειωμένων επιπέδων φυσικής δραστηριότας, έχει παρατηρηθεί
βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου με την αντίστοιχη αύξησή τους, ύστερα από
κατάλληλη σύσταση.
Γενικά η αύξηση των φυτικών ινών, της φυσικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης νερού συστήνεται ως η πρώτη γραμμή άμυνας και αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας, αν και η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα τους μέσω των ερευνών
είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης η δυσκοιλιότητα μπορεί να
χωριστεί σε εκείνη που χαρακτηρίζει τους ασθενείς με φυσιολογικό χρόνο κένωσης του
εντέρου, με καθυστερημένο χρόνο κένωσης, καθώς και σε ανωμαλίες ή δυσμορφίες
αυτού. Οι παραπάνω συστάσεις πρώτης γραμμής άμυνας που αναφέραμε, συνήθως
συνίστανται σε ασθενείς που δεν εμφανίζουν δευτεροπαθή αίτια για την εμφάνιση της
νόσου. Πολλές φορές μόνο μικρό ποσοστό των ασθενών παρουσιάζει βελτίωση από
τις αλλαγές αυτές, καθώς οι κλινικές έρευνες που να υποστηρίζουν την επαρκή αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένες, ειδικά σε ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα.
Η σύσταση για αύξηση των φυτικών ινών είναι πρωτίστης σημασίας. Με τον όρο
διαιτητικές ίνες εννοούμε μια ποικιλία από συναφή και μερικώς πεπτούμενα συστατικά
των τροφίμων, τα οποία κατά βάσει αποτελούνται από μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες, και τα οποία καθυστερούν την γαστρική κένωση και την εντερική απορρόφηση
των θρεπτικών συστατικών στο λεπτό έντερο. Λόγω αυτής της καθυστέρησης που
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προκαλούν χρησιμοποιούνται για τον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο στους διαβητικούς
ασθενείς και παράλληλα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τα συμπτώματα
της δυσκοιλιότητας.
Οι ίδιες οι φυτικές ίνες δεν επιδρούν στην διαχείριση της δυσκοιλιότητας, αλλά
όταν αυτές ζυμωθούν από τη βακτηριακή χλωρίδα του εντέρου βοηθούν στον πολλαπλασιασμό της, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό αύξηση του όγκου των κοπράνων. Ο
διατροφικός έλεγχος της δυσκοιλιότητας έγκειται στο ότι αυξάνει τη συχνότητα των
κενώσεων και την ποσότητα των κοπράνων. Οι φυτικές ίνες δεσμεύουν νερό, αλλά το
χάνουν καθώς απορροφώνται και διασπώνται. Γι’ αυτό μόνο όσες ίνες δεν διασπώνται
πλήρως αλλά μερικώς από τα βακτήρια μπορούν να συγκρατούν αυτήν την ιδιότητα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και την
συχνότητα παραγωγής τους, μειώνοντας την στασιμότητα και τη διατήρηση τους στο
έντερο, σε υγιείς άνθρώπους.
Η μελέτη των φυτικών ινών για την δυσκοιλιότητα έχει απασχολήσει πολύ την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το ποιος τύπος φυτικών ινών
είναι εκείνος που βοηθάει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και κατά συνέπεια
πρέπει να συνίσταται. Οι διαλυτές φυτικές ίνες απορροφούν νερό, σχηματίζοντας
μια ζελατίνη στο έντερο και επιπλέον ζυμώνονται από τα βακτήρια του εντέρου. Οι
αδιάλυτες φυτικές ίνες προκαλούν αύξηση του όγκου των κοπράνων. Οι διαλυτές
φυτικές ίνες έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι αυξάνουν τη συχνότητα των
κενώσεων, μειώνουν τις κενές μέρες μεταξύ αυτών, μειώνουν τον πόνο κατά την κένωση και βελτιώνουν συνολικά τα συμπτώματα της νόσου. Αντίθετα η επίδραση των
αδιάλυτων φυτικών ινών είναι, βάσει των δεδομένων από τις μελέτες, υπό έρευνα και
συζήτηση. Και αυτό διότι οι μελέτες που αφορούν τις αδιάλυτες φυτικές ίνες δίνουν
αντικρουόμενα αποτελέσματα ως προς την ευεργετικότητα τους στην αντιμετώπιση
της δυσκοιλιότητας, καθιστώντας έτσι την ανάγκη για περισσότερες και καλύτερες
ποιοτικά μελέτες, ώστε να υπάρξουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ωστόσο, μεγάλες ποσότητες αδιάλυτων φυτικών ινών, όπως αυτές που περιέχονται
στα φρούτα και στα λαχανικά, μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω χειροτέρευση των
συμπτωμάτων που εκδηλώνονται από το γαστρεντερικό, όπως είναι το φούσκωμα και
ο πόνος. Καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν με τις διαλυτές φυτικές ίνες,
όπως είναι το ψύλλιο. Ανάμεσα στις ουσίες με καθαρτική δράση, είναι εκείνη που έχει
μελετηθεί περισσότερο διότι έχει την μεγαλύτερη ευεργετική δράση με τις λιγότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η συμπληρωματική λήψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής πρέπει να γίνεται όταν
είναι απαραίτητη. Ο ασθενής οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι όπως το πρόβλημα που
τον ταλαιπωρεί είναι χρόνιο και τον έχει απασχολήσει για μεγάλες χρονικές περιόδους
στη ζωή του, έτσι και η λύση του απαιτεί υπομονή χρονικά και οργάνωση. Μάλιστα
οι ασθενείς αυτοί οφείλουν να περιμένουν 2-3 μήνες προτού δούν τα πρώτα σημάδια
ανακούφισης των συμπτωμάτων της νόσου.
Η σύσταση για λήψη 25-35γρ φυτικών ινών την ημέρα καλό είναι να γίνεται σταδιακά, δηλαδή μια αύξηση 3γρ/εβδομάδα για τις 4 πρώτες εβδομάδες μειώνει τις
ανεπιθύμητες συνέπειες της απότομης αύξησης που μπορεί να είναι κοιλιακό άλγος
ή παραγωγή αερίων.
Ωστόσο, μια σύσταση δεν ταιριάζει σε όλους και αυτό διότι η δυσκοιλιότητα
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εμφανίζεται εξαιτίας πολλών παραγόντων. Η αυξημένη λήψη φυτικών ινών μπορεί
να βοηθήσει κάποιους ασθενείς, αλλά μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση σε
ασθενείς που εμφανίζουν δυσκοιλιότητα λόγω είτε του αργού ρυθμού μετακίνησης
του περιεχομένου του εντέρου είτε της αχαλασίας των μυών της πυελικής χώρας.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά είναι περισσότερο συχνό
σε άτομα μεγαλύτερα από 65 χρόνων ή μικρότερα από 4 χρόνων.
Η μείωση ή η αποχή από την κατανάλωση φυτικών ινών μπορεί να μειώσει τα
συμπτώματα της δυσκοιλιότητας; Είναι ένα ερώτημα που ποτέ δεν θα περιμέναμε να
έχει θετική απάντηση και όμως μελέτη το υποστηρίζει. Το αποτέλεσμα της μελέτης
έρχεται σε σύγκρουση με το καλά εδραιωμένο δεδομένο που υπάρχει στο μυαλό μας
από τόσες έρευνες, ότι η αύξηση των φυτικών ινών είναι ευεργετική, υποστηρίζοντας
ότι κάτι τέτοιο είναι μύθος! Η μελέτη υποστηρίζει ότι σε έναν ασθενή με ιδιοπαθή
δυσκοιλιότητα που έχει δυσκολία εκκένωσης με αποτέλεσμα τη συσσώρευση των
κοπράνων στο κόλον, η μείωση των φυτικών ινών θα μειώσει τον όγκο και την ποσότητα αυτών των κοπράνων, και θα κάνει την εκκένωση των μικρότερων σε όγκο και
μέγεθος κοπράνων πιο εύκολη. Και αυτό γιατί η προσθήκη φυτικών ινών σε ένα τέτοιο
ασθενή θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του όγκου και της ποσότητας
των κοπράνων κάτι που δεν θα διευκολύνει την εκκένωσή τους.
Γενικά οι φυτικές ίνες συστήνονται από τους θεραπευτές υγείας σαν λύση για την
δυσκοιλιότητα αν και σε έρευνα ρωτώντας διακόσιους θεραπευτές, φάνηκε ότι μόνο
στο 1/3 των ασθενών τους με δυσκοιλιότητα παρατηρήθηκε βελτίωση από την κατανάλωση τους. Οι φυτικές ίνες δεν αποτελούν την αιτία πρόκλησης δυσκοιλιότητας,
αλλά η έλλειψη τους αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα σε κάποιες ομάδες ασθενών.
Ωστόσο, συνεχίζουμε να συστήνουμε την κατανάλωση φυτικών ινών για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, εξαιτίας του χαμηλού κινδύνου και επίσης του χαμηλού
κόστους, σε σχέση με τα καθαρτικά. Και επειδή οι περισσότεροι ασθενείς συνήθως
έχουν προσπαθήσει να αυξήσουν την ποσότητα των φυτικών ινών που λαμβανουν λόγω
προτύστερων συστάσεων είναι σημαντικο να αξιολογήσουμε την αύξηση που έχουν
κάνει και την παρούσα πρόσληψη τους προτού συστήσουμε περαιτέρω αύξηση των
ινών. Οι συστάσεις προτείνουν καθημερινή κατανάλωση 20-30γρ στους ενήλικες και
στα παιδια η σύσταση είναι η ηλικία τους +5γρ.
Σχετικά με την πρόσληψη νερού, το ερώτημα είναι μπορεί η έλλειψη πρόσληψης
νερού να προκαλεί δυσκοιλιότητα και επιπλέον η επαρκής κατανάλωση του βοηθάει
στην αντιμετώπιση της;
Η χαμηλή πρόσληψη νερού μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη περιεκτικότητα του
στα κόπρανα, κάτι που μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα, παρά το
γεγονός ότι μια πιθανή αύξηση της κατανάλωσης νερού δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι
θα οδηγήσει σε βελτίωση της δυσκοιλιότητας. Τα σκληρά κόπρανα μπορεί να μαλακώσουν με την αύξηση της κατανάλωσης υγρών και παράλληλα μπορεί να επιτευχθεί
και αύξηση του όγκου τους. Καθώς η πρόσληψη υγρών μπορεί να μεταβληθεί από
500-2500 ml ημερισίως σε υγιή άτομα, μπορεί έτσι να μεταβληθεί και ο αριθμός των
κενώσεων ανά βδομάδα, αλλά και το βαρος των κοπράνων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, η κατανάλωση υγρών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην μείωση
της δυσκοιλιότητας ειδικότερα σε καταστάσεις που το άτομο είναι αφυδατωμένο ή
καταναλώνει πολύ μικρές ποσότητες υγρών συνολικά ημερησίως (~500ml).
16

διατροφη

Επιπλέον η επίδραση της λήψης υγρών στην αποτελεσματικότητα της λήψης των
φυτικών ινών δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη από τις έρευνες, αν και ορισμένες
υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός τους μπορεί να επιφέρει μια μικρή αλλαγή στο χρόνο
διέλευσης στο έντερο και στην συχνότητα κενώσεων. Τα επιπλέον υγρά που απαιτούνται
σε συνάρτηση με τις φυτικές ίνες που λαμβάνονται δεν είναι προσδιορισμένα επαρκώς,
αλλά ακόμα και μια λήψη 2 λίτρων ημερησίως δεν μπορούν να εγγυηθούν την συνέπεια
των κενώσεων ακόμα και στα υγιή άτομα. Και αυτό διότι σύμφωνα με μελέτη που έγινε
σε υγιείς που κατανάλωναν μέχρι 2 λίτρα νερό την ημέρα, βρέθηκε αύξηση της παραγωγής ούρων, αλλά η συχνότητα της κένωσης δεν άλλαξε. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη
αν σκεφτούμε ότι η απορροφητική ικανότητα του εντέρου είναι 7-10 λίτρα ημερησίως.
Ωστόσο την επίδραση της χαμηλής πρόσληψης υγρών και φυτικών ινών στην εμφάνιση δυσκοιλιότητας τη μελέτησε και η ΝΗΑΝΕS από το 2005-2008, η οποία υποστηρίζει
ότι η χαμηλή πρόσληψη υγρών αποτελεί έναν παράγοντα πρόβλεψης για εμφάνιση
δυσκοιλιότητας, σε αντίθεση με την έλλειψη άσκησης ή την μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών που δεν αποτελούν αντίστοιχο παράγοντα. Στην ποσότητα των υγρών που
υπολογίστηκαν στην έρευνα, συμπεριλήφθηκαν και τα υγρά τα οποία καταναλώνονταν
μέσω φαγητού, καθώς και η υγρασία των τροφίμων. Όταν αξιολογήθηκε η συνολική
πρόσληψη υγρών και φυτικών ινών από τα τρόφιμα που καταναλώνονταν, βρέθηκε
ότι τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης της νόσου ήταν στα άτομα που κατανάλωναν
φυτικές ίνες <10γρ/ημέρα και υγρά <1882ml/ημέρα και στα δύο φύλα.
Σε μια μεγάλη μελέτη Ιαπωνέζων μαθητών βρέθηκε ότι ούτε η συνολική πρόσληψη
διαιτητικών ινών ούτε η συνολική πρόσληψη νερού και άλλων υγρών σχετίζεται με την
εμφάνιση δυσκοιλιότητας. Αντίθετα, η μειωμένη πρόσληψη υγρών που περιέχονται στα
τρόφιμα συσχετίζεται με αυξημένη εμφάνιση της δυσκοιλιότητας. Επιπλέον, αυτό που
έδειξε η συγκεκριμένη μελέτη ήταν ότι και η μειωμένη πρόσληψη μαγνησίου σχετίζεται
με αυξημένη εμφάνιση δυσκοιλιότητας. Το μαγνήσιο μπορεί να σχηματίσει κιτρικά άλατα και να προάγει έτσι την διατήρηση υγρών στο γαστρεντερικό σωλήνα, αλλάζοντας
έμμεσα την κινητικότητα του εντέρου και δρώντας έτσι σαν ήπιο καθαρτικό. Ωστόσο
δεν υπάρχουν μελέτες που να έχουν μελετήσει εκτενώς την αποτελεσματικότητα της
πρόσληψης νερού και μαγνησίου στην δυσκοιλιότητα.
Συμπερασματικά λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να μελετούν το αν η
δυσκοιλιότητα σε ασθενείς βελτιώνεται με την κατανάλωση περισσότερων υγρών και
τα αποτελέσματα όσων έχουν δημοσιευθεί είναι ανεπαρκή για να υποστηρίξουν μια
βέβαιη και ισχυρή αιτιολογική σχέση μεταξύ της πρόσληψης υγρών και της εμφάνισης
της νόσου.
Αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα, φαίνεται ότι επιδρά στην κινητικότητα
του εντέρου. Γενικά η σύσταση για φυσική δραστηριότητα σε όσους εμφανίζουν δυσκοιλιότητα έγκειται στη παραδοχή ότι η άσκηση βοηθάει μειώνοντας την ταχύτητα
διέλευσης στο γαστρεντερικό σωλήνα. Ωστόσο η επίδραση της άσκησης είναι ακόμα
σε ένα βαθμό αδιευκρίνιστη, όπως φαίνεται, γιατί τα αποτελέσματα των μελετών είναι
αντιφατικά.
Σε υγιείς κατά την διάρκεια του ύπνου το έντερο είναι σε ηρεμία, ενώ η κινητικότητα
του ξεκινάει μετά το ξύπνημα όπως έχει βρεθεί. Κατά την διάρκεια της ημέρας γίνεται
το 80% των περιστατικών κινήσεων του εντέρου, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών γίνονται μετά τα γεύματα και μετά την πρωινή ανάκληση. Φαίνεται από τις έρευνες ότι όσοι
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κάνουν περισσότερη άσκηση εμφανίζουν σε μικρότερο ποσοστό δυσκοιλιότητα, χωρίς
να είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων.
Γενικά από έρευνες υποστηρίζεται ότι όσοι έχουν μέτρια φυσική δραστηριότητα σε
σχέση με όσους κάνουν καθιστική ζωή, εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά της νόσου.
Επιπλέον η ακινησία, όπως έχει μελετηθεί στους ηλικιωμένους, αυξάνει τον χρόνο
διέλευσης των κοπράνων από το έντερο, σε σχέση με μια βασική καθημερινή φυσική
δραστηριότητα. Στους υγιείς η μέτρια φυσική δραστηριότητα δε φαίνεται να επιδρά
στην λειτουργία του εντέρου, ενώ αντίθετα η πολύ έντονη φυσικη δραστηριότητα,
όπως στο μαραθώνιο, έχει έντονη θετική επίδραση. Η μέτρια φυσική δραστηριότητα
φαίνεται ότι βοηθάει τους άσθενεις που έχουν ήπιας μορφής δυσκοιλιότητα και όχι
όσους εμφανίζουν σοβαρότερης μορφής.
Συμπερασματικά, η δυσκοιλιότητα με την άσκηση φαίνεται ότι συσχετίζονται σε ένα
βαθμό, κυρίως στους ηλικιωμένους, χωρίς όμως η έλλειψη της να αποτελεί την αιτία
της δυσκοιλιότητας. Η διατροφή, η προσωπικότητα του ασθενούς και η φαρμακευτική
αγωγή μπορεί να παίζει επίσης ρόλο στην εμφάνιση της νόσου. Η συστηματική άσκηση, καθώς και οι συστάσεις για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας δεν αποτελουν
τη λύση και τη θεραπεία για τα άτομα που εμφανίζουν χρόνια ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα,
αλλά μπορεί να συσταθεί η ένταξη της ούτως ή άλλως στα πλαίσια της βελτίωσης της
ποιότητα ζωής και της υγείας τους. Αυτό που υποστηρίζουν οι έρευνες είναι ότι φαίνεται
πως δεν σχετίζεται το αν ασκείται ή όχι το άτομο στην εμφάνιση δυσκοιλιότητας σε αυτό,
αλλά αν ένα άτομο ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας εμφανίζει
καλύτερα σκορ στα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής σε σχέση με όσους δεν ασκούνται.
Επίσης πολύς λόγος γίνεται για την επίδραση των προβιοτικών και των πρεβιοτικών
στην δυσκοιλιότητα. Τα προβιοτικά στελέχη είναι βακτήρια που μάχονται με επιβλαβείς
παθογόνους οργανισμούς στην επιφάνεια των εντεροκυττάρων συνεισφέροντας στην
υγεία του γαστρεντερικού και έχει βρεθεί ότι ο αριθμός τους είναι μικρότερος στα
άτομα με δυσκοιλιότητα. Τα προβιοτικά όταν βρίσκονται σε επαρκείς ποσότητες, προσφέρουν προαγωγή της υγείας στον ξενιστή. Τα πιο ευρέως μελετημένα είδη είναι τα
Bifidbacterium και Lactobacillus. Πρόσφατη έρευνα που διεξάχθηκε για να αξιολογήσει
την επίδραση των προβιοτικών στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, συμπεριλαμβάνοντας αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, βρήκε ότι βελτιώνουν
στατιστικά σημαντικά την υφή των κοπράνων και την συχνότητα των κενώσεων.
Τα προβιοτικά μειώνουν το pH στο κόλον, η μείωση του οποίου επιτυγχάνεται με την
βακτηριακή παραγωγή λιπαρών οξέων μικρής αλύσου. Το χαμηλότερο pH, βελτιώνει
την περίσταλση στο κόλον και μειώνει επαρκώς το χρόνο μεταφοράς. Η ασφάλεια
των προβιοτικών φαίνεται να είναι καλή και γενικώς δεν εμφανίζουν ανεπιθύμητα
αποτελέσματα στις μελέτες. Ωστόσο, η χορήγηση τους σε πληθυσμούς αυξημένου
κινδύνου μπορεί να είναι επικίνδυνη και όχι ευεργετική. Οι περισσότερες επιπλοκές
έχουν παρατηρηθεί σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Ωστόσο η επιβίωση και η διαθεσιμότητα αυτών των βακτηριακών στελεχών όταν
καταναλώνονται μέσω εμποροβιομηχανοποιημένου προϊόντος χρειάζεται ακόμα διερεύνηση για να μπορέσει να προκύψει μια ασφαλής και έγκυρη σύσταση. Εξαιτίας της
έλλειψης και της χαμηλής ποιότητας των δεδομένων από τις έρευνες για τα προβιοτικά
δεν μπορούν ακόμα να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα και η χρήση τους παραμένει
περισσότερο πειραματική στην αντιμετώπιση της χρόνιας δυσκοιλιότητας, μέχρι να
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διεξαχθούν μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες μελέτες.
Ως πρεβιοτικά από την άλλη, χαρακτηρίζονται τα άπεπτα συστατικά των τροφών,
τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη ή/και τη δραστηριότητα των προβιοτικών και της
υπόλοιπης εντερικής μικροχλωρίδας. Τα πρεβιοτικά φαίνεται ότι έχουν ήπια καθαρτική
δράση η οποία οφείλεται στην οσμωτική τους επίδραση και στην ευεργετική δράση
των βακτηρίων για τα οποία αποτελούν υπόστρωμα. Τα πρεβιοτικά που κυρίως έχουν
μελετηθεί είναι η ινουλίνη, οι φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες και οι γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν υδρολύονται στο λεπτό έντερο και φτάνουν
σχεδόν ανεπηρέαστα στο παχύ έντερο όπου μεταβολίζονται από τη μικροβιακή του
χλωρίδα και σχηματίζουν μικρής αλύσου λιπαρά οξέα, αέρια και άλλους μεταβολίτες.
Τα πρεβιοτικά θεωρείται ότι προσφέρουν αντίστοιχο όφελος με τα προβιοτικά στο
έντερο, αλλά την ίδια στιγμή είναι πιο οικονομικά και είναι πιο εύκολο να ενταχθούν σε
μια διατροφή σε σχέση με τα προβιοτικά. Παρόλα αυτά η επίδραση τους στην συνολικότερη λειτουργία του εντέρου είναι σχετικά μικρή και πολύ λίγες μελέτες κλινικών
δοκιμών έχουν μελετήσει εκτενέστερα την γενικότερη επίδραση τους.
Για τους παραπάνω λόγους, το συνολικό συμπέρασματα είναι ότι τα αποτελέσματα
σχετικά με την ευεργετική επίδραση των πρεβιοτικών και των προβιοτικών στην δυσκοιλιότητα είναι περιορισμένα και κρίνονται ανεπαρκή, εξαιτίας των λίγων και μικρών
μελετών που έχουν γίνει για αυτά.
Όπως γίνεται φανερό, η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας αποτελεί μια πρόκληση
για τους επιστήμονες υγείας. Όσο αφορά την διατροφική της αντιμετώπιση, αναφέραμε
παραπάνω τους βασικότερους και πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να έχουν
επίδραση στην έκβαση της νόσου, την πρώτη γραμμή άμυνας όπως θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί, χωρίς να σημαίνει ότι και άλλοι παράγοντες και συστατικά των τροφίμων
δεν μελετώνται ως προς την ευεργετικότητα τους στη συγκεκριμένη νόσο από τους
επιστήμονες της υγείας. Είναι σημαντικό επιπλέον να διαχωρίζονται οι διατροφικές
συστάσεις και να εξατομικεύονται, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε, το ιστορικό και την συνολική κατάσταση της υγείας του κάθε ασθενούς.
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Ασθενής με Σύνδρομο Ευερεθίστου
Εντέρου: Διαιτητικές Οδηγίες - Προβιοτικά
Δημήτριος Πολύμερος
Το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει στις συχνότερες γαστρεντερολογικές διαταραχές, με επιπολασμό έως 20% παγκοσμίως και επικράτηση στις γυναίκες, που χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος και δυσφορία που μεταβάλλονται με τις
κενώσεις ή την αποβολή αερίων. Συχνότατο επίσης σύμπτωμα είναι το φούσκωμα και
η κοιλιακή διάταση (80%).
Η αιτιοπαθογένεια του ΣΕΕ δεν είναι ξεκάθαρη και έχουν περιγραφεί πολλαπλοί
κεντρικοί και περιφερικοί μηχανισμοί που συμμετέχουν στη δημιουργία των συμπτωμάτων. Αυτοί περιλαμβάνουν αλλαγές της γαστρεντερικής κινητικότητας, σπλαγχνική
υπερευαισθησία, αλλαγές στη σύνθεση της εντερικής χλωρίδας (δυσβίωση) ή έκτοπη
ανάπτυξή της (σύνδρομο βακτηριακής υπερανάπτυξης στο λεπτό έντερο), αλλαγές
στο εντερικό επιθήλιο και την ανοσολογική λειτουργία του πεπτικού σωλήνα με χαμηλόβαθμη εντερική φλεγμονή, δυσλειτουργία του άξονα εγκεφάλου – εντέρου και
ορισμένους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Επίσης έχει περιγραφεί δυσλειτουργία του
αυτόνομου νευρικού συστήματος και υπεραντιδραστικότητα στο φυσιολογικό stress,
καθώς και διαταραχή του χειρισμού του ενδοαυλικού αερίου σε ασθενείς με φούσκωμα.
Η πιθανή σημασία των διαιτητικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με ΣΕΕ προκύπτει
από το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς αναφέρουν επιδείνωση των συμπτωμάτων με
λήψη τροφής ενώ σημαντικό ποσοστό (70-80%) πιστεύει ότι έχει τροφική δυσανεξία
και αποφεύγει συγκεκριμένες τροφές.
Υπάρχουν δεδομένα ότι η δυσανεξία στη λακτόζη είναι συχνότερη σε ασθενείς με
ΣΕΕ σε σχέση με τους μάρτυρες ιδίως σε πληθυσμούς με υψηλό επιπολασμό ανεπάρκειας λακτάσης ενώ τα συμπτώματα της δυσανεξίας στη λακτόζη επικαλύπτονται με
αυτά του ΣΕΕ. Γι αυτό το λόγο, σε ασθενείς με συνηγορητικό ιστορικό συσχέτισης των
συμπτωμάτων με πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων, συνιστάται τήρηση λεπτομερούς
διατροφικού ημερολογίου και επί ενδείξεων διενέργεια δοκιμασίας αναπνοής υδρογόνου με λακτόζη για την ανίχνευση της διαταραχής η οποία μπορεί να είναι θετική έως
και στο 35% των ατόμων με ΣΕΕ. Εναλλακτικά, μια δοκιμή περιορισμού της λακτόζης
για μερικές εβδομάδες και ακόλουθη επανέκθεση μπορεί να ενισχύσει τη διάγνωση.
Ο ρόλος των φυτικών ινών στα συμπτώματα του ΣΕΕ δεν είναι ξεκάθαρος αν και
οι περισσότεροι κλινικοί γιατροί συνιστούν διατροφικές παρεμβάσεις είτε με αύξηση ή
με μείωση της πρόσληψής τους. Η αύξηση των αδιάλυτων (κυτταρίνη, ημικυτταρρίνη,
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πηκτίνη) και των διαλυτών φυτικών ινών (β-γλυκάνες, κόμμι, ψίλιο) δεν φαίνεται να
βελτιώνει τα συνολικά συμπτώματα του ΣΕΕ, παρά μόνο τη δυσκοιλιότητα. Μάλιστα
οι τελευταίες, λόγω της βακτηριακής τους ζύμωσης στον εντερικό σωλήνα και της
παραγωγής αερίων μπορεί να επιδεινώνουν το φούσκωμα και το μετεωρισμό. Εξαίρεση
ίσως αποτελεί ο λιναρόσπορος και το μερικά υδρολυμμένο κόμμι γκουάρ.
Υπάρχουν αρκετά βιβλιογραφικά δεδομένα ότι η δίαιτα πλούσια σε διασπώμενους
από τη χλωρίδα υδατάνθρακες (φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες
–GOS, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες) γνωστοί με τα αρχικά FODMAP’s,
αυξάνουν το φούσκωμα και το μετεωρισμό των ατόμων με ΣΕΕ. Η δίαιτα με περιορισμό των FODMAPs’ αποτελεί αναδυόμενη θεραπεία του ΣΕΕ, παρότι είναι τεχνικά
δύσκολη, απαιτεί διαιτολόγο και πρέπει να εξατομικεύεται αφού η ανοχή των διαφόρων
ασθενών σε διάφορες τροφές της κατηγορίας ποικίλλει αντανακλώντας πιθανώς την
ποικιλότητα της εντερικής βακτηριακής χλωρίδας.
Οι δίαιτες αποκλεισμού έχουν δοκιμασθεί συστηματικά σε ασθενείς με ΣΕΕ και τα
αποτελέσματα των μελετών είναι ετερογενή. Συνίστανται σε αφαίρεση των τροφών
που επιδεινώνουν τα συμπτώματα με βάση την προηγηθείσα τήρηση ημερολογίου
από τον ασθενή, ενώ ορισμένοι ερευνητές απέκλεισαν γαλακτοκομικά, δημητριακά,
εσπεριδοειδή, πατάτες, καφεΐνη, αλκοόλ, πρόσθετα και συντηρητικά παρά την έλλειψη
ισχυρής επιστημονικής τεκμηρίωσης.
Η τροφική αλλεργία έχει διερευνηθεί σε ασθενείς με ΣΕΕ με τη χρήση δερματικών
δοκιμασιών ή προσδιορισμού των επιπέδων IgE και IgG έναντι τροφικών αντιγόνων και
δεν καταδείχθηκε συσχέτιση των τροφών που προκαλούν συμπτώματα με τα αποτελέσματα των αλλεργικών τεστ. Οι δίαιτες αποκλεισμού των τροφικών αλλεργιογόνων,
βασισμένες σε αλλεργικά τεστ στους ασθενείς με ΣΕΕ έδειξαν επίσης ετερογενή
αποτελέσματα με ποσοστά ανταπόκρισης που κυμαίνονταν από 12,5 έως 67%. Επίσης
είναι δύσκολο να ερμηνευθεί το όφελος τέτοιων παρεμβάσεων, εάν οφείλεται δηλαδή
στη μη έκθεση σε τροφικό αλλεργιογόνο, στην αλλαγή των τελικών μεταβολικών προϊόντων βακτηριακού μεταβολισμού ή σε πρεβιοτική δράση της τροποποιημένης δίαιτας.
Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι όταν προσλαμβάνονται
σε επαρκείς ποσότητες, είναι ωφέλιμοι για τον ξενιστή. Η λογική της χρησιμοποίησης
των προβιοτικών στο ΣΕΕ έγκειται σε παρατηρήσεις «διαταραχής» της χλωρίδας των
ασθενών αυτών. Συγκεκριμένα, παλιότερες μέθοδοι και νεώτερες μοριακές τεχνικές
δείχνουν μειωμένους πληθυσμούς λακτοβακίλλων και ειδών bifidobacteria αλλά
αυξημένους πληθυσμούς στρεπτοκόκκων, κολοβακτηριδίων και κλωστηριδίων στα
κόπρανα ασθενών με ΣΕΕ σε σχέση με τους μάρτυρες (δυσβίωση). Η αναγνώριση
της εμφάνισης ΣΕΕ μετά από οξεία γαστρεντερίτιδα (μεταλοιμώδες ΣΕΕ) οδήγησε
στη μελέτη του ρόλου της χρόνιας μικροσκοπικής φλεγμονής, όπως π.χ. η αύξηση
των ιστιοκυττάρων και εξαρτώμενη από Τα λεμφοκύτταρα υπερπλασία των εντεροχρωμαφινικών κυττάρων του χορίου του παχέος εντέρου. Τέλος, υποομάδα ασθενών
με ΣΕΕ μπορεί να έχει βακτηριακή υπερανάπτυξη σε έκτοπη θέση (λεπτό έντερο) αν
και τα δεδομένα παραμένουν αντικρουόμενα.
Οι μηχανισμοί δράσης των προβιοτικών είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν καταστολή ανταγωνιστικών βακτηρίων μέσω παραγωγής βακτηριοσινών και μεταβολικού
ανταγωνισμού, ενίσχυση του βλεννογονικού φραγμού και μείωση της εντερικής διαπερατότητας, τροποποίηση της φλεγμονώδους απόκρισης με αποκατάσταση της
ισορροπίας προ- και αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών κ.α.
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Σήμερα έχουν δημοσιευθεί τουλάχιστον 3 δεκάδες κλινικές, ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο, μελέτες προβιοτικών (μεμονωμένων ή συνδυασμών) σε ασθενείς με ΣΕΕ.
Ο σχεδιασμός τους ποικίλλει και οι καλύτερες ποιοτικά μελέτες δείχνουν λιγότερο
ευνοϊκά αποτελέσματα συγκριτικά με τις χειρότερες ποιοτικά μελέτες. Γενικά, όπως
φάνηκε και σε πρόσφατη μετανάλυση, πλεονεκτούν του εικονικού φαρμάκου με ένα
ΝΝΤ: 4. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ειδών ή μειγμάτων, τα
έως τώρα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των λακτοβακίλλων
ως μονοθεραπεία στα συνολικά συμπτώματα του ΣΕΕ . Αντίθετα, η χορήγηση συνδυασμών έχει φανεί αποτελεσματική ενώ τουλάχιστον 2 μελέτες έχουν δείξει την υπεροχή
της μονοθεραπείας με στελέχη bifidobacterium σε σχέση με το placebo. Στα ειδικά
συμπτώματα, φαίνεται ότι τα προβιοτικά έχουν καλύτερη δράση στην αυξημένη αποβολή αερίων και τον κοιλιακό πόνο, αλλά φαίνεται να βελτιώνουν και το υποκειμενικό
αίσθημα φουσκώματος, το οποίο είναι συχνότατο στο ΣΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η συμπτωματική βελτίωση των ασθενών που έλαβαν bifidobacterium infantis 35624
συνοδεύτηκε από αναστροφή του IL10:IL12 μετά τη θεραπεία και άρα αναστολή της
προφλεγμονώδους δραστηριότητας στο εντερικό σωλήνα. Τέλος, άλλες κλινικές μελέτες έδειξαν ευνοϊκή επίδραση του L. rhamnosus και του bifidobacterium lactis στην
επιτάχυνση του χρόνου διόδου του παχέος εντέρου σε ασθενείς με ΣΕΕ με προεξάρχουσα τη δυσκοιλιότητα. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες από
τη χορήγηση προβιοτικών στις μελέτες με ασθενείς με ΣΕΕ. Συμπερασματικά, παρά
τα μεθοδολογικά προβλήματα των κλινικών μελετών, φαίνεται ότι τα προβιοτικά είναι
βελτιώνουν μέρος των ασθενών με ΣΕΕ και αξίζει να δοκιμάζονται δεδομένου ότι είναι
ελκυστικά από μεγάλο ποσοστό των ασθενών ως φυσικά, μη φαρμακευτικά προϊόντα.
Εν τούτοις, μένει να ξεκαθαρισθεί ποιο είναι το καλύτερο είδος, αν πλεονεκτούν οι
συνδυασμοί, ποια είναι η καλύτερη δόση, ποια είναι η ιδανική διάρκεια θεραπείας και
ποιοι είναι οι καταλληλότεροι ασθενείς για θεραπεία με βάση τα συμπτώματα.
Νεώτεροι χειρισμοί αποκατάστασης της εντερικής χλωρίδας, εκτός από τις διαιτητικές παρεμβάσεις, τα αντιβιοτικά και τα προβιοτικά, όπως η μεταμόσχευση κοπράνων
από υγιείς, δοκιμάζονται και στο ΣΕΕ.
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Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου:
Διαιτητικές Οδηγίες και Προβιοτικά
Νάνα Καλαφάτη
Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) είναι μία λειτουργική διαταραχή της
κινητικότητας του εντέρου που εκδηλώνεται κυρίως με πόνο στην περιοχή της κοιλιάς,
τυμπανισμό, δυσφορία, συνεχείς αλλαγές στη συχνότητα και τη μορφή των κοπράνων
και κράμπες. Τα συμπτώματα αυτά διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο και εμφανίζονται διακεκκομένα, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Είναι μία από τις πιο κοινές γαστρεντερικές διαταραχές, τόσο στις αναπτυγμένες όσο
και στις αναπτυσσόμενες χώρες και συνεισφέρει σημαντικά στις κρατικές δαπάνες
για την υγεία.
Η διάγνωση του ΣΕΕ γίνεται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (τα πιο προσφάτως
ανανεωμένα είναι τα Rome III κριτήρια), τα οποία θα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον
3 μήνες, να παρουσιάζονται τουλάχιστον 3 ημέρες το μήνα και η έναρξή τους να έχει
συμβεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διάγνωση.
Υπάρχουν 4 βασικές μορφές ΣΕΕ, κρίνοντας από τη μορφή των κοπράνων και το
εάν υπάρχει επικρατούσα δυσκοιλιότητα ή διάρροια:
• ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα (ΣΕΕ-δσ): σκληρά ή σβωλιασμένα κόπρανα σε ≥25% ή υδαρή
κόπρανα σε <25% των κενώσεων
• ΣΕΕ με διάρροια (ΣΕΕ-δρ): υδαρή κόπρανα σε ≥ 25% ή σκληρά ή σβωλιασμένα
κόπρανα σε <25% των κενώσεων
• ΣΕΕ μικτή (ΣΕΕ-μ): σκληρά ή σβωλιασμένα κόπρανα σε ≥25% και υδαρή κόπρανα
σε ≥25% των κενώσεων
• Μη κατηγοριοποιημένο ΣΕΕ: η μορφή των κοπράνων του ατόμου δεν πληροί τα
κριτήρια ένταξής του στις πρηγούμενες μορφές
Η παθογένεια του ΣΕΕ είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Αρχικά, ο κύριος ένοχος θεωρήθηκε ο άξονας εγκέφελος-γαστρεντερικός σωλήνας (ΓΕΣ). Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια μελετάται και ο ρόλος της μικροβιακής χλωρίδας αλλά και του ανοσοποιητικού
συστήματος. Η αλληλεπίδραση των 2 τελευταίων και ο ρόλος τους στην παθογένεια
των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου (νόσος Crohn, φλεγμονώδης νόσος εντέρου)
ίσως θα μπορούσε να εξηγεί και την παθογένεια του ΣΕΕ.
Μελέτες δείχνουν πως η μικροχλωρίδα των ατόμων που πάσχουν από ΣΕΕ διαφέρει
από αυτή των υγιών. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι ασθενείς με ΣΕΕ έχουν χαμηλότερο
ποσοστό λακτοβακίλλων και βιφιδοβακτηρίων και μεγαλύτερο αριθμό εντεροβακτη26
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ρίων, κολιμόρφων και βακτηριοειδών. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί το εάν η
αλλαγή αυτή στη σύσταση της μικροχλωρίδας είναι πρωτογενής ή δευτερογενής, εάν
δηλαδή προκαλεί ή προκαλείται.
Μία ακόμη αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στα άτομα αυτά είναι η αυξημένη απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος. Στο βλενογγόνο των ασθενών έχει βρεθεί
αυξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων, μαστοκυττάρων, και εντεροχρωμαφινικά κύτταρα
που εκκρίνουν 5-υδροξυ-τρυπταμίνη.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΕΕ
Η διατροφή του ασθενούς είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν μελετηθεί
πολύ σε σχέση με το ΣΕΕ. Τα 2/3 των ασθενών με ΣΕΕ συσχετίζουν την εμφάνιση
των συμπτωμάτων τους με την κατανάλωση κάποιου τροφίμου. Συγκεκριμένα, αυτό
αναφέρεται περισσότερο από γυναίκες και κυρίως σε αυτές στις οποίες συνυπάρχει το άγχος. Οι περισσότεροι ασθενείς μάλιστα θεωρούν ότι τα συμπτώματα αυτά
οφείλονται σε τροφικές αλλεργίες. Ωστόσο, απ’ ό,τι φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν είναι
αληθές, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό τους εμφανίζουν όντως αλλεργία σε κάποιο
τρόφιμο, βασιζόμενοι στα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης Ε ορού. Θεωρείται πλέον πιθανό
ότι η αντίδραση σε κάποια τρόφιμα να αποτελεί τροφική δυσανεξία ή υπερευαισθησία.
Τρόφιμα τέτοια, τα οποία φαίνεται ότι επηρεάζουν τη «συμπεριφορά» του εντέρου
των ασθενών είναι τα λιπαρά τρόφιμα, η καφεΐνη, το αλκοόλ, τρόφιμα πλούσια σε
φυτικές ίνες, το γάλα κ.α.
Η θεωρία των FODMAPs
Παλιότερα, οι επιστήμονες είχαν στρέψει την προσοχή τους στην απορρόφηση
της λακτόζης, θεωρώντας πως η δυσανεξία στο δισακχαρίτη αυτό είναι η λύση στο
πρόβλημα του ΣΕΕ. Ωστόσο, μελέτες στα πλαίσια των οποίων έγινε παρέμβαση
με δίαιτα χαμηλή σε λακτόζη έδειξαν ποσοστά βελτίωσης των συμπτωμάτων κατά
29-44%. Επίσης, οι ασθενείς με ΣΕΕ εμφανίζουν συχνά ευαισθησία στη γλουτένη
χωρίς να συνυπάρχει διάγωνση για κοιλιοκάκη. Μάλιστα, φαίνεται πως η έκθεση του
γαστρεντερικού αυλού σε γλουτένη τροποποιεί τη διαπερατότητα και τις λειτουργίες
του εντερικού τοιχώματος σε ασθενείς με ΣΕΕ-δρ.
Φαίνεται, λοιπόν, πως δεν είναι αποκλειστικά η δυσαπορρόφηση της λακτόζης ή της
γλουτένης που προκαλεί τα συμπτώματα αλλά η δυσαπορρόφηση και άλλων θρεπτικών
συστατικών, όπως είναι οι υδατάνθρακες βραχείας αλύσου (μονοσακχαριτών, δυσακχαριτών, ολιγοσακχαριτών) και σακχαρούχων αλκοολών ή αλλιώς των FODMAPs, όπως
ονομάζονται. Αυτά έχουν μικρό ποσοστό απορρόφησης από τον εντερικό βλενογόννο
με συνέπεια να συγκεντρώνονται στον εντερικό αυλό και να προκαλούν την αύξηση
της συσσώρευσης νερού σε αυτόν λόγω ώσμωσης Επίσης τα FODMAPs ζυμώνονται
από τα βακτήρια του εντέρου και παράγουν αέρια δυσχεραίνοντας την κατάσταση
τους ασθενούς Τέλος έχει αναφερθεί η πιθανή πρεβιοτική τους δράση, καθώς σε
μία μελέτη φάνηκε να επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη του είδους Bifidobacterium.
Γενικότερα, τα FODMAPs αυξάνουν τη σπλαχνική υπερευασθησία και επιδεινώνουν
τα συμπτώματα των ασθενών.
Σε μία πολύ πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, η χορήγηση χαμηλής περιεκτικότητας
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σε FODMAPs δίαιτα σε ασθενείς και υγιείς ως προς το ΣΕΕ για 21 ημέρες συγκρίθηκε
με την τυπική Δυτικού τύπου δίαιτα. Με το πέρας της μελέτης οι ασθενείς ανέφεραν
μικρότερο σκορ για τα συμπτώματά τους [βασιζόμενοι στην οπτική αναλογική κλίμακα
(VAS)] κατά τη διάρκεια κατανάλωσης της δίαιτας χαμηλής σε FODMAPs σε σύγκριση
με τη Δυτικού τύπου. Επίσης ανέφεραν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης σχετικά με
τη μορφή και τη συχνότητα των κενώσεων. Αντιθέτως τα υγιή άτομα δεν ανέφεραν
κάποια αλλαγή στην ένταση των συμπτωμάτων τους με κάποια από τις δύο δίαιτες.
Η δίαιτα χαμηλή σε FODMAPs φαίνεται πως έχει υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης
(σχεδόν 3 στους 4 ασθενείς αναφέρει εξαιρετική έως καλή συμμόρφωση) και εάν
σχεδιαστεί από εξειδικευμένο διαιτολόγο δε συντρέχει κίνδυνος διατροφικών ελλείψεων. Ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται προσοχή είναι η επαρκής πρόσληψη φυτικών
ινών, καθώς η μειωμένη πρόσληψη πλούσιων σε υδατανθράκων τροφίμων μπορεί να
οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσληψή τους Επίσης ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει
να είναι ενήμερος πως το αποτέλεσμα της αφαίρεσης τροφίμων από το διαιτολόγιο
του ασθενούς είναι πιθανό να εμφανιστεί έως και 48 ώρες μετά την πρόσληψη του
γεύματος όχι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης αυτού.
Τα FODMAPs, δηλαδή η φρουκτόζη, λακτόζη, τα πολυμερή αυτών και οι πολυόλες
σορβιτόλη, μαννιτόλη, ξυλιτόλη κ.α., βρίσκονται κυρίως σε τρόφιμα όπως φρούτα (μήλα,
βερίκοκα, μούρα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζι κ.α.), λαχανικά (μπρόκολο, κουνουπίδι,
παντζάρι, κρεμμύδι, λάχανο κ.α.), προϊόντα σικάλεως κριθαριού και σιταριού όσπρια,
μέλι, γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και σε τεχνητές γλυκαντικές ύλες.
Φυτικές ίνες
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η λήψη αδιάλυτων φυτικών ινών από ασθενείς με ΣΕΕ-δυσ
μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματά τους Συγκεκριμένα, συστήνεται η κατανάλωση
λιναρόσπορου για 3 μήνες καθώς η χρήση του έχει φανεί από μελέτες πως είναι πιο
ευεργετική από άλλες πηγές για αυτούς τους ασθενείς Συστήνεται η σταδιακή αύξηση
της κατανάλωσής τους η ταυτόχρονη λήψη επαρκούς ποσότητας υγρών και η διακοπή
της σε περίπτωση ανεπιθύμητων συμπτωμάτων. Επίσης σε όλους τους ασθενείς με
ΣΕΕ συνιστάται η επαρκής πρόσληψη διαλυτών φυτικών ινών, όπως βρώμη ή guar gum.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΕ
Μηχανισμός δράσης των προβιοτικών
Μία κλινική μελέτη ασθενών μαρτύρων έδειξε ότι οι ασθενείς με ΣΕΕ έχουν αυξημένο λόγο προφλεγμονωδών IL-12: αντιφλεγμονωδών IL-10 σε σχέση με τους υγιείς
Όταν χορηγήθηκε σκεύασμα προβιοτικών που περιείχε Bifidobacteria infantis 35624, ο
λόγος αυτός μειώθηκε και έφτασε στα επίπεδα των υγιών ατόμων. Επίσης η χορήγηση
βακτηρίων του γένους Lactobacillus σε μοντέλα ποντικιών μείωσε το σύμπτωμα του
πόνου και τη φλεγμονή του βλενογόννου. Πέρα από τη δράση τους στη φλεγμονή τα
προβιοτικά φαίνεται ότι βοηθούν στη διατήρηση της ακεραιότητας του βλενογόννου
του ΓΕΣ, μειώνοντας τη διαπερατότητα του τοιχώματος Σε μελέτη όπου χορηγήθηκε
συμπλήρωμα προβιοτικών που περιείχε Βifidobacteria, Lactobacilli και Streptococcus
thermophilus παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής βλέννας και συνεπώς αύξηση της
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προστασίας του βλενογόννου. Χορήγηση των ίδιων βακτηρίων από άλλους ερευνητές
έδειξε μείωση της διαπερατότητας του λεπτού εντέρου, μετρώντας την απέκκριση
στα ούρα του λόγου λακτουλόζης : μαννιτόλης Ωστόσο, φαίνεται πως η ευεργετική
δράση των προβιοτικών εξαρτάται από το είδος ήκαι το γένος των βακτηρίων που
χορηγούνται, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να μη γενικεύουμε τα αποτελέσματα μιας
και μόνο μελέτης αλλά να αξιολογούμε τα σκευάσματα προβιοτικών μεμονωμένα.
Κάποια από τα πιο μελετημένα προβιοτικά με εν δυνάμει ευεργετική δράση σε
ασθενείς με ΣΕΕ είναι τα εξής:
Bifidobacteria infantis 35624
H χορήγηση B. infantis 35624 σε ασθενείς με ΣΕΕ φαίνεται ότι έχει αντι-φλεγμονώδεις
ιδιότητες Σε μελέτη του 2005, 77 ασθενείς έλαβαν για 8 εβδομάδες τυχαιοποιημένα,
ρόφημα γάλακτος εμπλουτισμένο με 1010 στελέχη B. infantis 35624 ή απλό ρόφημα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η χορήγηση του συγκεκριμένου προβιοτικού μείωσε συμπτώματα, όπως τυμπανισμός πόνος και μειωμένη κινητικότητα του
εντέρου σε σχέση με το εικονικό ρόφημα. Τον επόμενο χρόνο, μία νέα μελέτη ήρθε
να επιβεβαιώσει τα ευεργετικά αποτελέσματα του προβιοτικού στη νόσο. Η χορήγηση
σε γυναίκες πάσχουσες Β. infantis 35624 συγκέντρωσης 108 CFU/mL σε κάψουλα
για 4 εβδομάδες μείωσε στατιστικά σημαντικά τα συμπτώματα της νόσου κατά 20%
περισσότερο απ’ ότι μειώθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Αντιθέτως όταν η δοσολογία του
προβιοτικού ήταν 106 ή 1010 δε φάνηκε να υπάρχει κάποια επιπλέον επίδραση του
προβιοτικού έναντι του εικονικού ροφήματος Ο λόγος που τα 1010 CFU/mL προβιοτικού ήταν αποτελεσματικά πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα βακτήρια στην
κάψουλα αυτή δεν επέζησαν της διέλευσης του ΓΕΣ.
Bifidobacteria animalis DN 173010
Το Β animalis DN 173010 έχει μελετηθεί πολλές φορές όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά του στη θεραπεία του ΣΕΕ Σε τρεις μελέτες δε φάνηκε να υπερτερεί
έναντι του εικονικού φαρμάκου, καθώς στους ασθενείς με ΣΕΕ φαίνεται ότι ακόμη και η
χορήγηση του εικονικού φαρμάκου είναι ικανή να μειώσει τα δυσάρεστα συμπτώματα.
Ωστόσο, μία μεγάλης κλίμακας μελέτη στην οποία έλαβαν συμμετοχή 274 εθελοντές
με ΣΕΕ-δσ, η παρέμβαση με Β. infantis DN 173010 βελτίωσε το σκορ για την ποιότητα
ζωής (HRQoL) και το μετεωρισμό Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι στα άτομα με <3 κενώσεις εβδομάδα, η χορήγηση του προβιοτικού για 6 εβδομάδες αύξησε στατιστικά
σημαντικά τη συχνότητα των κενώσεων.
Lactobacillus acidophilus και paracasei
Η χορήγηση L. acidophilus SDC 2012 και 2013 σε μία μελέτη ασθενών μαρτύρων
μείωσε τα επίπεδα πόνου σε σύγκριση με τη χορήγηση placebo. Σε μελέτη 267 ασθενών, δόθηκε ένας συνδυασμός Lactobacillus paracasei B21060 και πρεβιοτικών με το
όνομα Flortec. Το εικονικό φάρμακο που χορηγήθηκε περιείχε μόνο πρεβιοτικά Στο
τέλος της παρέμβασης η συχνότητα των κενώσεων στους ασθενείς με ΣΕΕ-δρ είχε
μειωθεί σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, τα συνολικά συμπτώματα του ΣΕΕ
δε μειώθηκαν στατιστικά σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης.
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Lactobacillus plantarum
Οι μελέτες που χρησιμοποιήσαν ως παρέμβαση με προβιοτικά σε ασθενείς με ΣΕΕ
το είδος L. plantarum είναι λίγες και μικρές Σε κάποιες από αυτές φάνηκε βελτίωση
του συμπτώματος του τυμπανισμού και του πόνου σε σύγκριση με τη λήψη εικονικού
σκευάσματος.
Escherichia coli DSM 17252
Σε διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη του 2008, η οποία έγινε ως επανάληψη
μίας μελέτης του 1988-89, χορηγήθηκε προβιοτικό σκεύασμα που περιείχε E. coli
DSM 17252 και Enterococcus faecalis DSM 16440 σε 149 ασθενείς με ΣΕΕ για 8
εβδομάδες Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι στην ομάδα παρέμβασης
βελτιώθηκε το Global Symptom Score (GSS) κατά 50%. Μάλιστα, σε κάποιους εθελοντές τα ευεργετικά αποτελέσματα της παρέμβασης φάνηκαν από την πρώτη κιόλας
εβδομάδα. Το επόμενo έτος δημοσιεύτηκε νέα μελέτη 298 ατόμων. Και σε αυτή τη
μελέτη, η παρέμβαση με προϊόν E. coli DSM 17252 έδειξε ευεργετικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, το 18,4% των ασθενών δήλωσαν απαλλαγή από κάθε είδους σύμπτωμα,
ενώ στην ομάδα ελέγχου το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 6,7% (p<0,001). Ωστόσο, στις
συγκεκριμένες μελέτες δε χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της Ρώμης ή του Manning
για τη διάγνωση του ασθενούς παρά διαγνώσθηκαν από τον ιατρό τους.
Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, Bifidobacterium breve Bb99
και Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS
Σε 103 ασθενείς με ΣΕΕ χορηγήθηκε μία φόρμουλα 4 προβιοτικών ή εικονικό
φάρμακο για 6 μήνες και καταγράφηκαν τα συμπτώματα και η εντερική λειτουργία.
Οι ερευνητές χρησιμοποιήσαν ένα σκορ συμπτωμάτων, αξιολογώντας τον πόνο στην
κοιλιακή χώρα, το μετεωρισμό την κοιλιακή διάταση και τους βορβορυγμούς Στο τέλος της παρέμβασης η ομάδα που λάμβανε τα προβιοτικά είχε μειώσει κατά 42% τον
αριθμό του σκορ ενώ η ομάδα ελέγχου κατά 6% (p=0,015). Ωστόσο, στην αρχή της
παρέμβασης υπήρχαν σημαντικές διαφορές ως προς την ένταση των συμπτωμάτων
μεταξύ των 2 ομάδων, συνεπώς είναι λογικό να ωφεληθούν περισσότερο από την
παρέμβαση οι πιο σοβαρά πάσχοντες Επίσης ένα ποσοστό των ασθενών λάμβαναν
αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και μάλιστα αυτό ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο στην ομάδα ελέγχου (50% vs 25%, p<0,05).
Τα προβιοτικά φαίνεται πως είναι ικανά να μειώσουν τα συμπτώματα του ΣΕΕ, όπως
μετεωρισμός κοιλιακό άλγος κ.α. Οι μελέτες όμως υποδεικνύουν πως δεν είναι όλα
τα στελέχη ικανά να το κάνουν αυτό για αυτό απαιτείται μια ανάλογη καθοδήγηση
του ασθενούς από τον επαγγελματία υγείας Οι ασθενείς από τη μεριά τους φαίνεται
πως προτιμούν τη λήψη προβιοτικών, ως μία πιο φυσική λύση έναντι των φαρμάκων,
χωρίς ωστόσο να έχουν κατανοήσει επακριβώς τη λειτουργία τους.
Συμπερασματικά, έχοντας απέναντί μας έναν ασθενή με ΣΕΕ αυτό που πρέπει να
κάνουμε είναι διερεύνηση της κλινικής εικόνας και του τρόπου ζωής του. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε εάν το άτομο πάσχει από ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα, διάρροια,
μικτή ή κάποια ενδιάμεση μορφή του συνδρόμου ώστε να πράξουμε αναλόγως Εφόσον
ο ασθενής τρέφεται υγιεινά και έχει αυξήσει τη φυσική του δραστηριότητα, έχοντας
30

διατροφη

Σχήμα 1. Οι τρεις γραμμές αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του ΣΕΕ. Εάν η πρώτη αποτύχει να βελτιώσει
τα συμπτώματα, τότε εφαρμόζεται η δεύτερη. Εάν και η δεύτερη δε βελτιώσει την κατάσταση του ασθενούς,
τότε εφαρμόζεται η τρίτη. Εάν τελικά τα συμπτώματα επιμένουν, ο ασθενής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης,
καθώς ίσως η διατροφή του δεν αποτελεί τη λύση στο πρόβλημά του. (McKenzie et al, 2012).

μειώσει τρόφιμα που είναι επιβαρυντικά για την κατάστασή του, εάν τα συμπτώματα
επιμένουν τότε και μόνο τότε μπορούμε να προβούμε σε δίαιτα χαμηλή σε FODMAPs
καθώς και σε κατανάλωση προβιοτικών για 4 εβδομάδες Στο τέλος κάθε παρέμβασης
απαιτείται επαναξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς Εάν και πάλι δεν οπισθοχωρήσουν τα συμπτώματα, ο ασθενής μπορεί να εφαρμόσει για 2-4 εβδομάδες μία
δίαιτα αποκλεισμού Με το πέρας του διαστήματος αυτού απαιτείται επανένταξη των
αποκλεισθέντων τροφίμων σταδιακά και επαναξιολόγηση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία,
είναι πολύ χρήσιμη η καταγραφή των τροφίμων που καταναλώνονται και των συμπτωμάτων που αυτά προξενούν στο άτομο. (βλέπε σχήμα 1)
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Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Πάθηση
των Εντέρων: Θρεπτική υποστήριξη,
σε ποιόν και πότε
Δημήτριος Χριστοδούλου
Εισαγωγή
Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) είναι μία φλεγμονώδης
διαταραχή του γαστρεντερικού σωλήνα που οδηγεί σε πόνο, ναυτία, πυρετό, διάρροια
και απώλεια αίματος. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της
όρεξης, ελαττωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, διαταραχή του μεταβολισμού
και τελικώς σε υποθρεψία. Η ελάττωση της όρεξης είναι συνήθως το αποτέλεσμα της
φλεγμονής και της απελευθέρωσης φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως η ιντερλευκίνη-1,
η ιντερλευκίνη-6 και ο παράγοντας νέκρωσης όγκων α (tumornecrosisfactoralpha–TNFα).
Ο επιπολασμός των διατροφικών ελλείψεων και της υποθρεψίας έχει τεκμηριωθεί
καλά στην ΙΦΠΕ, ιδιαίτερα στη νόσο Crohn1,2. Είναι σημαντικό να εντοπίσει κανείς
τους ασθενείς με μειωμένη διατροφική πρόσληψη και να υποστηρίξει τη θρέψη τους.
Η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς αφενός προλαβαίνει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της υποθρεψίας, αφετέρου πιθανώς συμβάλλει στη μείωση
των υποτροπών της νόσου.
Αξιολόγηση βαθμού υποθρεψίας
Η συνολική εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ενός ασθενή με ΙΦΠΕ είναι σημαντική
και περιλαμβάνει τη μέτρηση και εκτίμηση της σύστασης του σώματος, της διαιτητικής
πρόσληψης θερμίδων και συστατικών, της κατανάλωσης ενέργειας, των πρωτεϊνικών
δεικτών και των σωματικών λειτουργιών. Είναι λάθος να βασίσει κανείς την εκτίμησή
του μόνο στη μέτρηση πρωτεϊνικών δεικτών όπως η αλβουμίνη και η προαλβουμίνη,
καθώς ανεπαρκής πρόσληψη θερμίδων ή έλλειψη βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη θρέψη και γενική κατάσταση του ασθενή3.
Η χρήση ενός συνολικού εργαλείου εκτίμησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, όπως
πχ το SGA (subjectiveglobalassessment) σκορ. Αυτό λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή
του σωματικού βάρους, την διαιτητική πρόσληψη, την παρουσία γαστρεντερικών
συμπτωμάτων, τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή, τη διάμετρο διάφορων μυών,
την ελάττωση του υποδόριου λίπους και την παρουσία οιδήματος και κατατάσσει τον
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ασθενή σε τρεις κατηγορίες (Α – με καλή θρέψη, Β - με ελαφρά ως μέτρια υποθρεψία,
C– με σοβαρή υποθρεψία)4. Άλλοι σημαντικοί δείκτες είναι ο δείκτης μάζας σώματος,
η αλβουμίνη και ορισμένα ιχνοστοιχεία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στη μυική
ισχύ των ασθενών που είναι δείκτης μειωμένης θρέψης ακόμη και σε ασθενείς που
δείχνουν να είναι σε συνολικά καλή κατάσταση.
Συνέπειες υποθρεψίας
Η υποθρεψία σε ασθενείς με ΙΦΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη,
απώλεια βάρους, οστική νόσο και/ή ελλείψεις μικροστοιχείων.
Μειωμένη ανάπτυξη
Η χρόνια ή διαλείπουσα μείωση του ρυθμού ανάπτυξης με καθυστέρηση της ήβης,
είναι συχνή σε παιδιά με νόσο Crohnκαι συχνά οδηγεί σε ελάττωση του τελικού ύψους.
Απώλεια βάρους και μειωμένη μυική μάζα
Η απώλεια βάρους και η μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών και θερμίδων παρατηρούνταν παλιότερα σε 18-62% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και στο 50-70% των
ασθενών με νόσο Crohn5. Τα ποσοστά αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά χάρη στις σύγχρονες θεραπείας αλλά και την αναγνώριση της σημασίας της θρεπτικής υποστήριξης
των ασθενών. Η ελάττωση της μυικής μάζας και του λίπους σώματος σχετίζεται με
την έξαρση της νόσου. Ασθενείς με νόσο Crohnσε πλήρη ύφεση δεν διαφέρουν στη
σύσταση του σώματος σε σχέση με υγιείς μάρτυρες ίδιας ηλικίας6.
Τα αίτια της μείωσης της μυικής μάζας είναι η φλεγμονή (υπερβολικός καταβολισμός
που οδηγεί σε αποδόμηση των πρωτεϊνών), η ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα και
η θεραπεία με κορτικοειδή. Η ελαττωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών με την τροφή μπορεί
επίσης να συμβάλει στη διαταραχή, ιδίως στα παιδιά που έχουν αυξημένες ανάγκες
πρόσληψης πρωτεϊνών για την ανάπτυξή τους. Απώλεια μυϊκής μάζας της τάξης του
5-10% δεν έχει συνήθως κλινικές συνέπειες. Μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας οδηγεί
σε αυξημένη νοσηρότητα όπως πχ καθυστέρηση επούλωσης πληγών και αυξημένες
μετεγχειρητικές λοιμώξεις.
Οστική νόσος
Η οστική νόσος (οστεοπόρωση και/ή οστεμαλακία) είναι συχνή στην ΙΦΠΕ και η
αιτιολογία της πολυπαραγοντική. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τη λήψη
κορτικοειδών, την ενεργότητα της νόσου, την ηλικία, την καθυστέρηση της ήβης και
ελλείψεις ασβεστίου, βιταμίνης D και βιταμίνης K. Η προφύλαξη και θεραπεία της οστικής
νόσου στην ΙΦΠΕ περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των εκλυτικών αυτών παραγόντων7.
Διαιτητικές παρεμβάσεις
Οι διαιτητικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της θρέψης και την αποφυγή εκλυτικών
τροφικών παραγόντων διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο στο θεραπευτικό σχήμα των
ασθενών με ΙΦΠΕ. Δυστυχώς, οι κλινικές μελέτες στον τομέα αυτό είναι μικρές, συχνά
μη τυχαιοποιημένες και μη ελεγχόμενες από εικονικό φάρμακο ή δίαιτα.
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Εντερική θρεπτική υποστήριξη με συμπληρώματα
Η θρεπτική υποστήριξη περιλαμβάνει τη χορήγηση εμπορικά διαθέσιμων συμπληρωμάτων για την αύξηση της πρόσληψης θερμίδων και πρωτεϊνών από τους ασθενείς.
Προτιμάται η λήψη από το στόμα και χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι με σίτιση
μέσω σωλήνα (ρινογαστρικό ή ρινοδωδεκαδακτυλικό) όταν η εκούσια πρόσληψη από
το στόμα είναι ανεπαρκής. Τα υγρά συμπληρώματα διατροφής μπορούν να πάρουν τη
μορφή μιας στοιχειακής, ημιστοιχειακής ή πολυμερούς δίαιτας. Η καθεμιά περιλαμβάνει υγρή τροφή σε μια εύληπτη και εύκολα απορροφήσιμη μορφή, διαφέροντας στην
πηγή των πρωτεϊνών: στοιχειακή (ελεύθερα αμινοξέα), ημι-στοιχειακή (ολιγοπεπτίδια)
και πολυμερής (ολική πρωτεΐνη). Η δίαιτα επιλέγεται συνήθως με βάση την προσωπική
προτίμηση, την ατομική ανοχή, τη διαθεσιμότητα και το κόστος.
Η εντερική διατροφή (υγρή τροφή από το στόμα ή μέσω σωλήνα όπως περιγράφηκε
πιο πάνω) ενδείκνυται σε υποσιτισμένους ασθενείς με ΙΦΠΕ, με σκοπό τη βελτίωση της
θρέψης τους. Επιπρόσθετα, η εντερική διατροφή έχει σχετική αποτελεσματικότητα
στην επίτευξη ύφεσης στη νόσο Crohn, αν και μικρότερη από τη φαρμακευτική αγωγή.
Δεν φάνηκε να υπερέχει κάποια από τις παραπάνω δίαιτες (στοιχειακή, ημιστοιχειακή
ή πολυμερής), αν και φαίνεται ότι η μειωμένη πρόσληψη λίπους και η υψηλή περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια μακράς αλύσου είναι ωφέλιμη. Τέλος η συμπληρωματική
εντερική διατροφή ίσως έχει αποτελεσματικότητα και στη διατήρηση της ύφεσης στη
νόσο Crohn, αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής8,9. Πιθανολογείται ότι το
συμπλήρωμα διατροφής ελαττώνει την έκθεση στο αντιγονικό ερέθισμα που περιέχεται
στη συνήθη τροφή ενώ παράλληλα ενισχύει τη θρέψη του ασθενούς10-12.
Σε ασθενείς με σοβαρή ελκώδη κολίτιδα και αγωγή με κορτικοειδή, η σύγκριση της
εντερικής διατροφής με συμπληρώματα με την ολική παρεντερική διατροφή έδωσε
παραπλήσια ποσοστά επίτευξης ύφεσης των ασθενών13.
Η χορήγηση σκευασμάτων πολυβιταμινών με ασβέστιο ενδείκνυται στην ΙΦΠΕ με
βάση τις ελλείψεις συστατικών που έχουν περιγραφεί. Για τον ίδιο λόγο, αλλά και για
την ενδεχόμενη προληπτική δράση του έναντι της δυσπλασίας, προτείνεται η χορήγηση φολικού οξέος.
Ολική παρεντερική διατροφή
Η ολική παρεντερική διατροφή περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση διατροφής
όταν δεν είναι δυνατή η θρέψη με άλλο τρόπο. Η ολική παρεντερική διατροφή έχει
ρόλο μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις ενεργού νόσου Crohnπου η εντερική διατροφική
ενίσχυση και η φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματικές. Επίσης χρησιμοποιείται για τη διόρθωση διατροφικών ελλείψεων προεγχειρητικά, σε ασθενείς με
σύνδρομο βραχέος εντέρου και κατ’ οίκον για την αποφυγή παρετεταμένης νοσηλείας
ή χειρουργείου14,15. Ο κανόνας είναι πάντως να αποφεύγεται η παρεντερική διατροφή
όταν μπορεί να χορηγηθεί εντερική δίαιτα.
Δίαιτα με αποκλεισμό τροφών
Μία τέτοια δίαιτα περιλαμβάνει τον αποκλεισμό κάποιας τροφής για ορισμένο
χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας αν θα υπάρξει βελτίωση των συμπτωμάτων. Για
ασθενείς που βρίσκονται σε εντερική διατροφή, προστίθεται μία τροφή τη φορά για να
εντοπιστούν τυχόν τροφές που εκλύουν συμπτώματα. Επίσης, οι παρατηρήσεις των
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ασθενών για τροφές που τους προκαλούν συμπτώματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Η δυσανεξία σε τροφές όπως τα δημητριακά, η λακτόζη ή προϊόντα που περιέχουν
ζύμη έχει περιγραφεί. Η αξία της δίαιτας αποκλεισμού τροφών έχει τεκμηριωθεί από
ορισμένες μελέτες16,17. Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι αρκετά συχνή σε ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα. Όταν συστήνεται αποφυγή λακτόζης, θα πρέπει να χορηγούνται
υποκατάστατα με ασβέστιο στον ασθενή.
Δίαιτα πτωχή σε υδρογονάνθρακες
Δεν υπάρχει τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δίαιτας σε ασθενείς
με ΙΦΠΕ, συνεπώς δεν μπορεί να συσταθεί στους ασθενείς. Μία ακραία μορφή αυτής
της δίαιτας είναι η λεγόμενη «ειδική δίαιτα υδρογονανθράκων» (specificcarbohydratediet), που είναι πολύ απαιτητική, θέτοντας πολλούς διαιτητικούς περιορισμούς, ενώ
δεν έχει δείξει αποτελεσματικότητα στην κλινική πράξη.
Προβιοτικά
Τα προβιοτικά αποτελούν ζώντες μη παθογόνους μικροοργανισμούς (πχ ζύμη,
λακτοβακίλλους κ.α.) που έχουν ευνοϊκή δράση στη λειτουργία του οργανισμού και
του εντέρου, εκλύοντας πιθανώς προστατευτικές κυτταροκίνες. Στην ελκώδη κολίτιδα,
το προβιοτικό VSL-3 έχει δείξει αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της φλεγμονής
του θύλακα (pouchitis) μετά από χειρουργείο κολεκτομής18,19. Επίσης, έχει αναφερθεί
μείωση των υποτροπών της ελκώδους κολίτιδας με τα προβιοτικά σε κάποιες μελέτες.
Αντίθετα, τα προβιοτικά δεν έχουν δείξει καμία αποτελεσματικότητα στην πρόληψη
της νόσου Crohn.
Άλλες διαιτητικές παρεμβάσεις
Η αύξηση των φυτικών ινών σε ασθενείς με ΙΦΠΕ έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Σε ορισμένους ασθενείς προκαλεί συμπτώματα και δεν γίνεται ανεκτή. Υπάρχουν
όμως μελέτες που δείχνουν μείωση των υποτροπών τόσο στην ελκώδη κολίτιδα, όσο
και στη νόσο Crohn με τη χορήγηση συμπληρωμάτων φυτικών ινών. Αντίθετα, άλλες
μελέτες δεν έχουν δείξει αντίστοιχο κλινικό όφελος20,21.
Τα συνολικά κλινικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν επίσης τη χορήγηση ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων για την επίτευξη ή διατήρηση της ύφεσης στην ΙΦΠΕ, παρά
τις αντίθετες παρατηρήσεις που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς22. Το ίδιο ισχύει για
τη χορήγηση αντιοξειδωτικών τροφών, που παρά τη συνολικά ωφέλιμη δράση τους
δεν έχουν δείξει αποτελεσματικότητα στη μείωση της ενεργότητας της νόσου.
Συμπεράσματα
Η υποθρεψία και έλλειψη θρεπτικών στοιχείων είναι συχνή στην ΙΦΠΕ, ιδίως στη
νόσο Crohn. Πρέπει εγκαίρως να εντοπίζονται οι άρρωστοι αυτοί και να γίνεται η
κατάλληλη θρεπτική υποστήριξη. Η εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης του ασθενή
πρέπει να γίνεται σε συνολική βάση, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους.
Η θρεπτική υποστήριξη με συμπληρώματα εντερικής διατροφής πρέπει να περιλαμβάνει τη χορήγηση πρωτεϊνών και επαρκών θερμίδων. Εκτός από τη βελτίωση της
θρέψης, μπορεί να συμβάλλει και στην επίτευξη και διατήρηση της ύφεσης στη νόσο
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Crohn, αλλά δεν υποκαθιστά τη φαρμακευτική θεραπεία. Η χορήγηση σκευάσματος
πολυβιταμινών συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με ΙΦΠΕ.
Κατά περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται αποκλεισμός ορισμένων τροφών (όπως δημητριακά, ζύμη, λακτόζη). Σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και φλεγμονή του θύλακα
μετά από κολεκτομή, τα προβιοτικά έχουν δείξει αποτελεσματικότητα.
Άλλες δίαιτες όπως δίαιτα πτωχή σε υδατάνθρακες, δίαιτα πλούσια σε ω3πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά έχουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.
Η παρεντερική διατροφή ενδείκνυται μόνον σε ασθενείς με σοβαρή νόσο όπου η
εντερική διατροφή δεν γίνεται ανεκτή (βαριά έξαρση), σε ασθενείς στους οποίους η
φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική (με ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο) και
σε ασθενείς με σύνδρομο βραχέος εντέρου.
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ΙΦΝΕ: Θρεπτική Υποστήριξη,
σε ποιόν και πότε
Δέσποινα Βασιλάκου
Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν μια ομάδα νοσημάτων αγνώστου αιτιολογίας με παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις. Τις δύο βασικές
κλινικές εκφάνσεις των ΙΦΝΕ αποτελούν η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn.
Τα δύο αυτά νοσήματα φέρουν πολλές ομοιότητες αλλά και τόσες διαφορές, ώστε
να χρήζουν ιδιαίτερης και διαφορετικής θεραπευτικής προσέγγισης. Επίσης, σε κάθε
μια από τις νόσους αυτές η εντόπιση των βλαβών καθώς και η εναλλαγή εξάρσεων και
υφέσεων είναι που καθορίζει την θεραπευτική παρέμβαση. Για το λόγο αυτό ο κάθε
ασθενής χρήζει εξατομικευμένης τόσο φαρμακευτικής/χειρουργικής θεραπείας, όσο
και διατροφικής παρέμβασης.
Οι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν αυξημένο κίνδυνο πρωτεΐνοθερμιδικού υποσιτισμού
καθώς και συγκεκριμένων ανεπαρκειών ανάλογα με το σημείο του εντέρου στο οποίο
εντοπίζονται οι βλάβες. Ο λόγος της απώλεια σωματικού βάρους και ιδιαίτερα μυϊκής
μάζας είναι κυρίως η μειωμένη όρεξη, η άρνηση λήψης τροφής από τον ασθενή προς
αποφυγή τυχόν συμπτωμάτων, η μειωμένη απορροφητικότητα του εντέρου καθώς
και η αυξημένες ανάγκες του ασθενούς λόγω stress, αν και το τελευταίο τίθεται υπο
ισχυρή αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια, εκτός εάν υπάρχει υψηλός πυρετός ή έχει
αναπτυχθεί σήψη. Ελλείψεις επίσης έχουν παρατηρηθεί σε λιποδιαλυτές βιταμίνες,
στο σίδηρο, το φυλλικό οξύ, τη βιταμίνη C και B12 και σε πολλούς ηλεκτρολύτες.
Οι ανεπάρκειες ποικίλλουν ανάλογα με το σημείο της βλάβης και τα συμπτώματα
του εκάστοτε ασθενή. Επίσης η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην διατροφική παρέμβαση για πρόληψη τυχόν επιπλοκών, όπως
πολύ χαρακτηριστικά συμβαίνει με την μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών και την
ανάπτυξη οστεοπόρωσης.
Λόγω έλλειψης τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών ή μεγάλων μεταναλύσεων
που συσχετίζουν την διατροφή με τις ΙΦΝΕ, η διατροφική θεραπεία στηρίζεται σε μελέτες παρέμβασης και παρατήρησης, καθώς και στη κρίση των ειδικών. Σε περιόδους
έξαρσης της νόσου του Crohn η σίτιση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε αδρές
γραμμές προτιμάται η εντερική οδός από την παρεντερική, εκτός και αν αντενδείκνυται
λόγω εντερικής απόφραξης ή του συνδρόμου βραχέως εντέρου. Προσοχή χρήζει εάν
η από του στόματος σίτιση είναι δυνατόν να παρέχει επαρκή στοιχεία για την θρέψη
του ασθενούς ή αν χρειάζεται παράλληλα και εντερική σίτιση με καθετήρα. Η χρήση
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διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας δεν ενδείκνυται για τους ασθενείς με ν.
Crohn λόγω ανάπτυξης συριγγίων. Η διατροφή που ακολουθείται παρέχει χαμηλό στερεό υπόλειμμα, όμως η επάρκεια των θρεπτικών συστατικών είναι κρίσιμης σημασίας.
Πολύ διαδεδομένη είναι η χρήση στοιχειακών διαιτών για διάστημα τουλάχιστον 4-6
εβδομάδων, σε περιόδους έξαρσης και φαρμακονθεκτικότητας. Οι δίαιτες αυτές φαίνεται να έχουν τόσο υποστηρικτικό όσο και θεραπευτικό ρόλο. Σε περιόδους ύφεσης
ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται να επανεντάσσεται σε μια πλήρως φυσιολογική
διατροφή, όμως η μετάβαση πρέπει να γίνεται σταδιακά και με συγκεκριμένο αλγόριθμο προς αποφυγή τυχόν παλινδρομήσεων. Ανεπάρκεια στη λακτάση εμφανίζουν
οι ασθενείς με προσβολή του τελικού ειλεού και σε αυτούς συστήνεται η αποφυγή
των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Η διατροφική υποστήριξη ασθενών με ελκώδη κολίτιδα είναι λιγότερο απαιτητική
λόγω του εντοπισμού των βλαβών. Ακόμη και σε περιόδους έξαρσης προτιμάται η
εντερική οδός από την παρεντερική, εκτός και αν ο ασθενής έχει αναπτύξει τοξικό
μεγάκολο ή το έντερο έχει υποστεί απόφραξη ή διάτρηση. Πιο κατάλληλη έχει θεωρηθεί η δίαιτα χαμηλού στερεού υπολείμματος. Σε περιόδους ύφεσης ο ασθενής δεν
πρέπει να υπόκειται σε διατροφικούς περιορισμούς.
Η ανάγκη της διατροφικής παρέμβασης εξαρτάται από την συχνότητα και την
διάρκεια των εξάρσεων, την έκταση και την σοβαρότητα των βλαβών του γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς και τυχόν επιπλοκές. Απαραίτητη είναι η διατροφική υποστήριξη ασθενών που έχουν υποστεί πρωτεϊνοθερμιδικό υποσιτισμό. Η αναγνώριση των
ασθενών αυτών είναι υψίστης σημασίας, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την
υποστήριξη του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα εύχρηστα
εργαλεία τόσο από επιστημονικές εταιρίες όσο και από εταιρίες που ασχολούνται με
την έρευνα στο πεδίο των συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, που βοηθούν στην
διαλογή των ασθενών που βρίσκονται σε διατροφικό κίνδυνο. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα είναι το MNA (mini nutritional assessment), το MST (malnutrition screening
tool), το NRS 2002 (nutrition risk screening) και το PG-SGA (Patient generated subjective
global assessment). Η χρήση των εργαλείων αυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση,
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας και αποτελεί ένα
εξαίρετο μέσο διαλογής για κατάδειξη των ατόμων που χρήζουν άμεσης διατροφικής
παρέμβασης από εξειδικευμένο διαιτολόγο.
Η χρονική στιγμή της παρέμβασης είναι καθοριστική για την ποιότητα ζωής του
ασθενούς. Η επάρκεια της θρέψης επιφέρει γρηγορότερη επούλωση, ενδυνάμωση
ανοσοποιητικού συστήματος, καλύτερη ανταπόκριση στην φαρμακευτική θεραπεία και
πιθανή πρόληψη τυχόν επιπλοκών. Διερευνάται επίσης η πιθανότητα επιμήκυνσης του
διαστήματος μεταξύ των εξάρσεων αλλά και η μείωση της έντασης αυτών.
Συμπερασματικά, παρότι ο ρόλος της διατροφής δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένος στις ΙΦΝΕ, αποτελεί αδιαπραγμάτευτα ένα σπουδαίο σύμμαχο στην αντιμετώπιση
της νόσου.
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Ασθενής με κίρρωση ήπατος
και διατροφικές ελλείψεις.
Στοιχεία παθογένειας και κλινική εικόνα
Χρήστος Τριάντος, Π. Τσελεκούνη
Εισαγωγή
Η κίρρωση του ήπατος είναι αποτέλεσμα μίας χρόνιας βλάβης που οδηγεί σε φλεγμονή και νέκρωση των ηπατοκυττάρων και ακολούθως σε ίνωση με σχηματισμό οζιδίων.
Η αρχιτεκτονική του ήπατος παρουσιάζει διάχυτη διαταραχή με αποτέλεσμα αρνητική
επίδραση στην αιματική ροή και τη λειτουργία του. Η διαταραχή της λειτουργίας του
ήπατος ενοχοποιείται για μεγάλο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων που χαρακτηρίζουν
την κίρρωση και απορρέουν από την πυλαία υπέρταση και την ηπατική ανεπάρκεια1.
Οι επιπλοκές της κίρρωσης περιλαμβάνουν την εμφάνιση κιρσών οισοφάγου και
αιμορραγίας πεπτικού λόγω πυλαίας υπέρτασης, την εμφάνιση ασκίτη, ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και λοιμώξεων καθώς και τις διαταραχές της λειτουργίας άλλων οργάνων.
H υποθρεψία είναι πολύ συχνή στην κίρρωση και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
μία επιπλοκή της. Αναφέρεται ότι το ποσοστό εμφάνισης υποθρεψίας στην κίρρωση
ξεπερνά το 75%, ενώ η εμφάνιση μετρίου έως σοβαρού βαθμού υποθρεψίας ανέρχεται στο 40%2.
Οι διατροφικές ελλείψεις στους κιρρωτικούς ασθενείς αφορούν ένα ευρύ φάσμα
θρεπτικών συστατικών, επηρεάζοντας αρνητικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών
και ιδίως αυτών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση3. Η αποσαφήνιση των εμπλεκόμενων παθογενετικών μηχανισμών θα οδηγήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στη
θρεπτική υποστήριξη των κιρρωτικών ασθενών, βελτιώνοντας την πρόγνωση.
Παθογένεια διατροφικών ελλείψεων
Υπερμεταβολισμός
Τα μεταβολικά πρότυπα και η κατανάλωση ενέργειας εν ηρεμία στους κιρρωτικούς
ασθενείς διαφέρουν από αυτά των μη κιρρωτικών. Η κατανάλωση ενέργειας εν ηρεμία
είναι το ποσό ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των ζωτικών οργάνων, χωρίς
να καταναλώνεται ενέργεια στην πέψη και σε φυσική δραστηριότητα4. Αναφέρεται πως
σε ένα ποσοστό κιρρωτικών ασθενών η κατανάλωση ενέργειας εν ηρεμία είναι αυξημένη
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λόγω υπερμεταβολισμού3,5. Αυτό αποδίδεται στην ανοσολογική ανεπάρκεια και στις
λοιμώξεις που εμφανίζουν οι ασθενείς με κίρρωση αλλά επίσης στην ενεργοποίηση
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η υπερδιέγερση του αυτόνομου νευρικού
συστήματος οφείλεται στη φλεγμονώδη δραστηριότητα της χρόνιας ηπατικής νόσου,
στην μεταφορά μικροβίων διαμέσου του επηρεασμένου εντερικού φραγμού και στην
απορρύθμιση νευρικών λειτουργιών. Αποτέλεσμα είναι η υπερέκκριση κατεχολαμινών
που προάγει μία υπερμεταβολική κατάσταση6.
Διαταραχές στο μεταβολισμό γλυκόζης
Ο μεταβολισμός της γλυκόζης σε κιρρωτικούς ασθενείς παρουσιάζει κάποιες
ιδιαιτερότητες. Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν πως στην κίρρωση παρουσιάζεται
αυξημένη γλυκονεογένεση και ελαττωμένη γλυκογονόλυση3,6,7. Αίτιο της αυξημένης
γλυκονεογένεσης είναι η μειωμένη ικανότητα των ηπατοκυττάρων στο κιρρωτικό
ήπαρ να αποθηκεύουν, να συνθέτουν και να αποδομούν το γλυκογόνο. Συνεπώς η
εναλλακτική πηγή ενέργειας προέρχεται από τις πρωτεΐνες των περιφερικών μυών
και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα του λιπώδους ιστού. Η έναρξη της πρωτεόλυσης και
της λιπόλυσης για την επίτευξη γλυκονεογένεσης ξεκινά μετά από μικρό χρονικό διάστημα ασιτίας. Σύμφωνα με τους Owen και συνεργάτες, η ολονύκτια νηστεία 10-12
ωρών στους κιρρωτικούς ασθενείς επιφέρει μεταβολές στον μεταβολισμό όμοιες με
αυτές που εμφανίζονται επί νηστείας για 36-72 ώρες σε φυσιολογικά άτομα8. Έτσι
προάγεται ο καταβολισμός των πρωτεϊνών, η οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και η παραγωγή κετονοσωμάτων, εξαντλώντας τα αποθέματα του οργανισμού και
οδηγώντας τον στην υποθρεψία3,8.
Αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο της αντίστασης στην ινσουλίνη που παρατηρείται
στην κίρρωση. Στους κιρρωτικούς ασθενείς μετρώνται αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης
επί φυσιολογικών τιμών γλυκόζης. Το γεγονός αποτελεί μία ακόμη αιτία που αναγκάζει
τον οργανισμό να χρησιμοποιήσει τη λιπόλυση και την πρωτεόλυση ως μέσα για την
παραγωγή ενέργειας6. Η υπερινσουλιναιμία στους κιρρωτικούς ασθενείς οφείλεται
κυρίως στην αυξημένη παγκρεατική έκκριση και δεν καταστέλλεται από τα επίπεδα
γλυκόζης ή από την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης3.
Διαταραχές στο μεταβολισμό πρωτεϊνών
Τα αποθέματα πρωτεϊνών είναι επηρεασμένα στην κίρρωση λόγω της μειωμένης
παραγωγής τους από το ήπαρ, αλλά και λόγω της υπερμεταβολικής κατάστασης
και της χρησιμοποίησης των αμινοξέων των πρωτεϊνών για παραγωγή ενέργειας. Η
μειωμένη λειτουργικότητα του ήπατος οδηγεί στη μειωμένη παραγωγή πρωτεϊνών,
όπως λευκωματινών, λιποπρωτεϊνών και παραγόντων πήξεως9. Έτσι ο οργανισμός
στρέφεται στο καταβολισμό άλλων πρωτεϊνών για την κάλυψη των αναγκών3, γεγονός
που πιστοποιείται από την ανεύρεση αυξημένων συγκεντρώσεων αμινοξέων στον ορό
και τα ούρα των κιρρωτικών ασθενών. Επίσης καταγράφεται αυξημένη η απέκκριση
αζώτου στα ούρα, αλλα και της 3-μεθυλιστιδίνης9.
Δυσαπορρόφηση
Πολύ σημαντικό αίτιο των διατροφικών ελλείψεων είναι η δυσαπορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και κυρίως του λίπους που συμβαίνει με διάφορους μηχανισμούς6,10.
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Πρωτίστως το κιρρωτικό ήπαρ αποτελεί λόγο παράκαμψης των θρεπτικών στοιχείων
προς τη συστηματική κυκλοφορία χωρίς να μεταβολιστούν στο ήπαρ ώστε να απορροφηθούν10. Επίσης, στην κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας επιπρόσθετο πρόβλημα
δυσαπορρόφησης δημιουργεί και η ύπαρξη χρόνιας παγκρεατίτιδας που εμφανίζεται
στο 18% των ασθενών αυτών11. Για τη δυσαπορρόφηση του λίπους ενοχοποιούνται
επίσης τα ελαττωμένα ποσά χολικών αλάτων στον αυλό του εντέρου, λόγω μειωμένης
παραγωγής τους από το ήπαρ6. Η ανεπάρκεια χολικών αλάτων επηρεάζει τη δημιουργία
μηκκυλίων και τη γαλακτοματοποίηση των λιπών, ώστε να ακολουθήσει η απορρόφηση
τους12. Σύμφωνα με τους Henkel και συν., στη δυσαπορρόφηση του λίπους εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί, όπως η μειωμένη κινητικότητα του λεπτού εντέρου στους
κιρρωτικούς ασθενείς, η οποία ευοδώνει την υπερανάπτυξη μικροβίων στο έντερο
και την παρεμπόδιση της απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων10. Να σημειωθεί ότι η
δυσαπορρόφηση του λίπους δεν επηρεάζει μόνο τα αποθέματα του λιπώδους ιστού
αλλά και τα ποσά κυκλοφορούντων λιποδιαλυτών πρωτεϊνών και βιταμινών που συμμετέχουν στη θρέψη10. Επιπλέον, διάφορα φάρμακα που συνταγογραφούνται συχνά σε
ασθενείς με κίρρωση (λακτουλόζη, χολεστυραμίνη, νεομυκίνη) μπορεί να επιδεινώσουν
το πρόβλημα της δυσαπορρόφησης θρεπτικών συστατικών3,10.
Ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων και βιταμινών
Η προχωρημένη ηπατική νόσος χαρακτηρίζεται από ελλείψεις σε πολλά μικροθρεπτικά συστατικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη βιταμινών Α και D, οι
οποίες είναι λιποδιαλυτές και η έλλειψη των λιποπρωτεϊνών στις οποίες συνδέονται
επηρεάζει την απορρόφηση τους6. Ενδεικτικά, στη μελέτη των Arteh και συν. αναφέρεται έλλειψη βιταμίνης D στο 90% των κιρρωτικών ασθενών, ενώ 29% εξ αυτών
εμφάνιζαν σοβαρή πενία βιταμίνης D13. Συχνή είναι και η έλλειψη ψευδαργύρου σε
ασθενείς με ασκίτη λόγω των διαιτητικών περιορισμών που τους συνιστώνται αλλά
και λόγω των διουρητικών.
Άλλοι παράγοντες
Πολλοί ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο παρουσιάζουν αλλοιωμένη αίσθηση της γεύσης που πιθανολογείται ότι σχετίζεται με την ανεπάρκεια βιταμίνης Α και
ψευδαργύρου7,10. Επίσης, συχνό ενόχλημα των ασθενών με ασκίτη είναι το αίσθημα
πρώιμου κορεσμού λόγω της πίεσης που ασκεί η μεγάλη ποσότητα ασκιτικού υγρού
στο στόμαχο10. Η ανορεξία που αισθάνονται πολλοί ασθενείς έχει συσχετισθεί με
φλεγμονώδεις μεσολαβητές, όπως ο TNF-α, που απαντώνται σε χρόνιες νόσους6.
Παρόμοια δράση ασκούν και τα αυξημένα ποσά λεπτίνης που επίσης παρατηρούνται
σε αυτούς τους ασθενείς6,10. Τέλος, οι διαιτητικοί περιορισμοί που συστήνονται στους
κιρρωτικούς ασθενείς εμπλέκονται στη μειωμένη πρόσληψη τροφής, γιατί η αποφυγή
αλατισμένων φαγητών και υγρών κάνουν το φαγητό λιγότερο αρεστό στους ασθενείς10.
Κλινική εικόνα
Η υποθρεψία είναι πολύ συχνή στην προχωρημένη ηπατική νόσο, ωστόσο αρκετές
φορές παραμένει αδιάγνωστη. Στους ασθενείς παρατηρείται αλλαγή στη σύσταση του
σώματος, μείωση της ελεύθερης λίπους μάζας του σώματος, έκπτωση της φυσικής,
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πνευματικής και ανοσολογικής λειτουργίας του οργανισμού και μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Συμπτώματα στα οποία εμπλέκεται ως παράγοντας η υποθρεψία
είναι η ναυτία, η δυσκοιλιότητα και τα δυσπεπτικά ενοχλήματα14. Αίτια θεωρούνται
μηχανικοί και νευρο-ορμονικοί μηχανισμοί7.
Επίσης, ανάλογα με την ένδεια θρεπτικών στοιχείων που υπάρχει παρατηρείται
και η αντίστοιχη συμπτωματολογία. Ο υπερκαταβολισμός και η χρησιμοποίηση των
πρωτεϊνών ως μορφή ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα τη σαρκοπενία. Χαρακτηριστική
είναι η ελάττωση της μυϊκής μάζας και ακολούθως η μείωση της σωματικής δύναμης
του ατόμου15. Μειωμένη μυϊκή δύναμη εμφανίζουν και οι αναπνευστικοί μύες, επηρεάζοντας δυσμενώς την αναπνευστική λειτουργία. Η μειωμένη παραγωγή πρωτεϊνών
οδηγεί επίσης σε υπολευκωματιναιμία, γεγονός που προδιαθέτει σε απώλεια υγρών
στον τρίτο χώρο με εμφάνιση οιδημάτων και ασκίτη16. Η διαταραχή στο μεταβολισμό
της γλυκόζης και αντίστασης στην ινσουλίνη που παρατηρείται στους κιρρωτικούς
ασθενείς προδιαθέτει στην εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη17. Τέλος, χαρακτηριστικά
είναι τα συμπτώματα από την ανεπάρκεια απαραίτητων ιχνοστοιχείων. Ενδεικτικά, η
έλλειψη βιταμίνης Α μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την όραση, καθώς εμπλέκεται στο
σχηματισμό ροδοψίνης. Επίσης, η ανεπάρκεια ψευδαργύρου ενοχοποιείται για την
αλλοίωση της γεύσης, για την οποία παραπονούνται συχνά οι ασθενείς, ενώ εμπλέκεται και στην παθογένεια της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας10. Επιπλέον, η ανεπάρκεια
βιταμίνης D και ασβεστίου φαίνεται από μία μελέτη του 2011 ότι οδηγεί σε αυξημένα
ποσοστά καταγμάτων σε αλκοολικούς ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο18.
Εκτίμηση της θρέψης των ασθενών
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχει η υποθρεψία στην πορεία των κιρρωτικών ασθενών, είναι πολύ χρήσιμη η εκτίμηση της θρέψης τους. Η μέτρηση του
σωματικού βάρους των ασθενών αναπαράγεται εύκολα αλλά με μικρή αξιοπιστία γιατί
επηρεάζεται από την ύπαρξη ασκίτη και οιδημάτων10. Μικρής αξιοπιστίας είναι επίσης
και η μέτρηση εργαστηριακών παραμέτρων όπως η αλβουμίνη και η τρανσφερίνη,
διότι η τιμή τους επηρεάζεται από τη συνθετική ικανότητα του ήπατος και όχι μόνο
από την κατάσταση θρέψης3.
Χρήσιμες είναι οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται όπως είναι η
μέτρηση του πάχους της δερματικής πτυχής στο σημείο του τρικέφαλου μυός και η
μέτρηση της περιφέρειας του βραχίονα. Οι μετρήσεις αυτές εκτιμούν τη μάζα του
λιπώδους και του μυϊκού ιστού, αναπαράγονται εύκολα, αλλά εξαρτώνται από τον
παρατηρητή κι έτσι υπάρχουν συχνά μεγάλες αποκλίσεις6,10. Η υποκειμενική συνολική
εκτίμηση (Subjective Global Assessment-SGA) είναι μία μέθοδος που εκτιμά διάφορες
παραμέτρους, όπως η απώλεια σωματικού βάρους το τελευταίο εξάμηνο, γαστρεντερικά συμπτώματα, μεταβολικές απαιτήσεις του ασθενούς κλπ. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της πρόγνωσης των μεταμοσχευμένων ασθενών10. Θέση
στην εκτίμηση της θρέψης των κιρρωτικών ασθενών έχουν και οι μέθοδοι εκτίμησης
της μυϊκής λειτουργίας. Η δύναμη χειρολαβής (hand-grip strength) αναφέρεται ως μία
μέθοδος που μπορεί να προβλέψει πιθανότητα επιπλοκών όπως ο ασκίτης, η ηπατική
εγκεφαλοπάθεια, η αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα6,10.
Εναλλακτικές μέθοδοι αποτελούν η βιοηλεκτρική εμπέδηση και η dual-energy x-ray
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απορροφησιομετρία. Η πρώτη εκτιμά την ελεύθερη λίπους μάζα και το συνολικό σωματικό λίπος μέσω του υπολογισμού του συνολικού ποσού υγρών του σώματος. Αν
και θεωρείται αξιόπιστο εργαλείο, η ακρίβεια της μεθόδου επηρεάζεται όταν υπάρχει
κατακράτηση υγρών10. H dual-energy x-ray απορροφησιομετρία υπολογίζει την οστική
πυκνότητα αλλά χρησιμοποιείται και στην εκτίμηση της σύστασης του σώματος. Αν και
οι δύο προαναφερθείσες μέθοδοι θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες, η χρήση τους
περιορίζεται από την πολυπλοκότητα και το κόστος που συνεπάγονται6.
Συμπεράσματα
Η κατανόηση της παθογένειας των διατροφικών ελλειμμάτων στην κίρρωση βοηθά
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της υποθρεψίας που εμφανίζεται στους ασθενείς
και στην αρνητική επίδραση που έχει στην πρόγνωση της νόσου τους. Η ακριβής
εκτίμηση του βαθμού υποθρεψίας που υπάρχει σε κάθε κιρρωτικό ασθενή θα βοηθήσει στον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης με
διατροφικές παρεμβάσεις.
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Διατροφή και κίρρωση του ήπατος
Παρασκευή Ντετοπούλου
Το ήπαρ παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό, τη σύνθεση, την αποθήκευση και
την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος είναι σε
υψηλό κίνδυνο υποθρεψίας και διατροφικών ελλείψεων. Στην παρούσα ανασκόπηση
θα συζητηθούν τα αίτια της υποθρεψίας, τα κυριότερα διατροφικά προβλήματα καθώς
και οι προτεινόμενες συστάσεις για τους ασθενείς με κίρρωση του ήπατος.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Υποθρεψία
Η υποθρεψία είναι έκδηλη σε ποσοστό 50-90% των κιρρωτικών ασθενών και
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, νοσηρότητας, μεγαλύτερη διάρκεια
νοσηλείας, μειωμένη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, μειωμένη μυϊκή μάζα και καθυστερημένη επούλωση των τραυμάτων1,2. Επιπλέον, οι υποσιτισμένοι
κιρρωτικοί ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο μετεγχειρητικής θνησιμότητας
και νοσηρότητας μετά από χειρουργεία κοιλίας3. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που
σχετίζονται με την υποθρεψία είναι ποικίλοι και σχετίζονται με τη μειωμένη διαιτητική
πρόσληψη, μεταβολικές διαταραχές, καθώς και τη δυσαπορρόφηση και μειωμένη
ικανότητα αποθήκευσης θρεπτικών συστατικών και σύνθεσης ουσιών (Πίνακας 1).
Μειωμένη διαιτητική πρόσληψη
Αναλυτικότερα, η ίδια η ασθένεια μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη όρεξη και άλλα
συμπτώματα που οδηγούν σε μειωμένη διατροφική πρόσληψη. Για παράδειγμα, οι
ασθενείς με ασκίτη παρουσιάζουν γρήγορο κορεσμό λόγω της πίεσης που ασκεί το
ασκιτικό υγρό στο στομάχι4. Η μειωμένη όρεξη μπορεί να οφείλεται και στη φλεγμονή
καθώς ο TNF-α και άλλες κυτταροκίνες που αυξάνονται αποτελούν κατεξοχήν ανορεξιογόνους παράγοντες5. Οι κιρρωτικοί ασθενείς εμφανίζουν επίσης περίπου διπλάσια
ποσότητα λεπτίνης σε δείγματα νηστείας, η οποία σχετίζεται με τη μείωση της όρεξης6.
Μεταβολικές διαταραχές
Μία άλλη παράμετρος που συνεισφέρει στην κακή θρέψη των κιρρωτικών ασθενών
είναι ο υπερμεταβολισμός. Πράγματι, σε αρκετές μελέτες έχει παρατηρηθεί αυξημένος
μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας στους κιρρωτικούς ασθενείς (120% των βασικών ενεργειακών αναγκών όπως αυτές προσδιορίζονται από την εξίσωση Harris-Benedict)2. Οι
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Πίνακας 1. Κυριότερες αιτίες υποθρεψίας σε προχωρημένη ηπατική νόσο.
Μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών
yy Ανορεξία
yy Ναυτία /έμεση
yy Φούσκωμα
yy Ασκίτης
yy Εγκεφαλοπάθεια
yy Μειωμένη γαστρική εκκένωση
yy Περιορισμοί στη δίαιτα (μειωμένο νάτριο, πρωτεΐνη, περιορισμοί υγρών)
yy Αλκοόλ
yy Δυσγευσία (έλλειψη ψευδαργύρου)
yy Αύξηση λεπτίνης
Μεταβολισμός
yy Υπερμεταβολισμός (αυξημένος μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας)
yy Καταβολισμός (αλλαγές στο μεταβολισμό της γλυκόζης, λιπιδίων και πρωτεϊνών)
yy Ινσουλινοαντίσταση
Δυσαπορρόφηση
yy Χολόσταση
yy Ανάπτυξη βακτηρίων στο λεπτό έντερο
Μειωμένη ικανότητα του ήπατος για αποθήκευση θρεπτικών συστατικών
Πίνακας προσαρμοσμένος από [1].

ακριβείς αιτίες του υπερμεταβολισμού δεν είναι γνωστές. Πιθανότατα οι μολύνσεις
και η μειωμένη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος παράλληλα με την
παρατηρούμενη υπερ-δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος (αύξηση κατεχολαμινών πλάσματος) να παίζουν κάποιο ρόλο στην αύξηση του μεταβολικού ρυθμού7.
Ο μεταβολισμός της γλυκόζης έχει μελετηθεί αρκετά στους ασθενείς με ηπατοπάθειες. Η κίρρωση συνδέεται με αυξημένη γλυκονεογένεση, αυξημένο πρωτεϊνικό
καταβολισμό και μειωμένη γλυκογονόλυση σε σχέση με υγιείς εθελοντές8. Τα ηπατοκύτταρα των κιρρωτικών ασθενών έχουν μειωμένη ικανότητα αποθήκευσης, σύνθεσης
και αποδόμησης του γλυκογόνου, γεγονός που συνδέεται με προώθηση της γλυκονεογένεσης από τα λιποειδή και τις πρωτεΐνες προς χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών
ενέργειας. Υπολογίζεται ότι μετά από 10 ώρες νηστείας το μεταβολικό προφίλ των
ατόμων με κίρρωση ομοιάζει με αυτό των τριών ημερών νηστείας σε κάποιο φυσιολογικό άτομο με κύρια χαρακτηριστικά την καύση λιπαρών οξέων και την παραγωγή
κετονοσωμάτων9. Παράλληλα, έχουν αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας και
μεταγευματικής γλυκόζης ενώ οι συνυπάρχουσες λοιμώξεις μπορεί να αυξήσουν τον
πρωτεϊνικό καταβολισμό2. Υπολογίζεται ότι το 15-37% των ασθενών με κίρρωση έχουν
διαβήτη, προμηνύοντας δυσμενέστερη πρόγνωση10.
Δυσαπορρόφηση
Η δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών και κυρίως λίπους μπορεί να οφείλεται
στη χολόσταση και τη μειωμένη ικανότητα παραγωγής χολής. Κατ’ αυτό τον τρόπο
παρατηρείται μειωμένη απορρόφηση και σχηματισμός μικυλλίων μέσω της λέμφου.
Πράγματι, μελέτες με ραδιενεργά σημασμένα λιπαρά οξέα έχουν δείξει μειωμένη
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ενσωμάτωσή τους στα χυλομικρά και τις VLDL λιποπρωτεΐνες στους κιρρωτικούς
ασθενείς σε σχέση με υγιείς εθελοντές11 ενώ έχει παρατηρηθεί και μειωμένη ικανότητα
έκκρισης λιποπρωτεϊνών από το ήπαρ, πιθανώς λόγω μειωμένης σύνθεσης τριακυλογλυκερολών12. Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι τα λιπαρά οξέα κατά την απορρόφησή
τους παρακάμπτουν τη λέμφο και απορροφώνται από εναλλακτικά μονοπάτια μέσω
της πυλαίας κυκλοφορίας11. Αυτή η οδός απορρόφησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε
υπερ-συσσώρευση λίπους στο ήπαρ και μείωση της ηπατικής λειτουργίας. Μία άλλη
αιτία δυσαπορρόφησης θρεπτικών συστατικών στην κίρρωση ήπατος είναι η διαφυγή
τους από την πυλαία στη συστηματική κυκλοφορία χωρίς να μεταβολιστούν και να
χρησιμοποιηθούν από το ήπαρ (portosystemic shunting).

Ελλείψεις σε βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά
Οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος έχουν αυξημένο κίνδυνο ελλείψεων σε μικροθρεπτικά συστατικά ως αποτέλεσμα της μειωμένης όρεξης, της λήψης διουρητικών, της
δυσαπορρόφησης λίπους και της πιθανής συνυπάρχουσας ηπατίτιδας C. Παράλληλα,
λόγω της μειωμένης πρόσληψης ζωικής πρωτεΐνης πολλές φορές εμφανίζεται έλλειψη
ψευδαργύρου. Η λήψη διουρητικών μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις υδατοδιαλυτών
βιταμινών και καλίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου2. Μπορούν να παρατηρηθούν επίσης
ελλείψεις λιποδιαλυτών βιταμινών με κυριότερη την έλλειψη βιταμίνης D. Υπολογίζεται
ότι περισσότερο από 90% των ασθενών με κίρρωση ήπατος έχουν έλλειψη βιταμίνης
D και μάλιστα το 30% περίπου έχουν σοβαρή έλλειψη της βιταμίνης13, γεγονός που
έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στο μεταβολισμό του ασβεστίου.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΡΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Οι διατροφικές συστάσεις για τους κιρρωτικούς ασθενείς αποσκοπούν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, την πρόληψη του πρωτεϊνικού καταβολισμού και
την κάλυψη των απαιτήσεων σε βιταμίνες και μικροσυστατικά. Οι συστάσεις αυτές
συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
Οι ενεργειακές ανάγκες των κιρρωτικών ασθενών είναι συχνά αυξημένες. Οι οδηγίες προτείνουν την πρόσληψη 35-40 Κcal/Kg σε σταθερούς ασθενείς14 (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. πίνακα 2). Σημειώνεται ότι αν δεν μπορούν να καλυφθούν οι
ενεργειακές ανάγκες μέσω της συνήθους διατροφής μετά από ειδική συμβουλευτική,
συστήνεται η λήψη εντερικής διατροφής14. Ο τρόπος χορήγησης της εντερικής σίτισης
μπορεί να είναι με τη μορφή per os συμπληρώματος ή καθετήρα. Η παρουσία κιρσών
οισοφάγου δεν αποτελεί αντένδειξη για τη σίτιση μέσω καθετήρα. Ωστόσο, δε συνιστάται η διαδερμική τοποθέτηση γαστροστομίας σε περιπτώσεις ασκίτη και κιρσών14.
Σημειώνεται ότι δεν συστήνεται μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων στους ασθενείς
με κίρρωση ήπατος παρά την έκδηλη ινσουλινοαντίσταση που παρουσιάζουν. Καθώς
η σύνθεση και αποθήκευση γλυκογόνου είναι περιορισμένη συστήνεται η τακτική
πρόσληψη υδατανθράκων για την πρόληψη της υπογλυκαιμίας. Μάλιστα, η προσθήκη
ενός μικρογεύματος πριν τον ύπνο έχει φανεί να αυξάνει τα επίπεδα πρωτεϊνών σε
ασθενείς με αντιρροπούμενη ή μη κίρρωση. Σε μία μελέτη 12 μηνών σε 108 ασθενείς
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Πίνακας 2. Συστάσεις για ασθενείς με κίρρωση του ήπατος.
Ενεργειακές ανάγκες
(με βάση το ξηρό βάρος ή το ιδανικό βάρος)
Ασθενείς με ασκίτη
ASPEN
ασθενείς χωρίς εγκεφαλοπάθεια
ασθενείς χωρίς εγκεφαλοπάθεια
σταθερή κατάσταση με υποθρεψία
ESPEN
Σταθεροί ασθενείς με κίρρωση ήπατος
Υδατάνθρακες

kcal/ημέρα
25–40
25-35
35
30-40
35-40
45%–65% της ενέργειας

Πρωτεΐνες
ASPEN
Όλοι οι ασθενείς πλην αυτών με οξεία
εγκεφαλοπάθεια
ASPEN
Ασθενείς με οξεία εγκεφαλοπάθεια
ESPEN

1,0–1,5 g/kg
0,6- 0,8 g/kg
1,2–1,5 g/kg

Λίπος

25-35% της ενέργειας

Λιποδιαλυτές βιταμίνες (A,D,E,K)

Κάλυψη RDA

Ψευδάργυρος

Κάλυψη RDA

Θειαμίνη, φυλλικό οξύ

Κάλυψη RDA

Σελήνιο

Κάλυψη RDA

Νάτριο

< 2.000 mg

Υγρά

30–40 mL/kg ή 1 ml/Kcal
Περιορισμός σε 1,5 L/ημέρα συστήνεται
σε συνύπαρξη ασκίτη και υπονατριαιμίας
(<120–125 mEq/L).

Πίνακας προσαρμοσμένος από [2].
ASPEN: American Society of Enteral and Parenteral Nutrition
ESPEN: European Society of Enteral and Parenteral Nutrition

που πήραν ένα συμπλήρωμα διατροφής 700 θερμίδων μέσα στην ημέρα ή προ ύπνου
βρέθηκε αύξηση των αποθεμάτων πρωτεϊνών στους 3, 6 και 12 μήνες κατά τη λήψη
του εν λόγω συμπληρώματος15.
Παλαιότερες συστάσεις έδιναν έμφαση στη μείωση της πρόσληψης πρωτεΐνης
για την διατήρηση των επιπέδων αμμωνίας σε χαμηλά επίπεδα. Πλέον, τα σύγχρονα
δεδομένα δείχνουν ότι μία φυσιολογική πρόσληψη πρωτεΐνης έχει καλύτερα αποτελέσματα και ότι μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση και τη νοητική λειτουργία των
ασθενών. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης των Cordoba
et al που έδειξε ότι οι ασθενείς με πρωτεϊνική πρόσληψη 0,5 g/kg εμφάνισαν υψηλότερο πρωτεϊνικό καταβολισμό σε σχέση με την πρόσληψη 1,0- 1,5 g/kg16. Μάλιστα η
επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης ενισχύει και τη διαδικασία της γλυκονεογένεσης. Σε
αυτό το πλαίσιο η ESPEN και η ASPEN προτείνουν 1,2- 1,5 και 1,0- 1,5 g/kg ημερησίως,
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αντίστοιχα14. Ένας προσωρινός περιορισμός της πρόσληψης πρωτεΐνης (0,6– 0,8 g/
kg) ίσως έχει εφαρμογή σε ασθενείς με οξείες διακυμάνσεις της εγκεφαλοπάθειας17.
Παράλληλα, η λήψη αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου (λευκίνη, ισολευκίνη, βαλίνη)
συστήνεται στους ασθενείς με ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίων III και IV ενώ μπορεί
να βελτιώσει την κλινική έκβαση των ασθενών με κίρρωση14.
Όσον αφορά στην πρόσληψη λίπους δεν υπάρχουν συστάσεις που υποστηρίζουν
την πρόσληψη λιπαρών οξέων μέσης αλύσου (MCT). Ωστόσο, σε ασθενείς με εμφανή
δυσαπορρόφηση λίπους βασισμένη σε μη φυσιολογική απόκριση στην πρόκληση λίπους
των 100 g θα μπορούσαν να χορηγηθούν ως εναλλακτική πηγή λίπους.
Οι ασθενείς με οίδημα και ασκίτη πρέπει να ακολουθούν διατροφή με περιορισμό
άλατος (<2 g/ ημέρα). Περιορισμός υγρών σε 1,5 L/ημέρα συστήνεται σε συνύπαρξη
ασκίτη και υπονατριαιμίας2.
Η παρεντερική διατροφή αποτελεί μία χρήσιμη προσέγγιση «δεύτερης γραμμής»
στους υποσιτισμένους ασθενείς που αδυνατούν να τραφούν από του στόματος ή
να λάβουν συμπληρωματική εντερική διατροφή και μπορεί να δοθεί σε περιπτώσεις
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας που συνδυάζεται με διαταραχή των αντανακλαστικών του
βήχα και της κατάποσης. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν προβλέπεται να σιτιστεί
από το στόμα για τις επόμενες 12 ώρες μπορεί να χορηγηθεί διάλυμα δεξτρόζης ενώ
αν το διάστημα αυτό προβλέπεται να ξεπεράσει τις 72 ώρες η ολική παρεντερική
διατροφή μπορεί να αποτελέσει τον τρόπο σίτισης του ασθενούς18. Στην ολική παρεντερική διατροφή οι αναλογίες υδατανθράκων και λίπους είναι 50-60% και 40-50%
της μη πρωτεϊνικής ενέργειας, αντίστοιχα. Προσοχή απαιτείται στην αποφυγή της
υπογλυκαιμίας.

ΣΥΝΟΨΗ
Η διατροφική κατάσταση και η κίρρωση του ήπατος αλληλοεπηρεάζονται. Η
υποθρεψία συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση της νόσου και η νόσος συνδέεται με
μειωμένη όρεξη και πρόσληψη τροφής. Σε μία εξατομικευμένη προσέγγιση οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος χρειάζονται αφενός διατροφική εκτίμηση και αφετέρου
διατροφική συμβουλευτική και πιθανή λήψη συμπληρωμάτων διατροφής, εντερική ή
σπανιότερα παρεντερική σίτιση. Συνοπτικά οι ενεργειακές ανάγκες είναι 35-40 kcal/
kg, οι ανάγκες σε πρωτεΐνη 1,2- 1,5 g/kg ενώ σε ασθενείς με ηπατική εγκεφαλοπάθεια
πιθανώς να χρειάζεται μείωση της λήψης πρωτεϊνών. Παράλληλα, απαιτείται η κάλυψη
των αναγκών σε μικροθρεπτικά συστατικά και περιορισμός άλατος (<2 g/ ημέρα).
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Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτιδα
ή Οισοφαγική Ηωσινοφιλία
Αναστάσιος Γ. Ρούσσος
Η οισοφαγική ηωσινοφιλία και η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι δύο δυσδιάκριτες κλινικοπαθολογοανατομικές οντότητες οι οποίες συχνά αποτελούν πραγματική
πρόκληση για γαστρεντερολόγους, ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των κλινικών,
ιστολογικών και λοιπών εργαστηριακών ευρημάτων τα οποία χαρακτηρίζουν τις δύο
αυτές καταστάσεις.
Το φυσιολογικό οισοφαγικό επιθήλιο χαρακτηρίζεται από την παρουσία ελάχιστων
λεμφοκυττάρων και καμίας άλλης κατηγορίας λευκών αιμοσφαιρίων. Η παρουσία
ηωσινοφίλων στον οισοφαγικό επιθήλιο είναι εξ ορισμού παθολογική και ορίζεται ως
ηωσινοφιλία οισοφάγου. Τα τρία συχνότερα αίτια της ηωσινοφιλίας οισοφάγου είναι
η ΓΟΠΝ, η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα και η ηωσινοφιλία οισοφάγου η οποία ανταποκρίνεται στην χορήγηση PPIs. Άλλες σπανιότερες καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ηωσινοφιλία οισοφάγου είναι η ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα, η ν Crohn,
το υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο, η αχαλασία, η αγγειΐτιδα, η πέμφιγα, τα νοσήματα
του ΣΙ και η φαρμακευτική υπερευαισθησία
Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι μια χρόνια νόσος, άγνωστης αιτιολογίας, η οποία
χαρακτηρίζεται κλινικά από συμπτώματα οισοφαγικής δυσλειτουργίας και ιστολογικά
από ηωσινοφιλική διήθηση του βλεννογόνου του οισοφάγου. Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα προσβάλλει συνήθως άνδρες λευκής φυλής (αναλογία ανδρών/γυναικών 3:1).
Αν και ο επιπολασμός της δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια, στις Η.Π.Α υπολογίζεται
σε 0,44 % του πληθυσμού των ενηλίκων. Σε πολλούς ασθενείς συνυπάρχει κάποια αλλεργική νόσος όπως αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα, έκζεμα και τροφική υπερευαισθησία.
Η κλινική εικόνα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και δεν υπάρχει κάποιο ειδικό
σύμπτωμα κάνοντας έτσι την διάγνωση δυσχερέστερη. Τα βρέφη και τα νήπια εμφανίζουν άρνηση λήψης τροφής. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάζουν
όπως οπισθοστερνικό καύσο, εμετό, ναυτία και όξινες αναγωγές. Στους έφηβους και
τους ενήλικες τα συμπτώματα διαφοροποιούνται και εμφανίζεται δυσφαγία κυρίως για
τα στερεά, επεισόδια ενσφήνωσης βλωμού, μη καρδιογενούς αιτιολογίας θωρακικό
άλγος και σπανιότερα συμπτώματα ΓΟΠΝ (οπισθοστερνικό καύσος, όξινες αναγωγές).
Τα επανειλημμένα επεισόδια ενσφήνωσης βλωμού πρέπει να εγείρουν την υποψία της
νόσου. Ως εκύρια επιπλοκή της νόσου θεωρείται η εμφάνιση στενώσεων που προκαλούν την ενσφήνψση βλωμού.
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Για να τεθεί η διάγνωση της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας απαιτούνται τα ακόλουθα
διαγνωστικά κριτήρια:
1. Συμπτώματα τα οποία αποδίδονται σε οισοφαγική δυσλειτουργία
2. Διήθηση οισοφαγικού βλεννογόνου σε βιοψία οισοφάγου με περισσότερα από 15
ηωσινόφιλα κατά οπτικό πεδίο
3. Η ηωσινοφιλική διήθηση πρέπει να περιορίζεται στον οισοφάγο και να επιμένει
μετά τη δοκιμασία αναστολέων αντλίας πρωτονίων
4. Αποκλεισμός δευτεροπαθών αιτίων οισοφαγικής ηωσινοφιλίας
5. Η ανταπόκριση στη δίαιτα (δίαιτες αποκλεισμού, στοιχειακή δίαιτα) είναι συνηγορητική αλλά όχι απαραίτητη για να τεθεί η διάγνωση
Η θεραπευτική αντιμετώπιση στηρίζεται στη χορήγηση κορτικοστεροειδών και στη
διαιτητική αγωγή. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή (εισπνεόμενα) μπορούν χρησιμοποιηθούν τόσο σαν αρχική θεραπεία όσο και σαν θεραπεία συντήρησης. Στις σοβαρές
περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθούν και συστηματικά. Η διαιτητική αγωγή στηρίζεται
σε στοιχειακές και περιοριστικές δίαιτες. Στις περιοριστικές δίαιτες αποφεύγονται
τροφές που μπορεί δυνητικά να είναι αλλεργιογόνες. Οι τροφές επιλέγονται με βάση
τα αποτελέσματα αυτοκόλλητων και/ή δερματικών δοκιμασιών νυγμού. Εναλλακτικά η
επιλογή των τροφών μπορεί να γίνει εμπειρικά όπως “στην δίαιτα των 6 απαγορευμένων τροφίμων” στην οποία αποκλείονται οι έξι δυνητικά περισσότερο αλλεργιογόνες
τροφές (γαλακτοκομικά, σόγια, ξηροί καρποί, θαλασσινά, σιτάρι, αυγά). Οι στοιχειακές
δίαιτες στηρίζονται σε γεύματα βασιζόμενα σε αμινοξέα. Σε περιπτώσεις οισοφαγικών
στενώσεων και συνήθως σε συνδυασμό με την συντηρητική θεραπεία εφαρμόζονται
οι ενδοσκοπικές διαστολές οισοφάγου.
Η ηωσινοφιλία οισοφάγου η οποία ανταποκρίνεται στη χορήγηση αναστολέων
αντλίας πρωτονίων διαγιγνώσκεται όταν υπάρχουν
1. Συμπτώματα τα οποία αποδίδονται σε οισοφαγική δυσλειτουργία
2. Διήθηση οισοφαγικού βλεννογόνου σε βιοψία οισοφάγου με ηωσινόφιλα
3. Ανταπόκριση στη χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων
Η κλινική, ενδοσκοπική η και ιστολογική ανταπόκριση σε αναστολείς της αντλίας
πρωτονίων δεν αρκεί για την τεκμηρίωση της ΓΟΠΝ σαν αίτιο της ηωσινοφιλίας οισοφάγου. Για να τεκμηριωθεί αν η παλινδρόμηση σχετίζεται με την ηωσινοφιλία στον
οισοφάγο δεν αρκεί η ενδοσκοπική η και ιστολογική ανταπόκριση σε αναστολείς της
αντλίας πρωτονίων. Συνήθως απαιτείται και περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση για
την τεκμηρίωση της γοπν όπως η 24ωρη πεχαμετρία.
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Νεώτερες τεχνικές στη διερεύνηση
κινητικών διαταραχών οισοφάγου
και γαστρο-οισοφαγικής παλινδρομικής
νόσου (ΓΟΠΝ)
Δημήτριος Καμπέρογλου
Για περισσότερα από 50 έτη η κλασσική μανομετρία αποτελεί το βασικό διαγνωστικό εργαλείο μελέτης των κινητικών διαταραχών του οισοφάγου ενώ από το 1975
εφαρμόζεται και η φορητή μέτρηση του οισοφαγικού pH για την διερεύνηση ασθενών
με ΓΟΠΝ. Όμως, από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, η εισαγωγή της μανομετρίας
υψηλής ανάλυσης (high resolution manometry)1 και της αντιστασιομετρίας ή εμπέδησης (ΜΙΙ, multichannel intraluminal impedance)2 έχουν συντελέσει στην καλύτερη
διερεύνηση και χειρισμό των ασθενών με μη αποφρακτική δυσφαγία, αδιευκρίνιστης
προέλευσης θωρακικό άλγος και συμπτωμάτων ΓΟΠΝ.
Μανομετρία Υψηλής Ανάλυσης (ΜΥΑ)
Στην κλασσική μανομετρία χρησιμοποιούνται καθετήρες στους οποίους ρέει νερό
και μέσω πλάγιων, περιορισμένου αριθμού οπών, καταγράφονται οι αλλαγές στην
πίεση. Η τοποθέτηση ενός αισθητήρα μήκους 6 εκ (Dent sleeve) στο κάτω άκρο μας
επιτρέπει την καλύτερη μελέτη της περιοχής του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα
(ΚΟΣ). Στην ΜΥΑ, η οποία διενεργείται με καθετήρα με ή χωρίς ροή νερού, καταγράφονται πιέσεις από πολλαπλά σημεία του οισοφάγου (ίσως και ανά 0,5 εκ). Συνεπώς,
από την στιγμή της τοποθέτησης, ο καθετήρας ελέγχει όλη την περιοχή από τον
φάρυγγα μέχρι και την αρχή του στομάχου. Η εξέταση διενεργείται ευκολότερα και
συντομότερα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον ιατρό. Οι διάφορες ζώνες πίεσης
καταγράφονται με συγκεκριμένο χρωματισμό, με αποτέλεσμα τελικά να λαμβάνεται
μία πολύχρωμη εικόνα (2D ή 3D) σε χωροχρονική διάσταση3.
Η ΜΥΑ έχει βοηθήσει στην διάγνωση ασθενών με αχαλασία διότι διερευνά αντικειμενικότερα και ακριβέστερα την χάλαση του ΚΟΣ. Σύμφωνα με την κατά Σικάγο
ταξινόμηση, με βάση την δυναμική στο σώμα του οισοφάγου, η αχαλασία κατατάσσεται
στην τύπου Ι χωρίς πίεση (κλασσική αχαλασία), στην τύπου ΙΙ με πίεση και στην τύπου
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ΙΙΙ ή σπαστική αχαλασία4. Είναι σημαντικό ότι ο τύπος ΙΙ ανταποκρίνεται καλύτερα σε
όλες τις θεραπευτικές επιλογές5.
Αναφορικά με τις υπερσυσπώμενες κινητικές διαταραχές του οισοφάγου η ΜΥΑ,
μελετώντας καλύτερα την περιοχή της Ο-Γ συμβολής, έχει συντελέσει στην αλλαγή διάγνωσης περιστατικών διάχυτου οισοφαγικού σπασμού σε υποκατηγορία της
αχαλασίας. Επιπλέον, μετρώντας την “δύναμη” της σύσπασης (DCI: distal contractile
intergral), η ΜΥΑ έχει αντικαταστήσει τον οισοφάγο δίκην καρυοθραύστη (nutcracker)
με τον όρο οισοφάγος δίκην ‘κομπρεσέρ’ (jackhammer), ο οποίος χαρακτηρίζεται από
φυσιολογικό περισταλτισμό, ισχυρές και παρατεταμένες συσπάσεις και φυσιολογική
χάλαση του ΚΟΣ6.
Η πυκνή διάταξη των αισθητήρων πίεσης στον καθετήρα της ΜΥΑ μας επιτρέπει την
ανίχνευση απομονωμένων περιοχών (είτε <5εκ είτε >5εκ) με χαμηλή πίεση (hypotensive peristalsis), οι οποίες είναι υπεύθυνες διαταραχής του περισταλτισμού (pressure
breaks). Λόγω αυτής της διαταραχής ο βλωμός δεν υφίσταται ικανοποιητική κάθαρση
με αποτέλεσμα την δυσφαγία (μη αποφρακτική δυσφαγία)7.
Η ΜΥΑ καταγράφει ιδιαίτερα καλά την περιοχή της Ο-Γ συμβολής και ειδικά σε
περίπτωση ολισθαίνουσας διαφραγματοκήλης είναι δυνατόν να γίνει εμφανής ο διαχωρισμός των δύο ζωνών υψηλής πίεσης, του διαφράγματος και του ΚΟΣ8.
Μία πλέον εξειδικευμένη τεχνική, η μανομετρία υψηλής ευκρίνειας (high definition
manometry) μας επιτρέπει, μέσω τρισδιάστατων εικόνων, οι οποίες λαμβάνονται με
ειδικούς καθετήρες έχοντες πολλαπλά καταγραφικά σημεία καθ΄ όλη την περιφέρεια
σε απόσταση 5εκ, την λεπτομερέστερη απεικόνιση της Ο-Γ συμβολής9.
Αντιστασιομετρία ή Εμπέδηση (Impedance)
Η εμπέδηση είναι μία σχετικά νέα τεχνική, η οποία μετρά την αντίσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο παράγεται μεταξύ δύο κυλινδρικών ηλεκτροδίων εντός ενός
καθετήρα χωρίς αγωγιμότητα. Η εμπέδηση είναι το αντίθετο της αγωγιμότητας και
κατά συνέπεια ο αέρας με χαμηλή έως μηδενική αγωγιμότητα έχει υψηλή εμπέδηση.
Αντίθετα, η αγωγιμότητα των υγρών, όπως ο σίελος ή το γαστρικό υγρό, είναι υψηλή
και η τιμή της εμπέδησης είναι χαμηλή. Όταν ο οισοφάγος δεν έχει τροφή ή περιεχόμενο η τιμή της εμπέδησης είναι ενδιάμεση και αντανακλά αυτή του οισοφαγικού
τοιχώματος. Με την τοποθέτηση μιας σειράς ηλεκτροδίων σε ένα καθετήρα μπορούμε
να μελετήσουμε την κατεύθυνση και την ταχύτητα της κίνησης των υγρών ή του αέρα
ή ακόμα και του βλωμού εντός του αυλού του οισοφάγου μετά την κατάποση10.
Η κυριότερη εφαρμογή της εμπέδησης στην κλινική πράξη είναι η ΓΟΠΝ. Ο συνδυασμός πεχαμετρίας–εμπέδησης θεωρείται πλέον η καταλληλότερη τεχνική (gold
standard) μελέτης ασθενών με ΓΟΠΝ και μας επιτρέπει την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση των επεισοδίων παλινδρόμησης σε όξινα (pH < 4), ασθενώς όξινα (pH:
4-7) και αλκαλικά (pH > 7) καθώς και διάκριση της σύστασης του παλινδρομούντος
υγρού (υγρό, αέρας, συνδυασμός υγρού και αέρα)11. Οι κυριότερες ενδείξεις της
ταυτόχρονης πεχαμετρίας - εμπέδησης (pH-MII, pH-multichannel intraluminal impedance) είναι συμπτώματα ΓΟΠΝ ανθεκτικά στην θεραπεία, χρόνιος βήχας και άλλα
εξω-οισοφαγικά συμπτώματα καθώς και ενοχλητικές ερυγές. Ένα θέμα, το οποίο
συνεχίζει να έχει αντικρουόμενες απόψεις είναι η διενέργεια της εξέτασης είτε χωρίς
λήψη αναστολέων αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) είτε υπό θεραπεία με αυτά τα φάρμακα.
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Σε άλλες μελέτες συμπεραίνεται ότι είναι προτιμότερο η εξέταση να γίνεται μετά από
διακοπή των ΑΑΠ12 ενώ άλλες διαπιστώνουν μεγαλύτερο όφελος όταν γίνεται με την
σύγχρονη χορήγηση ΑΑΠ διότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο λόγος για τον
οποίο ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή13,14. Η pH-MII θεωρείται απαραίτητο
προεγχειρητικό εργαλείο για τους ασθενείς, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε
αντιπαλινδρομική επέμβαση, λόγω της καταμέτρησης των ασθενώς όξινων επεισοδίων,
τα οποία ελαττώνει η θολοπτύχωση μαζί με τα όξινα15.
Δεδομένου ότι ο ανεξήγητος βήχας μπορεί να οφείλεται σε ΓΟΠΝ, η μελέτη τέτοιων
ασθενών με pH-MII βοηθά στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση διότι είναι πιθανόν
ορισμένοι ασθενείς να έχουν κατά κύριο λόγο ασθενώς όξινα επεισόδια ή μη όξινα16.
Μία άλλη κατηγορία ασθενών, στους οποίους έχει εφαρμογή η μέθοδος, είναι αυτοί
με επίμονες ερυγές. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαπιστώνεται ότι οι ερυγές
προέρχονται από τον οισοφάγο (υπεργαστρικές, supragastric belching) και οφείλονται
στην υπερβολική κατάποση αέρα. Οι ασθενείς αυτοί βελτιώνονται με λογοθεραπεία
και θεραπείες συμπεριφοράς17.
Συνδυασμός Εμπέδησης – Μανομετρίας
Η ταυτόχρονη εφαρμογή εμπέδησης - κλασσικής μανομετρίας έχει ήδη δώσει πολύτιμες πληροφορίες της οισοφαγικής λειτουργίας. Ο συνδυασμός εμπέδησης- ΜΥΑ
διενεργείται με καθετήρα μανομετρίας, στον οποίο έχουν τοποθετηθεί και ηλεκτρόδια
εμπέδησης. Μας επιτρέπει την καλύτερη διερεύνηση ασθενών με μη αποφρακτική
δυσφαγία διότι εκτός από την λεπτομερή μελέτη του οισοφαγικού περισταλτισμού
ανιχνεύει και την ατελή κάθαρση του βλωμού. Μελέτες, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτήν την συνδυασμένη τεχνική, δεικνύουν ότι η ατελής κάθαρση του βλωμού συμβαίνει
είτε όταν υπάρχει αποτυχία του περισταλτισμού (αναποτελεσματικός περισταλτισμός,
failed peristalsis) είτε όταν υπάρχουν διασπάσεις (pressure breaks) του περισταλτισμού. Ασθενείς με δυσφαγία έχουν συχνότερα τέτοιου είδους ευρήματα σε σύγκριση
με υγιείς μάρτυρες. Οι Bulsiewicz και συνεργ. έδειξαν ότι ατελής κάθαρση βλωμού
συμβαίνει α) όταν υπάρχουν διασπάσεις > 5εκ, β) όταν υπάρχουν διασπάσεις > 2εκ
σε περιοχές πίεσης 20mmHg και γ) όταν υπάρχουν διασπάσεις > 3εκ σε περιοχές
πίεσης 30mmHg18.
Η συνδυασμένη τεχνική θεωρείται ως η μέθοδος εκλογής για την διάγνωση του
μηρυκασμού (rumination) και την διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτού και των ερυγών–
αναγωγών. Η παθοφυσιολογία του μηρυκασμού χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση
της ενδογαστρικής πίεσης κατά την διάρκεια του επεισοδίου καθώς και από πολλά
ασθενώς όξινα επεισόδια παλινδρόμησης19.
Επίλογος - Συμπεράσματα
Αναμφίβολα η μανομετρία υψηλής ανάλυσης και η εμπέδηση έχουν επιφέρει σημαντική πρόοδο στην διάγνωση και σταδιοποίηση των παθήσεων του οισοφάγου. Η
αυξανόμενη χρήση αυτών των μεθόδων και η καλύτερη τριβή με αυτές θα επιφέρουν
καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας και συνεπώς καλύτερη διαχείριση και
αποτελεσματικότερη θεραπεία των ασθενών με οισοφαγικά συμπτώματα.
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Διαγνωστική και θεραπευτική
προσέγγιση προκαρκινικών
καταστάσεων στομάχου
Παναγιώτης Ν. Καλαποθάκος
Ο καρκίνος του στομάχου, παρά την σταθερά μειούμενη συχνότητά του, αποτελεί
τον 4ο σε συχνότητα καρκίνο παγκοσμίως, αλλά τη 2η συχνότερη αιτία θανάτου από
καρκίνο, ως αποτέλεσμα της πτωχής πρόγνωσης, με 5ετή επιβίωση κάτω από 20%
στις περισσότερες χώρες, λόγω της καθυστερημένης αρχικής διάγνωσης (έχοντας
διηθήσει την βλεννογόνια μυϊκή στοιβάδα) με συνεπακόλουθη περιορισμένης αποτελεσματικότητας χειρουργικές, χημειοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Εξαίρεση αποτελούν
η Ιαπωνία και η Κορέα, όπου περίπου 50% των καρκίνων, διαγιγνώσκονται σε πρώιμα
στάδια, όταν ακόμα περιορίζονται στον βλεννογόνο και τον υποβλεννογόνο (πρώιμοι
γαστρικοί καρκίνοι). Σε αυτές τις περιπτώσεις η εξαίρεση των όγκων ενδοσκοπικά (ΕMR
ESD) σύμφωνα με τις Japanese Gastric Cancer Treatment Guidelines ή χειρουργικά
προσφέρει 5ετή επιβίωση πάνω από 95%.
Ο εντερικού τύπου γαστρικός καρκίνος, συχνότερο καρκίνωμα στομάχου >85%,
αναπτύσσεται πάνω σε ένα δυσπλαστικό επιθήλιο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε ένα
περιβάλλον ατροφικής γαστρίτιδας και εντερικής μετάπλασης.(Correa’s cascade).
Επομένως πέραν της «πρωτογενούς πρόληψης» (διακοπή καπνίσματος, ελάττωση
κατανάλωσης αλατιού, αύξηση πρόσληψης βιταμίνης C) είναι καθοριστική η έγκαιρη
διάγνωση και η πρώιμη αντιμετώπιση των υπολοίπων συντελεστών-βημάτων της αλληλουχίας «δευτερογενής πρόληψη».
Ο θεράπων ιατρός ισορροπώντας ανάμεσα στην ανάγκη διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τους αριθμούς στην επιδημιολογία του
νεοπλάσματος, το φύλο, την ηλικία, την φυλή, το οικογενειακό ιστορικό, τις συνήθειες
(κάπνισμα), αλλά και τις απαιτήσεις του ασθενή, που θα του επιτρέψουν να καθορίσει
τους υψηλού κινδύνου ασθενείς για καρκίνο στομάχου, να επιλέξει για περαιτέρω εξειδικευμένη διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση ή και χειρουργική αντιμετώπιση.
Προκαρκινικές καταστάσεις περιγράφονται οι αδρές και ιστολογικές αλλοιώσεις
που προηγούνται ή έχουν αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου. Με τον όρο
προκαρκινικές βλάβες (precancerous lesions) εννοούνται εκείνα τα νοσήματα ή οι
διαταραχές που έχουν αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου.
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Προκαρκινικές καταστάσεις (precancerous conditions) περιγράφονται η χρόνια
ατροφική γαστρίτιδα και η εντερική μεταπλασία.
Η χρόνια ατροφική γαστρίτιδα και γαστρική ατροφία είναι είτε αυτοάνοσες
οφειλόμενες σε κακοήθη αναιμία, είτε οφείλονται σε χρόνια λοίμωξη H. Pylori. Στις
αυτοάνοσες γαστρίτιδες (γαστρίτιδα τύπου Α) υπάρχει σοβαρή ατροφία του οξυντικού βλεννογόνου του σώματος, ενώ το άντρο παραμένει ανέπαφο. Αντίθετα, η
σχετιζόμενη με την H. Pylori λοίμωξη (γνωστό καρκινογόνο τάξης Ι, που αυξάνει τον
κίνδυνο γαστρικού καρκίνου περίπου 6 φορές) χρόνια ατροφική γαστρίτιδα είναι μια
πολυεστιακή πανγαστρίτιδα, με διάσπαρτες εστίες στο σώμα και το άντρο. Γενικότερα
η γαστρίτιδα της χρόνιας H. pylori λοίμωξης διακρίνεται φαινοτυπικά σε δύο κατηγορίες. Είτε της διάχυτης γαστρίτιδας του άντρου (DAG) που είναι μια επιφανειακή
χρόνια ενεργός (πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα και μονοπύρηνα
στη βασική μεμβράνη) γαστρίτιδα, που καταλαμβάνει το άντρο και δεν επεκτείνεται
στον οξυντικό βλεννογόνο, δεν προδιαθέτει σε εντερική μεταπλασία, δυσπλασία ή
καρκίνο, στην πραγματικότητα, φαίνεται μάλλον, να προστατεύει από γαστρικό καρκίνο και να συνδέεται κατά κύριο λόγο με την ανάπτυξη δωδεκαδακτυλικού έλκους,
που παρατηρείται στο 20% των ασθενών με DAG, ενώ είναι δυνατόν να μεταπέσει σε
MAG (1-3% κατ έτος).
Αντίθετα η πολυεστιακή ατροφική γαστρίτιδα MAG είναι κατ’ αρχήν μια επιφανειακή
πανγαστρίτιδα, που καταλαμβάνει το βλεννογόνο του άντρου και τον οξυντικό βλεννογόνο του θόλου και του σώματος με ακανόνιστη κατανομή και ανεξάρτητες εστίες
ατροφίας του βλεννογόνου. Η MAG προδιαθέτει σε εντερική μεταπλασία που αποτελεί
το έδαφος ανάπτυξης δυσπλασίας και καρκίνου. Αν και ακανόνιστης κατανομής, στις
περισσότερες περιπτώσεις, η γαστρίτιδα, η ατροφία και η συνοδεύουσα εντερική
μετάπλαση παρατηρούνται κατά μήκος του ελάσσονος τόξου. Στο έδαφος της MAG
αναπτύσσονται επίσης καλοήθη γαστρικά έλκη, που δεν σχετίζονται με λήψη ασπιρίνης
ή ΜΣΑΦ. Αρκετά συστήματα ταξινόμησης της βαρύτητας και της έκτασης της χρόνιας
γαστρίτιδας έχουν κατά καιρούς προταθεί με το αναθεωρημένο σύστημα Sydney, να
χρησιμοποιείται τόσο στην καθημερινή πρακτική όσο και σε ερευνητικό περιβάλλον
μιάς και συνδυάζει εκείνα τα τοπογραφικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά και τους
αιτιολογικούς παράγοντες για βαθμονόμηση και ταξινόμηση της γαστρίτιδας. Πρόσθετο προτεινόμενο σύστημα είναι το OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment)
σε μια προσπάθεια να συνδυάσει τα ιστολογικά δεδομένα με την τοπογραφία και την
έκταση της ατροφίας ομαδοποιώντας τους ασθενείς ως προς τον κίνδυνο ανάπτυξης
νεοπλασίας.
Η εντερική μετάπλαση(EM) θεωρείται αντιδραστική σε εξωγενή βλάβη. (Η.Pylori
λοίμωξη, χολική παλινδρόμηση, κάπνισμα, αυξημένη κατανάλωση άλατος). Χωρίς να
θεωρείται νεοπλασματική αλλοίωση η παρουσία της μακροπρόθεσμα αυξάνει τον
κίνδυνο καρκινώματος. Διακρίνεται σε τύπου Ι (εντερικού), ΙΙ (εντεροκολικού) ή ΙΙΙ
(κολικού). Μία πρόσθετη διάκριση σε πλήρη (τύπου Ι μειωμένη έκφραση γαστρικών
βλεννών MUC1 MUC5AC MUC6 και έκφραση εντερικής βλέννης MUC 2) και ατελή
(τύπου ΙΙ και ΙΙΙ συνέκφραση γαστρικών βλεννών με MUC 2) εντερική μετάπλαση.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η ατελής εντερική μετάπλαση, ειδικά η τύπου ΙΙΙ,
ανιχνεύεται συχνά γύρω από περιοχές δυσπλασίας ή πρώιμου καρκίνου, και ως εκ
τούτου ο τύπος αυτός αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη εντερικού τύπου
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αδενοκαρκινώματος. Αν και ο τύπος αυτός αποτελεί βιβλιογραφικά τη χειρότερης
πρόγνωσης εντερική μετάπλαση, σαν καλύτερος προκαρκινικός δείκτης θεωρείται
σήμερα η έκταση της ατροφίας και μετάπλασης παρά η αναγνώριση μικρών εστιών
τύπου ΙΙΙ εντερικής μετάπλασης. ΕΜ που αφορά το έλασσον τόξο από την καρδία έως
τον πυλωρό (υψηλότερος κίνδυνος γαστρικού καρκίνου) σε σχέση με την εστιακή ΕΜ
ή την ΕΜ του άντρου.
Πρόσφατα έχει προταθεί η SPEM (Spasmolytic polypeptide-expressing metaplasia):
αφορά σώμα – θόλο, κοινά χαρακτηριστικά με ψευδοπυλωρική μεταπλασία, σε χρόνια
φλεγμονή με H.pylori, συσχέτιση με γαστρικό καρκίνο, πιθανά νέο μονοπάτι καρκινογένεσης, αντιμετωπίζεται ως ερευνητική παράμετρος επί του παρόντος.
Προκαρκινικές βλάβες (precancerous lesions)
Γαστρική επιθηλιακή δυσπλασία
Πρόκειται για νεοπλασματικό επιθήλιο που μπορεί να συσχετίζεται με ή να οδηγεί σε
ανάπτυξη διηθητικού καρκινώματος. Χαρακτηρίζεται από κυτταρική ατυπία, ανώμαλη
διαφοροποίηση, αποδιοργάνωση αδενικής αρχιτεκτονικής. Εντοπίζεται συχνότερα στο
έλασσον τόξο, πλησίον της γωνιαίας εντομής και του άντρου. Ιστολογικά διακρίνεται
σε χαμηλόβαθμη (LGD) και σε υψηλόβαθμη(HGD). Στη βάση των χρησιμοποιούμενων
παθολογοανατομικών συστημάτων, (συμφωνίες –ταξινομήσεις με χρονολογική σειρά
Vienna, Padova- WHO 2000 και WHO -2010) οι δύο πρώτες ταξινομήσεις περιλαμβάνουν την ακαθόριστη δυσπλασία, την χαμηλόβαθμη δυσπλασία, δύο κατηγορίες
υψηλόβαθμης δυσπλασίας και την υποψία διηθητικού καρκίνου, ενώ η αντικατάσταση
στην δεύτερη του όρου επιθηλιακή δυσπλασία με τον όρο μη διηθητική νεοπλασία δίνει
έμφαση στην βιολογική μετατροπή των γαστρικών επιθηλίων μέχρις την ανάπτυξη της
διηθητικής νεοπλασίας. Η τρίτη περιλαμβάνει τις κατηγορίες αρνητική για ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία/ / δυσπλασία, ακαθόριστη για ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία//δυσπλασία,
χαμηλόβαθμη ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία//δυσπλασία, υψηλόβαθμη ενδοεπιθηλιακή
νεοπλασία/ /δυσπλασία, διηθητική – ενδοβλεννογόνια νεοπλασία//καρκίνωμα.
Στην κλινική πρακτική για τη διάγνωση και τον βαθμό της μη διηθητικής υψηλόβαθμης νεοπλασίας / δυσπλασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον δύο έμπειρων
παθολογοανατόμων, πριν ο κλινικός γιατρός καθορίσει την περαιτέρω αντιμετώπιση
του ασθενούς (βλεννογονεκτομή αν η νεοπλασματική μη διηθητική αλλοίωση περιορίζεται σε μακροσκοπική βλάβη, ή γαστρεκτομή). Υψηλόβαθμη δυσπλασία παρατηρείται
σε ποσοστό 40-100% γειτονικών θέσεων πρώιμου γαστρικού καρκίνου και σε 5-80%
προχωρημένου αδενοκαρκινώματος. Από μελέτες αναφέρονται ποσοστά από 0-9%
κακοήθους εξαλλαγής σε χαμηλόβαθμη και υψηλά ποσοστά (10-100%) σε ασθενείς
με υψηλόβαθμη δυσπλασία.
Γαστρικοί πολύποδες
Ανευρίσκονται τυχαία στην ενδοσκόπηση και σε ποσοστό 70-90% είναι υπερπλαστικοί και αδενικοί του θόλου. Οι αδενωματώδεις γαστρικοί πολύποδες είναι 10% των
πολυπόδων και αποτελούν προκαρκινικές βλάβες. Ανευρίσκονται κύρια στο άντρο.
Σχετίζονται με ατροφία – εντερική μετάπλαση, συχνά στη FAP, ενώ αδενοκαρκίνωμα
αναφέρεται στο 40% με διακύμανση 6-76%. Επιβάλλεται η ενδοσκοπική αφαίρεσή τους
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(ή η χειρουργική εξαίρεσή τους εάν είναι πολύ μεγάλοι, άμισχοι και ευρείας βάσεως)
και επιτήρηση των ασθενών με ενδοσκοπικό επανέλεγχο ένα χρόνο μετά την εκτομή
και σε απουσία βλαβών, επανέλεγχος ανά τριετία.
Οι υπερπλαστικοί είναι το 30-93% των γαστρικών πολυπόδων αναπτύσσονται
επί εδάφους βλεννογονικής βλάβης (H.pylori, ΓΟΠ, μετά γαστρεκτομή, αυτοάνοση
γαστρίτιδα). Εντοπίζονται συνήθως στο άντρο, σχετίζονται με ατροφία – μεταπλασία,
σπανίως περικλείουν επιθηλιακή δυσπλασία, 2% κίνδυνος καρκινωματώδους εξαλλαγής.
Πρέπει να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικές τα βιοψίες και να ελέγχεται ο στόμαχος για βλεννογονικές βλάβες. Απαραίτητη η εκτομή του πολύποδα σε ανεύρεση
επιθηλιακής δυσπλασίας(1,8%-16,4%). Εκρίζωση Hp.pylori (έως 80% των πολυπόδων
υποχωρούν). Δεν απαιτείται ενδοσκοπική επιτήρηση.
Οι αδενικοί κυστικοί του θόλου (fundic gland) συνήθως είναι σποραδικοί, μπορεί να
σχετίζονται με πολυετή χρήση PPIs ή να συνυπάρχουν με FAP (25-41% δυσπλασία). Ενδοσκοπικά είναι άμισχοι, μονήρεις ή πολλαπλοί, συνήθως 1-5mm. Δεν σχετίζονται με την
ανάπτυξη καρκίνου (<1% δυσπλασία) και δεν απαιτείται πολυποδεκτομή. Σε FAP μπορεί
να παρουσιάζουν επιθηλιακή δυσπλασία και να είναι απαραίτητη η εκτομή. Συνιστάται
η λήψη βιοψίας προς αποκλεισμό δυσπλασίας. Δεν απαιτείται ενδοσκοπική επιτήρηση.
Γενικά σε πολυάριθμους πολύποδες συνιστάται να λαμβάνεται βιοψία από τους
μεγαλύτερους ή να διενεργείται πολυποδεκτομή σε ύποπτους. Δεν απαιτείται ενδοσκοπική επιτήρηση μετά από βιοψία ή αφαίρεση πολυπόδων χωρίς δυσπλαστικά στοιχεία.
Προτεινόμενος αλγόριθμος αντιμετώπισης πολυπόδων (κατευθυντήριες οδηγίες
BSG) στο σχήμα 2.

Σχήμα 1. Αλγόριθμος MAPS Endoscopy 2012; 44: 74-94
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Σχήμα 2. Αλγόριθμος αντιμετώπισης πολυπόδων Gut 2010; 59: 1270-76

Μετεγχειρητικός στόμαχος: Το γαστρικό κολόβωμα μετά μερική γαστρεκτομή
αποτελεί έδαφος ανάπτυξης καρκίνου, μετά από 20 έτη από τη γαστρεκτομή για καλοήθη νόσο (πεπτικό έλκος). Η συχνότητα κυμαίνεται από 0,8% ως 8,9% σε διάφορες
μελέτες. Σε ενδοσκοπήσεις επιτήρησης έχει ανευρεθεί γαστρικός καρκίνος σε ποσοστό 4-6%. Η ενδοσκόπηση έχει θέση και θα πρέπει να γίνεται για αναζήτηση H.pylori,
χρόνιας γαστρίτιδας ή και εντερικής μεταπλασίας. Ενδοσκόπηση επιτήρησης: μετά
από 15-20έτη από την επέμβαση με λήψη πολλαπλών βιοψιών από την περιοχή της
αναστόμωσης και το γαστρικό κολόβωμα.
H νόσος του Ménétrier: Σπανιότατη νόσος άγνωστης αιτιολογίας (300-400 άτομα)
ενδοσκοπικά γιγάντιες οιδηματώδεις γαστρικές πτυχές με υπερπλασία του επιθηλίου,
προσβολή σώματος απαιτούνται βιοψίες ολικού πάχους ιστολογικά υπερπλασία γαστρικών βοθρίων, υποχλωρυδρία. Αναφέρεται κίνδυνος ανάπτυξης 2- 15% γαστρικού
καρκίνου με επιφύλαξη λόγω του μικρού αριθμού των περιπτώσεων ασθενών με τη
νόσο.
Η κακοήθης αναιμία: Σχετίζεται με ατροφία, εντερική μεταπλασία, δυσπλασία και
καρκίνο του σώματος και του θόλου του στομάχου. Ο κίνδυνος φαίνεται μεγαλύτερος
κατά τον πρώτο χρόνο της διάγνωσης. 1-3% των ασθενών θα αναπτύξει εντερικού
τύπου γαστρικό καρκίνο & 1-7% γαστρικά καρκινοειδή. Η ανάγκη ενδοσκοπικής
επιτήρησης είναι αμφιλεγόμενη και δεν συνιστώνται προγράμματα επιτήρησης. Θα
ήταν σκόπιμη μία ενδοσκόπηση κατά τη διάγνωση και/ή επί συμπτωμάτων από το
ανώτερο πεπτικό.
Διάγνωση προκαρκινικών καταστάσεων
Οι περισσότεροι ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών, με δυσπεπτικά ενοχλήματα,
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υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση. Ακόμη και σε απουσία τυπικών ενδοσκοπικών ευρημάτων, ο ενδοσκόπος θα πρέπει να πάρει βιοψίες, (σύμφωνα με το αναθεωρημένο
σύστημα Sidney) για να αποκλείσει και το ενδεχόμενο της H. pylori λοίμωξης. Αν και ο
ρόλος της H. pylori λοίμωξης στα συμπτώματα των ασθενών με μη ελκωτική δυσπεψία
παραμένει αμφιλεγόμενος συχνά ο γαστρεντερολόγος έχει να αντιμετωπίσει τα ιστολογικά ευρήματα των βιοψιών του, μια και ευρήματα όπως η χρόνια ατροφική γαστρίτις
και η εντερική μεταπλασία είναι συχνά σε ασθενείς με μη ελκωτική δυσπεψία, που
υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών. Πρέπει να καθορίσει αν ο ασθενής
του χρειάζεται επιτήρηση, και να επιλέξει τον χρόνο παρακολούθησης, (σχήμα 1), ή
είναι υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη γαστρικού καρκίνου πέρα από συμβατική
ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών σύμφωνα με το πρωτόκολλο Sidney; Χρειάζεται εξειδικευμένη ενδοσκόπηση με νεώτερες τεχνικές; είναι κόστος/αποτελεσματική αυτή η
προσέγγιση σε χώρες με χαμηλή ετήσια επίπτωση καρκίνου όπως η χώρα μας (5,9
ασθενείς /100000/έτος SWR).
Αναμφίβολα υψηλής ευκρίνειας μεγενθυντική (χρωμο)ενδοσκόπηση (με ή χωρίς
ΝΒΙ), είναι απαραίτητη όταν υπάρχει διακριτή βλάβη, που πρέπει να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, καθώς καθορίζει με ακρίβεια
τα όρια της περιοχής, πού πρέπει να αφαιρεθεί.
Ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι: α. ασθενείς με εκτεταμένη ατροφία/ΕΜ που εκτείνεται σε ολόκληρο τον στόμαχο, ενώ πρόσθετο δείκτη κινδύνου αποτελεί η απουσία
ΕΠ. β. Οι ασθενείς με χαμηλόβαθμη ή υψηλόβαθμη δυσπλασία γ. Οι συγγενείς πρώτου
βαθμού ασθενών με γαστρικό καρκίνο.
Ασθενείς με εκτεταμένη γαστρική ατροφία/ΕΜ και αφού έχει εκριζωθεί επιτυχώς
το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα πρέπει να ενδοσκοπούνται συμβατικά ανά τριετία
και ενδεχόμενα μια τουλάχιστον φορά με υψηλής ευκρίνειας μεγενθυντική (χρωμο)
ενδοσκόπηση με σκοπό την ανίχνευση πρώιμου καρκίνου ή δυσπλαστικού βλεννογόνου.
Ασθενείς με χαμηλόβαθμη δυσπλασία(κατά μέσο όρο 7% πιθανότητα εξέλιξης σε
καρκίνο) θα πρέπει να παραπέμπονται για υψηλής ευκρίνειας μεγενθυντική (χρωμο)
ενδοσκόπηση (με ή χωρίς ΝΒΙ), αρχικά για έλεγχο ύπαρξης διακριτικής βλάβης και
λήψη πολλαπλών βιοψιών.
Ασθενείς με υψηλόβαθμη επιθηλιακή δυσπλασία (κατά μέσο όρο 25% κατ έτος
πιθανότητα εξέλιξης σε καρκίνο), θα πρέπει να παραπέμπονται για υψηλής ευκρίνειας
μεγενθυντική (χρωμο)ενδοσκόπηση.
Θεραπευτικοί χειρισμοί
Α. Εκρίζωση ΕΠ: επουλώνει τη μη ατροφική χρόνια γαστρίτιδα και μπορεί να οδηγήσει σε μερική υποστροφή την ατροφική γαστρίτιδα, δεν αναστρέφει την ΕΜ αλλά
επιβραδύνει την εξέλιξη σε νεοπλασία και για το λόγο αυτό προτείνεται, ενώ πρέπει
να γίνεται σε ασθενείς με εξαιρεθείσα νεοπλασία ενδοσκοπικά ή χειρουργικά.
Β. Ενδοσκοπική θεραπεία (EMR ESD) σε διακριτές βλάβες καθώς σε μικρές καρκινικές βλάβες τα αποτελέσματα τους είναι συγκρίσιμα με αυτά της χειρουργικής
επέμβασης, όταν εκτελούνται από έμπειρους ενδοσκόπους. Χαρακτηριστικά EMR σε
καλής διαφοροποίησης μη εξελκωμένο γαστρικό καρκίνωμα με διάμετρο < 2 εκ έχει
5ετή επιβίωση >95%.
Γ. Χειρουργική θεραπεία
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Δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη;
Γεώργιος Ι. Θεοχάρης
Α. Κοιλιοκάκη
Γενικά
Η κοιλιοκάκη είναι μια χρόνια εντεροπάθεια που συμβαίνει σε γενετικά προδιατεθειμένους ασθενείς που καταναλώνουν γλουτένη. Έχει ως αποτέλεσμα την ατροφία των
θηλών του λ. εντέρου (συνήθως εγγύς), που συνήθως προκαλεί δυσαπορρόφηση (από
ασυμπτωματική έως σοβαρού βαθμού)1. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη νοσηρότητα
λόγω της συχνής συνύπαρξης άλλων αυτοάνοσων διαταραχών, και θνητότητας λόγω
της προδιάθεσης ανάπτυξης T-λεμφώματος εντέρου. Η μόνη ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία με τα σημερινά δεδομένα είναι η αυστηρή δίαιτα ελεύθερης γλουτένης
(strict gluten-free diet, GFD), ενώ τα τελευταία χρόνια αναζητούνται νέες θεραπείες.
Ιστορικά δεδομένα
Οι πρώτες ιστορικές αναφορές της συσχέτισης της διατροφής με σιτηρά και της
εκδήλωσης συμπτωμάτων από το ΓΕΣ προέρχονται από 1ο -2ο αιώνα μ.Χ. Ο Αρεταίος
ο Καππαδόκης που άσκησε την Ιατρική τον 1ο αιώνα μΧ στη Μικρά Ασία αναφέρει
αυτή τη συσχέτιση. Από τότε και για πολλούς αιώνες σταμάτησε να υπάρχει αναφορά
στο θέμα, μέχρι το 1888 όπου υπάρχουν περιγραφές από τον Samuel Gee για ‘coeliac
affection’. Ο ίδιος υποθέτει ότι η δίαιτα είναι αποτελεσματική θεραπεία. Ο Wim Dicke
παρατήρησε κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου ότι τα παιδιά με δυσαπορρόφηση που δεν μπορούσαν να καταναλώσουν σιτηρά, σίκαλη και βρώμη λόγω
της ανέχειας, εμφάνισαν δραματική βελτίωση. Το 1950 απόδειξε ότι η τοξική ουσία
ήταν μια πρωτεϊνική ουσία, η γλουτένη2.
Γλουτένη
Η γλουτένη είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος όρος για ένα σύμπλεγμα μη υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών (προλαμίνες) που περιλαμβάνονται στα δημητριακά και είναι
βλαπτικές για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη. Από αυτές οι γλοιαδίνες-gliadins και γλουτενίνες-glutenins βρίσκονται στο σιτάρι (wheat), οι σεκαλίνες-secalins ανευρίσκονται
στη σίκαλη (rye) και οι χορδεΐνες-hordeins στο κριθάρι (barley).
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Παθογένεση
H κοιλιοκάκη σχετίζεται με Τ- ανοσολογική ανταπόκριση και σε παραγωγή (από
Β-λεμφοκύτταρα) αντισωμάτων έναντι γλοιαδίνης, ενδομυσίου και ιστικής τρανσγλουταμινάσης σε ασθενείς με γενετική προδιάθεση (HLA-DQ2, HLA-DQ8).
Διάγνωση
H διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση θετικών ειδικών αντισωμάτων, όπως τα αντιενδομυσιακά αντισώματα (ΕΜΑ), τα αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης(ΤΤG),
ή τα νεότερα deamidated αντιγλοιαδινικά αντισώματα (DGP). Τα παλαιότερα αντισώματα που χρησιμοποιούταν ήταν τα ΙgA αντιγλοιαδινικά αντισώματα, τα οποία όμως
έχουν χαμηλή διαγνωστική αξία (εκτός από βρέφη<18 μηνών όπου υπάρχει μεγάλη
ειδικότητα). Τα IgA EMA, τα αντισώματα ΙgA κατά της ιστικής τρανσγλουταμινάσης
και τα νεότερα αντισώματα IgG και IgA κατά της DGP έχουν υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα για κοιλιοκάκη. Πάντως, κανένα αντίσωμα δεν ανιχνεύεται σε ασθενείς με
ελάχιστες βλεννογονικές αλλοιώσεις (Marsh τύπου Ι-ΙΙ και ΙΙΙα). Θα πρέπει πάντα επί
αρνητικών αντισωμάτων να εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης ανεπάρκειας IgA3.
Σε ένα ασθενή με θετικά ορολογικά αποτελέσματα, συνιστάται να επιβεβαιώνεται η
διάγνωση με την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών από το δωδεκαδάκτυλο (ατροφία
θηλών), αν και σε τελευταίες μελέτες μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτές δεν απαιτούνται
για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης όταν τα αντισώματα είναι θετικά σε υψηλό τίτλο3-4.
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανταπόκριση σε δίαιτα ελεύθερη σε γλουτένη.
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με κοιλιοκάκη έχουν HLA DQ2 (90%)-DQ8 (10%). Η αρνητική
προγνωστική αξία της μεθόδου είναι πολύ υψηλή, επομένως άτομα που δεν φέρουν
τον παραπάνω φαινότυπο είναι εξαιρετικά απίθανο να πάσχουν από κοιλιοκάκη.
Δίαιτα ελεύθερης γλουτένης
Η αυστηρή δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (strictly gluten free diet- GFD) είναι η μόνη
αποδεκτή θεραπεία. Σύμφωνα με τα νεότερο ορισμό (CODEX STAN 118-1979) του
2008 για να ορισθεί μια τροφή ως ελεύθερη γλουτένης πρέπει να περιέχει <20 mg/kg
γλουτένη. Αναφέρεται ότι ακόμη και 50 mg/d γλουτένης μπορεί να προκαλέσει επιμένουσα ενεργότητα της νόσου και εντεροπάθεια. Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που
περιλαμβάνεται σε τροφές όπως η σίκαλη (rye- secalins), κριθάρι (barley-hordeins) και
σιτάρι (wheat). Δεν υπάρχει όμως στη βρώμη (oats), παρά την παλαιότερη θεώρηση.
Η δίαιτα ελεύθερης γλουτένης είναι δίαιτα που αποκλείει όλα αυτά τα προϊόντα. Στην
αγορά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν όλο και περισσότερα σκευάσματα που είναι
ελεύθερα γλουτένης. Στις ΗΠΑ μάλιστα αποτελεί «μόδα» η κατανάλωση τέτοιων σκευασμάτων. Μάλιστα η ετήσια αύξησή τους είναι 28% από το 2004 -2011, ξεπερνώντας
τη δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες και τη χωρίς λιπαρά το 2008. (1.6 δις $ σε λιανικές
πωλήσεις το 2010, το 2012 2.6 δις $). Τη δίαιτα αυτή τη χρησιμοποιούν οι ασθενείς
που έχουν ένδειξη, δηλαδή οι ασθενείς με κοιλιοκάκη (υπολογίζονται 3 εκατ., αλλά
λίγοι έχουν διαγνωσθεί,), ευαισθησία στη γλουτένη, και αλλεργία στο σιτάρι. Στις ΗΠΑ
όμως την χρησιμοποιούν και σποραδικά οι καταναλωτές χωρίς θεραπευτικό λόγο,
αλλά και ασθενείς στους οποίους θεωρείται ότι επηρεάζονται από έκθεση σε γλουτένη
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(αλλά δεν είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική δίαιτα) όπως ο αυτισμός, η διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής, η σκλήρυνση κατά πλάκας, το ΣΕΕ κλπ5.
Νεότερα δεδομένα της κοιλιοκάκης
Τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερες μελέτες βλέπουμε αύξηση της επίπτωσης της κοιλιοκάκης ανά τον κόσμο. Ειδικά στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 1%6.
Ακόμη βλέπουμε μελέτες όπου ασθενείς με συμπτωματολογία συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) στους οποίους ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός και οι
βιοψίες από το λεπτό έντερο είναι αρνητικές, δηλαδή εξ ορισμού δεν έχουν κοιλιοκάκη,
βελτιώνονται μετά από αυστηρή δίαιτα ελεύθερης γλουτένης7-9.
Β. Αλλεργία στο σιτάρι
Πρόκειται για μια ανοσολογική αντίδραση στη λήψη πρωτεϊνών του σιταριού. Κεντρικό ρόλο παίζουν τα ΙgE αντισώματα σε σιτάρι. Η επίπτωση παγκοσμίως υπολογίζεται
σε 0,5% παγκοσμίως. Τα συμπτώματα αλλεργίας ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο
ευαισθητοποίησης. Αν η ευαισθητοποίηση γίνει από το στόμα (p.Os), ο ασθενής μπορεί
να εμφανίζει αναφυλαξία ή urticaria, ενώ αν γίνει με εισπνοή (inhalation), η αλλεργία
θα εκδηλωθεί ως άσθμα Baker10.
Γ. Ευαισθησία στη γλουτένη (Non-celiac Gluten Sensitivity-ΝCGS):
είναι πραγματική;
Παλαιότερα ο όρος ευαισθησία στη γλουτένη χρησιμοποιούταν για να περιλάβει
την κοιλιοκάκη, και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση της γλουτένης, όπως η dermatitis herpetiformis, η αταξία της γλουτένης και η NCGS. O όρος
ευαισθησία στη γλουτένη τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί και χρησιμοποιείται
ο όρος NCGS, δηλαδή η ευαισθησία στη γλουτένη, σε ασθενείς που έχει αποκλεισθεί
η κοιλιοκάκη ή η αλλεργία στα σιτηρά11.
Η επίπτωση της NCGS είναι άγνωστη. Ειδικά σε χώρες όπως η ΗΠΑ πολλοί ασθενείς λαμβάνουν δίαιτα ελεύθερης γλουτένης χωρίς οδηγία από γιατρό. Σε μερικές
περιπτώσεις αυτή η οντότητα μπορεί όντως να είναι ψευδής, και να είναι στα πλαίσια
ψυχοσωματικής νόσου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παραλλαγή συνδρόμου
ευαίσθητου εντέρου (ΣΕΕ).
Φαίνεται πάντως πως με κάποιο τρόπο η γλουτένη επιδρά σε ασθενείς που δεν
έχουν κοιλιοκάκη ή αλλεργία στα σιτηρά, είτε μέσω της ανταπόκρισης της γλουτένης
στο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε λόγω των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων της πέψης της.
Ουσιαστικά η ευαισθησία στη γλουτένη -Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS),
είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού. Το μόνο θετικό διαγνωστικό κριτήριο είναι η κλινική
ανταπόκριση μετά την αποφυγή της γλουτένης.
Επομένως είναι η κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής αποκλείεται να έχει κοιλιοκάκη, [δηλαδή δεν έχει συμβατά γονίδια DQ2/DQ8, δεν έχει συμβατά αντισώματα
TTG (και ή DGP) και οι βιοψίες του λ. εντέρου είναι φυσιολογικές], ούτε αλλεργία από
σιτάρι (wheat), [δηλαδή τα ΙgE και τα δερματικά τεστ αλλεργίας (skin-prick testing)
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είναι αρνητικά]. Εννοείται ότι τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό δεν πρέπει να
εξηγούνται από κάποια άλλη κλινική οντότητα.
O αποκλεισμός της κοιλιοκάκης είναι δύσκολος, αν ο ασθενής είναι ήδη σε δίαιτα
ελεύθερης γλουτένης. Τότε οι βιοψίες λεπτού εντέρου μπορεί να είναι αρνητικές χωρίς
ύπαρξη ατροφίας, και τα αντισώματα μπορεί να είναι αρνητικά.
Η NCGS είναι ένα ετερογενές group ασθενών με κοινό χαρακτηριστικό την βελτίωση
των συμπτωμάτων με τον αποκλεισμό της γλουτένης από τη δίαιτά τους. Τα συμπτώματα ποικίλλουν και περιλαμβάνουν εικόνα από το ΓΕΣ παρόμοια με αυτή του ΣΕΕ
(κοιλιακή δυσφορία, μετεωρισμός, άλγος, διάρροια) και εξω-εντερικές εκδηλώσεις. Η
πλειονότητα των συμπτωμάτων είναι υποκειμενικά, όπως το κοιλιακό άλγος, η κεφαλαλγία, το “brain fog”, μουδιάσματα, ζάλη και μουδιάσματα στα χέρια και πόδια και
μυοσκελετικά άλγη. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικά συμπτώματα που συνοδεύουν το
NCGS όπως το εξάνθημα, η διάρροια, και πιο σοβαρές νευρολογικές και ψυχιατρικές
εκδηλώσεις όπως η σχιζοφρένεια και η παρεγκεφαλιδική αταξία12.
Η ΝCGS είναι μια νέα κλινική οντότητα, η οποία όλο και περισσότερο αναφέρεται
σε μελέτες τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν προς το παρόν συστάσεις αντιμετώπισης ασθενών με συμπτωματολογία ευερεθίστου εντέρου και υποψία ευαισθησίας στη
γλουτένη, αν και θα μπορούσε να χορηγείται σε μερικούς εξ αυτών δίαιτα ελεύθερης
γλουτένης.
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Η Χρήση των 5-ASA στην εποχή
των βιολογικών Παραγόντων
Ελένη Θ. Τσιαούση  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πλειονότητα των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα έχει ήπια ενεργό νόσο ενώ 2/3
των ασθενών με νόσο του Crohn παρουσιάζουν μέτρια και σοβαρής βαρύτητας νόσο
καθιστώντας απαραίτητη τη χορήγηση σκευασμάτων με σκοπό την επαγωγή και
ακολούθως τη διατήρηση ύφεσης της νόσου1. Επισημαίνεται ότι κύριος στόχος των
σκευασμάτων αποτελεί η βλεννογονική ενδοσκοπική επούλωση η οποία σχετίζεται με
μακροχρόνια ύφεση της νόσου, αποφυγή επιπλοκών και βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών2. Τα 5-ASA μαζί με τα κορτικοειδή και τα αντιβιοτικά αποτελούν από τα
πρώτα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως γι’ αυτό το σκοπό και παραμένουν
ακόμη ως πρώτης γραμμής σκευάσματα για την ελκώδη κολίτιδα3,4.
Η χρησιμότητα των 5-ASA στη νόσο του Crohn αμφισβητείται.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 5-ASA ΣΤΟ ΦΛΕΓΜΑΙΝΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΟ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΝΕ
Τα 5-ASA εξασκούν τη δράση τους στον τελικό ειλεό και παχύ έντερο, απορροφώνται
δε από τα επιθηλιακά κύτταρα. Η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων εξαρτάται
από τη συγκέντρωση τους στο βλεννογόνο. Ειδικότερα, η per os φαρμακοκινητική των
5-ASA δείχνει ότι η ενεργός μεσαλαζίνη ελευθερώνεται κυρίως στον τελικό ειλεό-εγγύς
παχύ έντερο και ελάχιστα στο ορθό. Η αύξηση της δόσης επιτυγχάνει επιπλέον αύξηση
της βλεννογονικής συγκέντρωσης του φαρμάκου στο εγγύς παχύ έντερο. Αντίθετα η
τοπική χορήγηση αυξάνει τη συγκέντρωση του φαρμάκου κυρίως στο ορθο-σιγμοειδές. Κατά συνέπεια, αυξημένη συγκέντρωση των 5-ASA σε όλο το μήκος του παχέος
εντέρου απαιτεί απαραιτήτως pe os και τοπική χορήγησή τους. Επίσης, εφαρμόζεται
το υψηλό δοσολογικό σχήμα για βέλτιστη επίτευξη ύφεσης της νόσου5,6.
Στις αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους περιλαμβάνονται: ρύθμιση παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών, ελάττωση δραστηριότητας του πυρηνικού παράγοντα μεταγραφής NF-κB μέσω τροποποίησης της φωσφορυλίωσης του RelA/p65 και ελάττωση
βιοσύνθεσης προσταγλανδινών και λευκοτριενίων μέσω της αρνητικής επίδρασής
τους στο μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος7.
Μία από τις σημαντικές αλλά αμφισβητούμενη δράση τους είναι η χημειοπροφύλαξη
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έναντι του ορθοκολικού καρκίνου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Σχετικές in vitro μελέτες δείχνουν ότι τα 5-ΑSA προκαλούν: Αναστολή των NFκΒ-σχετιζόμενων φλεγμονωδών οδών
και περιορισμό του οξειδωτικού στρες του επιθηλίου που προάγουν την ογκογένεση,
αναστολή των φλεγμονωδών λευκοτριενίων και μειωμένη παραγωγή προσταγλανδινών
που επίσης προάγουν την ογκογένεση. Ειδικότερα, οι χημειοπροφυλακτικές ιδιότητές
τους σχετίζονται με τις ακόλουθες 5 ξεχωριστές οδούς: 1. Παρέμβαση στην πρόοδο του
κυτταρικού κύκλου. 2. Αναστολή της TNF-alpha/TGF-ss (beta) οδού. 3. Αναστολή της
WNT/beta-catenin οδού. 4. Περιορισμός τοξικών μεταβολιτών (oxygen- or nitrogen-derived
metabolites). 5. Αντι-βακτηριακή δράση έναντι των βακτηρίων τα οποία προκαλώντας
και διαιωνίζοντας τη χρόνια φλεγμονή συμβάλλουν στην ογκογένεση8,9,10. Τονίζεται ότι
η WNT/beta-catenin οδόs, αποτελεί οδό πολλαπλασιαμού/διαφοροποιήσεως των stem
cells (Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells) τα οποία συμβάλλουν στην ογκογένεση. Τα 5-ASA αναστέλλουν την οδό αυτή της β-κατενίνης επάγοντας τις ακόλουθες
κυτταρικές (σε κακοήθη κύτταρα παχέος εντέρου) δράσεις: Μείωση πολλαπλασιασμού
(μέσω αναστολής του mTOR ρυθμιστή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού) αύξηση
απόπτωσης (ενεργοποίηση κασπασών) και ενεργοποίηση των μηχανισμών επισκευής
DNA. Η αναστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσω υπερέκφρασης του mu-protocadherin γονιδίου που εξουδετερώνει τη β-κατενίνη. Κατά συνέπεια, η mu-protocadherin δυνατόν
να αποτελεί βιολογικό δείκτη ελέγχου της χημειοπροφυλακτικής δράσης των 5-ASA.
Η θεραπεία με 5-ΑSA πιθανόν να συνοδεύεται και από μειωμένο πολλαπλασιασμό του
κυττάρων βλεννογόνου παχέος εντέρου και μειωμένη συχνότητα (70%) αυτόματων
μεταλλάξεων. Επιπλέον, μοριακά δεδομένα που φαίνεται να έχουν επεκτάσεις πρακτικές στην αντιμετώπιση της ΙΦΝΕ και τον καρκίνο, δείχνουν ότι τα 5-ASA αναστέλλουν
την οδό σηματοδότησης της επιθηλιακής phosphoinositide-3 kinase (PI3K) που οδηγεί
σε ογκογένεση, δεσμεύοντάς την με τον επιθηλικό πυρηνικό υποδοχέα peroxisome
proliferator–activated receptor gamma (PPARγ), τον οποίο ενεργοποιούν τα 5-ΑΣΑ. Ο
υποδοχέας αυτός PPARγ δρα ογκοκατασταλτικά αναστέλλοντας την οδό της PI3K, είναι
δε ο κύριος υποδοχέας που μεσολαβεί για τη δράση 5-ASA στην ΙΦΝΕ αναστέλλοντας
κύρια γονίδια, όπως ο αναφερόμενος NFκB. Ο PPARγ εμπλέκεται σε κυτταρικό πολλαπλασιασμό, απόπτωση, τροποποίηση παραγωγής κυτταροκινών με αντινεοπλασματικές
δράσεις και δυνατόν να αποτελέσει τη βάση θεραπευτικών στρατηγικών έναντι της
ΙΦΝΕ και του καρκίνου παχέος εντέρου11.
Εντούτοις, η κλινική εφαρμογή της χημειοπροφυλακτικής δράσης των 5-ASA δεν
είναι πλήρως διαλευκανθεί. Αρχική σχετική μετανάλυση έδειξε την χημειοπροφυλακτική τους δράση έναντι του ορθοκολικού καρκίνου και της δυσπλασίας, χωρίς να
επιβεβαιώνεται πάντοτε από νεότερες μεγάλες μελέτες ή μεταναλύσεις10,12,13.
Συνοπτικά, η χρόνια φλεγμονώδης εξεργασία φαίνεται ότι πυροδοτεί την αλληλουχία:
κολίτιδα – δυσπλασία – καρκίνος παχέος εντέρου, τα δε 5-ASA πιθανόν να εξασκούν
ανασταλτική δράση στην αλληλουχία αυτή
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 5-ASA
Τα σκευάσματα μεσαλαμίνης και σουλφασαλαζίνης θεωρούνται αρκετά ασφαλή
με μειωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Συγκεκριμένα το προφίλ ασφαλείας των 5-ASA
συγκρίνεται συχνά με αυτό του placebo.
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Εντούτοις, ~15% των ασθενών αδυνατούν να λάβουν 5-ASA λόγω μη ανοχής ή
αντιδράσεων υπερευαισθησίας ή δοσο-εξαρτώμενες δυσανεξίες. Ειδικότερα, η Η
σουλφασαλαζίνη γίνεται λιγότερο ανεκτή από τους ασθενείς λόγω της εμφάνισης
περισσότερων ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε ποσοστό 10-45%. Δοσολογία >4gr
ημερησίως δε γίνεται ανεκτή σε ~30% των ασθενών και χρειάζεται τροποποίηση ή
ακόμη και διακοπή του φαρμάκου. Πίνακας 1,2. Συχνές αντιδράσεις περιλαμβάνουν:
πυρετό, ναυτία, διάρροια και κοιλιακό άλγο. Σε περίπτωση διάρροιας απαιτείται μείωση της δοσολογίας ή αλλαγή του σκευάσματος 5-ASA. Επιπλέον τονίζεται η δοσο-και
χρονο- εξαρτώμενη έκπτωση της CrCI απαιτώντας τακτικό έλεγχο κρεατινίνης ορού.
Ειδικότερα, βασική προφύλαξη λαμβάνεται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
λόγω της δυνητικής νεφροτοξικότητας των 5-ASA (διάμεση νεφρίτιδα). Γίνεται μέτρηση
των επιπέδων κρεατινίνης ή εναλλακτικά του GFR, λευκώματος ούρων 24ώρου και
ηλεκτρολυτών προ της έναρξης της αγωγής και στη συνέχεια δύο φορές ετησίως3.
Σε case reports έχουν αναφερθεί άλλες σπανιότερες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως
μυοκαρδίτιδα, διάμεση πνευμονοπάθεια14.
Πίνακας 1. Κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των 5-ASA
ΜΕΣΑΛΑΜΙΝΗ

ΣΟΥΛΦΑΣΑΛΑΖΙΝΗ

Επιγαστραλγία ναυτία έμετος 3%

Ναυτία

Αιματηρές κενώσεις 2%

Έμετος

Αίσθημα ζάλης 2%

Κεφαλαλγία

Θόλωση όρασης 2%

Κοιλιακό άλγος

Αίσθημα βόμβου

Κακουχία/κόπωση

Πυρετός

Εξάνθημα

Δερματικό εξάνθημα
Βραδυκαρδία/Ταχυκαρδία
Μετεωρισμός
Κόπωση
Ραχιαλγία
Δύσπνοια
Πίνακας 2. Τοξική δράση των 5-ASA κυρίως ιδιοσυγκρασιακής αιτιολογίας.
ΜΕΣΑΛΑΜΙΝΗ

ΣΟΥΛΦΑΣΑΛΑΖΙΝΗ

Νεφροτοξικότητα
(Διάμεση νεφρίτιδα/ νεφρωσικό σύνδρομο)

Δερματικό εξάνθημα

Ακοκκιοκυτταραιμία

Ακοκκιοκυτταραιμία

Επιδείνωση κολίτιδας

Απλαστική αναιμία

Παγκρεατίτιδα

Αιμολυτική αναιμία

Διάμεση/Ηωσινοφιλλική/κοκκιωματώδη πνευμονοπάθεια. Ηπατική δυσλειτουργία
Μυοκαρδίτιδα

Πνευμονική δυσλειτουργία

Ηπατίτιδα

Επιδείνωση κολίτιδας
Ολιγοσπερμία/ανδρική υπογονιμότητα
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Χρήση των 5-ASA στην Ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ)
Η μεσαλαμίνη αποτελεί σκεύασμα πρώτης γραμμής στη θεραπεία της ΕΚ τόσο
για επαγωγή της ύφεσης αλλά και για διατήρηση αυτής ως θεραπείας συντήρησης
με αριθμό ασθενών που απαιτείται να λάβουν αγωγή για να προληφθει μία υποτροπή
(NNT) ≥4. Η χρήση της στην ήπια αλλά και μέτριας βαρύτητας νόσο έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της χορήγησης κορτικοειδών και τη χρήση αυτών σε βαρύτερες
μορφές της νόσου15.
Έναρξη αγωγής με τοπικά σκευάσματα μεσαλαμίνης συνιστάται στην πρωκτίτιδα
με τη χορήγηση μεσαλαμίνης σε υπόθετα ή ενέματα. Η υψηλή συγκέντρωση του
φαρμάκου τοπικά βοηθά στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση από τον πάσχοντα
βλεννογόνο. Αν η νόσος ξεπερνά το ορθοσιγμοειδές συνιστάται η ταυτόχρονη per os
χορήγηση της μεσαλαμίνης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται κλινική, ενδοσκοπική
και ιστολογική ύφεση σε μεγαλύτερο βαθμό από την τοπική αγωγή μόνο με κορτικοειδή. Εντούτοις, η ταυτόχρονη χορήγηση τοπικών σκευασμάτων κορτικοειδών και
μεσαλαμίνης έχει καλύτερα αποτελέσματα από ότι η μονοθεραπεία με μεσαλαμίνη.
Η συνήθης δοσολογία στην πρωκτίτιδα είναι 1gr τοπικού σκευάσματος μεσαλαμίνης ημερησίως έως ότου επιτευχθεί ύφεση ενώ στην ορθοσιγμοειδίτιδα συνιστάται η
ταυτόχρονη χορήγηση >2gr εφ’ άπαξ ημερησίως και από του στόματος μεσαλαμίνης
για βέλτιστο αποτέλεσμα. Η χορήγηση σουλφασαλαζίνης per os έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με τη μεσαλαμίνη αλλά γίνεται λιγότερο ανεκτή λόγω ανεπιθύμητων
ενεργειών. Στη μελέτη ASCEND II καταδείχθηκε η ανωτερότητα των υψηλότερων
δόσεων μεσαλαμίνης στην επίτευξη της ύφεσης με κλινική ανταπόκριση 71,8% στους
ασθενείς που έλαβαν 4,8gr ημερησίως και 59,2% σε αυτούς με αγωγή 2,4gr ημερησίως
και βλεννογονική ανταπόκριση μεγαλύτερη στο σκέλος των ασθενών με υψηλότερο
δοσολογικό σχήμα.
Εντούτοις, κλινική ύφεση επιτυγχάνεται στο 20% (9-25%) των ασθενών με per os
5-ASA ενώ 7% διακόπτει την αγωγή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Από τους ασθενείς στους οποίους επιτεύχθηκε κλινική ύφεση 53% διατηρούν την ύφεση επί μακρόν.
Αντιθέτως η τοπική αγωγή υπερέχει στην επίτευξη κλινικής ύφεσης και διατήρηση
αυτής με ποσοστά ύφεσης 46,5-81,2% σε διαφορετικές μελέτες. Αντίστοιχα ποσοστά
κλινικής ύφεσης σε μέτριας βαρύτητας νόσο για τον πρώτο βιολογικό παράγοντα
που χρησιμοποιήθηκε το infliximab είναι 27,5-38,8% σε ασθενείς όμως μέτριας προς
σοβαρή βαρύτητας νόσο μη ανταποκρινόμενης στην συνήθη πρώτης γραμμής αγωγή.
Στην εκτεταμένη ήπιας προς μέτριας βαρύτητας νόσο η χορήγηση τοπικής και από
τους στόματος αγωγής με υψηλό δοσολογικό σχήμα μεσαλαμίνης θεωρείται θεραπεία
εκλογής με ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοειδών επί μη ανταπόκρισης. Στη μέτριας
βαρύτητας εκτεταμένη νόσο η χορήγηση θειοπουρινών (αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη) και βιολογικών παραγόντων αποτελεί δεύτερης γραμμής αγωγή στην ομάδα
των ασθενών οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν κλινική ύφεση με την ταυτόχρονη αγωγή με
μεσαλαμίνη και συστηματική χορήγηση κορτικοειδών.
Η χορήγηση των 5-ASA στη σοβαρής βαρύτητας νόσο θεωρείται συμπληρωματική
επειδή η υψηλή νοσηρότητα της νόσου επιβάλλει τη χορήγηση αποτελεσματικότερων
σκευασμάτων όπως συστηματικών κορτικοειδών, ανασοτροποποιητικών και βιολογικών παραγόντων. Σε πολλούς από αυτούς στους ασθενείς απαιτείται νοσηλεία και
πολυπαραγοντική αντιμετώπιση της νόσου16-19.
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Πίνακας 3. Χορήγηση 5-ASA και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με ΕΚ.
yy Επαγωγή ύφεσης
Ήπια τοπική νόσος: τοπική αγωγή με 5-ASA (enema, supp, foam).
Ήπια εκτεταμένη νόσος: per os και τοπική αγωγή με 5-ASA.
Μέτριας βαρύτητας τοπική νόσος: per os και τοπική αγωγή με 5-ASA ή τοπική αγωγή με 5-ASA
και τοπικά κορτικοειδή.
Μέτριας βαρύτητας εκτεταμένη νόσος: Υψηλή δόση per os 5-ASA + τοπική αγωγή για 2
εβδομάδες. Επί μη ανταπόκρισης έναρξη κορτικοειδών.
yy Διατήρηση ύφεσης
Εφ’ άπαξ χορήγηση ημερησίως 5-ASA per os.
Σε ορθίτιδα χορήγηση τοπικής αγωγής.

Χρήση των 5-ASA στη Νόσο Crohn’s
Η χορήγηση 5-ASA στην τελική ειλεΐτιδα είναι περιορισμένη ενώ η χορήγηση
Budesonide πιθανόν να προτιμάται. Με βάση τα κριτήρια της ECCO τα 5-ASA δεν
έχουν θέση στη θεραπεία της νόσου του Crohn επειδή το κόστος και η επιβάρυνση
των ασθενών με φαρμακευτικά σκευάσματα υπερβαίνουν το ουσιαστικό όφελος17.
Αντίθετα, Γαστρενετερολογικές Εταιρείες της Αμερικής και Αγγλίας συνιστούν υψηλό
δοσολογικό σχήμα 5-ASA ως θεραπεία 1ης γραμμής για ήπια νόσο Crohn’s του ειλεού, ειλεού και παχέος εντέρου ή μόνο παχέος εντέρου επειδή ~30% των ασθενών
παρουσιάζουν μόνο Crohn’s κολίτιδα20. Η χορήγηση Budesonide (9 mg/24h) είναι πιο
αποτελεσματική αλλά όχι στατιστικά σημαντική συγκριτικά με μεσαλαζίνη (4,5 g/24h)
σε ήπια/μέτρια νόσο Crohn’s21.
Συμπεράσματα
Τα 5-ASA εξακολουθούν να έχουν θεραπευτική θέση στην εποχή των βιολογικών
παραγόντων όπου η συζήτηση για τις step up και step down θεραπείες με κύριο σημείο συζήτησης την πρώιμη ή όψιμη χορήγηση βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς
με μέτριας προς σοβαρής βαρύτητας νόσο συνεχίζεται. Η αποτελεσματικότητα των
σκευασμάτων μεσαλαμίνης και της σουλφασαλαζίνης στην ήπια και μέτριας βαρύτητας ελκώδη κολίτιδα αναφέρεται σε πολλές μελέτες και είναι από τα πλέον ευρέως
χρησιμοποιούμενα σκευάσματα παγκοσμίως.
Η δυνατότητα χορήγησης υψηλού δοσολογικού σχήματος εφ’ άπαξ ημερησίως
καθιστά τη λήψη τους ευκολότερη από τους ασθενείς. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η
συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή και έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη πιθανότητα
ανταπόκρισης στην αγωγή. Η αποτελεσματικότητα των τοπικών σκευασμάτων μεσαλαμίνης υπερέχει της per os αγωγής στη νόσο αριστερού τμήματος παχέος εντέρου.
Οι βιολογικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται σε βαρύτερες μορφές της νόσου ή
σε ασθενείς με μικρή ή μηδενική ανταπόκριση στη συμβατική αγωγή.
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Οδοντωτά Αδενώματα.
Τί πρέπει να Γνωρίζουμε
Εμμανουήλ Μ. Βάρδας
Ο ορθοκολικός(ΟΚ) καρκίνος είναι ο συχνότερος καρκίνος στην Ευρώπη και για τα
δύο φύλα και ο δεύτερος σε συχνότητα στις ΗΠΑ. Το 8Ο% των σποραδικών (ΟΚ) καρκίνων ακολουθούν το μονοπάτι από το φυσιολογικό επιθήλιο στο αδένωμα-καρκίνωμα.
Πριν 30 έτη η ταξινόμηση περιελάμβανε τα αδενώματα και τους υπερπλαστικούς
πολύποδες που θεωρούνταν απολύτως αθώες βλάβες. Το 1990 οι Longacre και
Fenoglio-Preiser εισήγαγαν τον όρο οδοντωτό αδένωμα και το 2003 η Torlakovic και
συν. υποσήριξαν ότι ο υπερπλαστικός πολύποδας έχει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
καρκινώματος και εισήγαγαν τον όρο άμισχος οδοντωτός πολύποδας (SSA).
To 20% των σποραδικών μη εντασσομένων σε σύνδρομα, καρκίνων ακολουθούν
το μονοπάτι της οδοντωτής νεοπλασίας.
Οι οδοντωτοί πολύποδες κατηγοριοποιήθηκαν από τον WHO σε α) υπερπλαστικούς, β) άμισχους οδοντωτούς (SSA) με ή χωρίς δυσπλασία και γ) σε παραδοσιακούς
οδοντωτούς πολύποδες (TSA). Τα SSAs και τα TSAs αποτελούν εν δυνάμει πρόδρομες
βλάβες του ορθοκολικού καρκίνου, ακολουθώντας την οδό της οδοντωτής νεοπλασίας,
που χαρακτηρίζεται από BRAF μετάλλαξη, μεθυλίωση των νησιδίων CpG (CIMP) και
συνεχείς μεθυλιώσεις, με μεθυλίωση του MLH1 γονιδίου, που οδηγούν σε μικροδορυφορική αστάθεια (MSI). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και
να αφαιρούνται.
Το κύριο ιστολογικό γνώρισμα των οδοντωτών αδενωμάτων είναι η αναδίπλωση
του κρυπτικού επιθηλίου στο μέσο και άνω τριτημόριο των κρυπτών, που δίνει την
οδοντωτή εμφάνιση σε επιμήκη διατομή και αστεροειδή σε κάθετη διατομή. Η μοριακή
βάση αυτού του γνωρίσματος αποδίδεται σε μειωμένη απόπτωση, που προκαλείται
από ενεργοποίηση της Mitogen activated protein kinase (MARK), η οποία προκαλείται
είτε από BRAF είτε από KRAS μετάλλαξη.
Τα SSAs αποτελούν περίπου το 20-25% των οδοντωτών αδενωμάτων, εντοπίζονται
στο εγγύς κόλον (>75%), είναι >5mm, άμισχα ή επίπεδα. Τα TSA αποτελούν μόνο το
1-2%, εντοπίζονται ΑΡ και ομοιάζουν με παραδοσιακά αδενώματα με χαρακτηριστική
ηωσινοφιλία του πρωτοπλάσματος. Αντίθετα από τα SSAs χαρακτηρίζονται από KRAS
μετάλλαξη- υπερμεθυλίωση – MSS (microsatellite stable).
Περίπου το 20-40% των ενηλίκων έχουν τουλάχιστον 1 οδοντωτό αδένωμα περιλαμβανομένων και των HPs. Από σειρές πολυπεκτομών εκτιμάται ότι το 1%-9% των
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εκτομηθέντων πολυπόδων είναι SSAs. Η κακοήθης εξαλλαγή είναι αποδεδειγμένη
αλλά το μέγεθος του κινδύνου είναι άγνωστο.
Για να χαρακτηρίσουμε την παρουσία πολλαπλών οδοντωτών πολυπόδων ως
σύνδρομo (SPS), πρέπει να υπάρχουν: 1) τουλάχιστον 5 SSA στο εγγύς κόλον με 2 η
περισσότερους >1 cm, 2) κάθε αριθμός SSA στο εγγύς κόλον σε ασθενή με α΄ βαθμού
συγγενή με SP, 3) >20 SSAs,κάθε μεγέθους, οπουδήποτε στο κόλον.
Ασθενείς με SPS έχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Σε μερικές μικρές
σειρές έχει αναφερθεί ποσοστό από 25% μέχρι και 70% ασθενών με SPS, με CRC
είτε στην αρχική διάγνωση είτε στην παρακολούθηση. Το ακριβές ποσοστό κινδύνου
για καρκίνο σε σύνδρομο SP είναι άγνωστο.
Η εμφάνιση οδοντωτών βλαβών έχει συσχετιστεί με το κάπνισμα, τον υψηλό BMI,
τη λήψη αλκοόλ, ενώ υπάρχει προβάδισμα στις γυναίκες.
Ο ενδοσκόπος πρέπει να γνωρίζει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των SSAs. H
εγγύς εντόπιση τους (>75%), και η εμφάνιση τους [άμισχα ή επίπεδα (>90%), ακαθόριστα όρια (>75%), ωχρότητα στην εμφάνιση (>75%) και επικάλυψη με βλέννη (έως
και 100%)] αποτελούν σημαντικά ενδοσκοπικά γνωρίσματα.
Για την καλύτερη κατάδειξη τους και την πλήρη εκτομή τους, χρήσιμα εργαλεία
αποτελούν η χρωμοενδοσκόπηση, και η χρήση NBI ενδοσκοπίων (εμφάνιση χαρακτηριστικού pattern με την ταξινόμηση κατά Kudo). Λεπτομερέστερος έλεγχος του ΔΕ
κόλου με αναστροφή του οργάνου, και τοποθέτηση cap. Σημαντικό ρόλο παίζει ο καλός
καθαρισμός του εντέρου και η παράταση του χρόνου απόσυρσης του ενδοσκοπίου.
To 30% των SSAs εκτέμνονται ατελώς συγκριτικά με το 7% των άλλων πολυπόδων.
Το ποσοστό φτάνει στο 50% για μεγάλα SSAs (1-2 cm). Για το λόγο αυτό χρειάζεται
φροντίδα για την πλήρη εκτομή των επίπεδων πολυπόδων στο ΔΕ κόλον. Η ατελής
εκτομή και η μη κατάδειξη των SSAs μπορεί να είναι η εξήγηση για μερικούς γρήγορα
αναπτυσσόμενους καρκίνους.
Ο παθολογοανατόμος πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένος για τη σχετικά νέα
οντότητα λόγω της ποικιλότητας στην εμφάνιση. Με προσεκτική δεύτερη ματιά αρκετοί
πολύποδες που αρχικά χαρακτηρίστηκαν υπερπλαστικοί, επαναπροσδιορίστηκαν ως
SSAs. Καταργείται ο όρος μικτός πολύποδας. Σημαντικό επίσης ρόλο στη διάγνωση
και επιτήρηση παίζει η πληροφορία από πλευράς παθολογοανατόμου εάν η εκτομή
έχει γίνει σε υγιή όρια.
Ο γαστρεντερολόγος πρέπει να συνεργάζεται με τον παθολογοανατόμο δίδοντας
του κλινικές πληροφορίες, και πληροφορίες σχετικά με τα αποσταλθέντα δείγματα
(en bloc ή μη εκτομή, προέλευση των δειγμάτων) για να είναι σε θέση να καθορίσει
καλύτερα τα όρια και εάν υπάρχει υπολλειπόμενος ιστός που θα βοηθήσει στον καθορισμό της επανενδοσκόπησης.
Η σύσταση για κολονοσκόπηση επιτήρησης μετά από πολυπεκτομή, είναι επανενδοσκόπηση από 1 έως 5 έτη ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των βλαβών και την
παρουσία ή μη δυσπλασίας. Αν και η ενδοσκόπηση επιτήρησης σε 3 έτη σε ασθενείς
με SSAs και δυσπλασία, φαίνεται αρκετή όταν έχει γίνει πλήρης εξαίρεση, συχνά οι
ενδοσκόποι συστήνουν επανενδοσκόπηση σε μικρότερο διάστημα (3-6 μήνες) όταν
έχει αφαιρεθεί τμηματικά ο πολύποδας ή όταν εκτιμηθεί ότι παρέμεινε ιστός, είτε από
την ενδοσκοπική εικόνα είτε από την παθολογοανατομική εκτίμηση. Μειώνεται έτσι ο
κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στο μεσοδιάστημα των ενδοσκοπήσεων.
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Επιπλέον συστήνεται παράταση του ορίου ηλικίας για επιτήρηση και πέραν των 75
ετών που συστήνεται στα συμβατικά αδενώματα, εξαιτίας του δεδομένου της δυνητικής
γρήγορης ανάπτυξης καρκίνου.
Σε περιπτώσεις συνδρόμου (SPS), συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση εάν έχει
αναπτυχθεί καρκίνος ή όταν ο αριθμός και το μέγεθος των πολυπόδων καθιστά αδύνατο τον ενδοσκοπικό χειρισμό. Για την ενδοσκοπική επιτήρηση συστήνεται αρχικά
κολονοσκόπηση σε 6-12 μήνες, με αφαίρεση όλων των βλαβών του εγγύς κόλου άνω
των 5 mm και στη συνέχεια ανά έτος. Κολονοσκόπηση ελέγχου συστήνεται στους α΄
βαθμού συγγενείς στην ηλικία των 40 ετών ή σε ηλικία 10 έτη μικρότερη από την ηλικία
διάγνωσης του νεότερου συγγενούς με SPS.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι οι γαστρεντερολόγοι πρέπει να είναι
ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τη σωστή κατάδειξη και διάγνωση αυτών
των βλαβών, την προσεκτική και πλήρη εξαίρεση τους και την παθολογοανατομική
τους μελέτη. Έτσι θα συμβάλλουμε σημαντικά στην πρόληψη του σποραδικού και του
γρήγορα αναπυσσόμενου καρκίνου του παχέος εντέρου.
Επίσης χρειάζονται επιπλέον μελέτες σχετικά με την παθογένεια, την επιδημιολογία,
τους παράγοντες κινδύνου, τη συμπεριφορά και την ενδοσκοπική αντιμετώπιση αυτών
των σημαντικών πρόδρομων για την ανάπτυξη καρκίνου βλαβών.
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Αιμορροϊδοπάθεια και ραγάδα
δακτυλίου: Πού αρχίζει και πού τελειώνει
ο Ρόλος του Γαστρεντερολόγου
Σπυρίδων Σ. Γούλας
Ι. ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΑΘΕΙΑ
Εισαγωγή
Οι αιμορροΐδες είναι σύνθετες δομές που περιλαμβάνουν αρτηρίδια, φλεβίδια,
αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις, λείες μυϊκές ίνες και ελαστικό συνδετικό ιστό.
Κλασικά περιγράφονται ως «αγγειακά μαξιλάρια» της υποβλεννογόνιας στιβάδας του
πρωκτικού σωλήνα τα οποία σε έξαρση διογκώνονται και προβάλλουν. Όταν προκαλούν
συμπτώματα (απώλεια αίματος, βλεννώδης έκκριση, αίσθημα καύσου, κνησμό κλπ)
μιλάμε για αιμορροϊδική νόσο η οποία χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης. Εκτιμάται
ότι 50% των ανθρώπων θα αναπτύξουν σε κάποια φάση της ζωής τους συμπτώματα
και ένα σημαντικό ποσοστό θα εκδηλώσει μία η περισσότερες υποτροπές 1-7.
Οι αιμορροΐδες διακρίνονται ανάλογα με την εντόπισή τους σε 1. εξωτερικές,
κάτω από την οδοντωτή γραμμή καλυπτόμενες από δέρμα/πλακώδες επιθήλιο και 2.
εσωτερικές, πάνω από την οδοντωτή γραμμή καλυπτόμενες από βλεννογόνο (μεταβατικό η κυλινδρικό επιθήλιο)
Οι εσωτερικές διαβαθμίζονται σε 8:
1ου βαθμού: προβολή στον πρωκτικό σωλήνα, χωρίς πρόπτωση
2ου βαθμού: πρόπτωση κατά την αφόδευση στον πρωκτικό σωλήνα με αυτόματη
ανάταξη
3ου βαθμού: πρόπτωση κατά την αφόδευση, ανάταξη με το χέρι και
4ου βαθμού: μόνιμη πρόπτωση χωρίς δυνατότητα ανάταξης
Στο χειρισμό των ασθενών με αιμορροϊδική νόσο, ήτοι με συμπτώματα που αποδεδειγμένα μετά από έλεγχο οφείλονται σε αιμορροΐδες, εμπλέκονται τόσο ο γαστρεντερολόγος όσο και ο χειρουργός. Εκτιμάται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων
(80%) είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί συντηρητικά η με τη βοήθεια ενδοσκοπικών
τεχνικών που θα περιγραφούν και μόνο 10-20% αυτών θα χρειαστούν, λόγω μη ανταπόκρισης η εκσεσημασμένης 4ου βαθμού νόσου, χειρουργική αντιμετώπιση. Συνεπώς
ο ρόλος του Γαστρεντερολόγου είναι κομβικός τόσο για την τεκμηρίωση της διάγνωσης όσο και για την αντιμετώπιση -φαρμακευτική η επεμβατική- των ασθενών7,9,10,11.
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Συγκεκριμένα ο Γαστρεντερολόγος καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
• Ποιά είναι η ακριβής διάγνωση;
• Ποιά είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση;
• Υπάρχει ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης;
• Έχει ένδειξη η ενδοσκοπική θεραπεία;
• Ποιός ασθενής και πότε θα παραπεμφθεί στο χειρουργό;
Εξωτερικές Αιμορροΐδες
Οξεία εκδήλωση ισχυρού πόνου περιπρωκτικά μπορεί να οφείλεται σε θρόμβωση
εξωτερικών αιμορροΐδων. Στην κλινική εξέταση παρατηρείται επώδυνη κυανή διόγκωση
όζου πέριξ του δακτυλίου με συνοδό οίδημα του δέρματος. Η διαφορική διάγνωση
θα γίνει από ραγάδα, προπίπτουσες εσωτερικές αιμορροΐδες, απόστημα, Ca η μελάνωμα. Η θεραπεία επιτυγχάνεται με την ταχεία χειρουργική αφαίρεση του θρόμβου,
αν και υπάρχουν περιπτώσεις που υφίενται με συντηρητική αγωγή. Πάντως σε κάθε
περίπτωση με έντονα η επιδεινούμενα συμπτώματα η ταχεία χειρουργική αντιμετώπιση
είναι η θεραπεία εκλογής12,13.
Εσωτερικές Αιμορροΐδες
Η αντιμετώπιση των εσωτερικών αιμορροΐδων διακρίνεται σε συντηρητική (δίαιτα,
κανόνες υγιεινής, φάρμακα τοπικά η συστηματικά) επεμβατική και χειρουργική.
Επιγραμματικά σε:
• αιμορροϊδοπάθεια 1ου και 2ου βαθμού η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι συντηρητική και επί μη ανταπόκρισης επεμβατική.
• αιμορροϊδοπάθεια 3ου βαθμού η αντιμετώπιση είναι συνδυασμός συντηρητικής και
επεμβατικής θεραπείας και επί μη ανταπόκρισης χειρουργική
• αιμορροϊδοπάθεια 4ου βαθμού θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική
Συντηρητική Θεραπεία
Περιλαμβάνει δίαιτα με σκοπό το σχηματισμό μαλακών κενώσεων και ενδείκνυται
τόσο για την πρόληψη της αιμορροϊδικής νόσου όσο και την αρχική της αντιμετώπιση. Συνιστάται δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες, ενίοτε και λήψη συμπληρωμάτων
ινών με πιτυρούχα (Al Bran) η κολλοειδή (ψύλιο) καθώς και λήψη άφθονων υγρών.
Ερεθιστικές τροφές όπως καρυκεύματα, αλκοόλ και φάρμακα ΜΣΑΦ και ασπιρίνη θα
πρέπει να αποφεύγονται . Αν παρά τα ανωτέρω υπάρχει δυσκοιλιότητα συνιστώνται
ήπια υπακτικά (λακτουλόζη, άλατα μαγνησίου, παραφινέλαιο) καθώς και σωματική
άσκηση. Παραδοσιακά συστήνονται χλιαρά εδρόλουτρα και τήρηση των κανόνων
τοπικής υγιεινής14,15.
Η τοπική θεραπεία των αιμορροΐδων περιλαμβάνει ουσίες ή συνδυασμούς ουσιών όπως κορτικοειδή, αναισθητικά, λιπαντικά, σε αλοιφές κρέμες η υπόθετα. Έχουν
αντιφλεγμονώδη, αγγειοσυσπαστική ή φλεβοτονική δράση αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται για μικρά διαστήματα (1-2 εβδομάδες) γιατί η μακροχρόνια εφαρμογή
τους προκαλεί ατροφία του δέρματος, δερματίτιδα και αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Επίσης η τοπική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική στην πρόληψη των υποτροπών.
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Σε ασθενείς με αυξημένο τόνο του σφιγκτήρα έχουν χρησιμοποιηθεί οι γνωστές από
τη ραγάδα ουσίες που προκαλούν χάλαση (νιτρώδη, ανταγωνιστές ασβεστίου) με ευεργετικά αποτελέσματα. Τέλος στην τοπική θεραπεία περιλαμβάνονται και τα υπόθετα
μεσαλαζίνης ενώ εκείνα που περιέχουν κορτικοειδή έχουν εγκαταλειφθεί.
Η συστηματική θεραπεία περιλαμβάνει τα παράγωγα των φλαβονοειδών που
δρουν ευεργετικά στην αιμορροϊδική νόσο με πολλούς τρόπους: αύξηση του τόνου
των φλεβών, μείωση της διαπερατότητας των τριχοειδών, μείωση του οιδήματος και
της φλεγμονής. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η χρήση των φαρμάκων αυτών σε μορφή χαπιών έχει γενικευθεί και η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια. Ο συνδυασμός
διοσμίνης 90% και εσπεριδίνης 10% σε δόση 2-3 gr τη μέρα βελτιώνει σημαντικά την
αιμορροϊδική νόσο 1ου και 2ου βαθμού χωρίς να προλαμβάνει τις υποτροπές και άρα
έχει απόλυτη ένδειξη για την ανακούφιση των συμπτωμάτων για βραχέα διαστήματα
(2-4 εβδομάδες). Το φάρμακο είναι ασφαλές με σπάνιες ήπιες παρενέργειες (γαστρεντερικές διαταραχές, λεμφοκυτταρική κολίτιδα). Άλλα φλαβονοειδή (ρουτοσίδη,
τροξερουτίνη, εκχύλισμα Ginkgo) έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα17-20. Σε μια
μεταανάλυση 14 μελετών επί 1514 ασθενών που έλαβαν φλαβονοειδή διαπιστώθηκε
μείωση αιμορραγίας στο 67%, του πόνου στο 65% και του κνησμού στο 35% των περιπτώσεων 18. Ανάλογα αποτελέσματα καταγράφονται με τη χρήση Calcium Dobisilate
φαρμάκου που χρησιμοποιείται στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια21.
Τέλος στην κύηση η αιμορροϊδική νόσος είναι αρκετά συχνή και η αντιμετώπισή
της περιλαμβάνει δίαιτα αυξημένου υπολείμματος και συμπληρωμάτων, σχολαστική
υγιεινή και συστηματική αγωγή με διοσμίνη/εσπεριδίνη, η αλοιφές με κορτικοειδή τα
οποία μπορεί να χορηγηθούν με ασφάλεια για βραχέα χρονικά διαστήματα. Σε μία
μελέτη εγείρονται επιφυλάξεις για την ασφαλή χορήγηση ρουτοσίδης στην κύηση22.
Συμπερασματικά οι αιμορροΐδες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο όταν προκαλούν συμπτώματα. Η συντηρητική αγωγή τοπική και συστηματική έχει πολύ καλά
αποτελέσματα στην ύφεση των συμπτωμάτων σε αιμορροϊδική νόσο 1ου και 2ου βαθμού,
χρησιμοποιείται επικουρικά σε 3ου βαθμού αλλά δεν ενδείκνυται σε μακροχρόνια βάση
με σκοπό την πρόληψη των υποτροπών. Επί αποτυχίας οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επεμβατική η χειρουργική μέθοδο όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.
Επεμβατική Θεραπεία
Ενδείκνυται σε ασθενείς με αιμορροϊδική νόσο 1ου-3ου βαθμού οι οποίοι έχουν αρχικά
αντιμετωπιστεί με τα γενικά μέτρα και τη φαρμακευτική αγωγή (τοπική και συστηματική)
που αναφέρθηκε προηγουμένως και ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν είχαν ικανοποιητική
ανταπόκριση. Οι ενδοσκοπικές τεχνικές που είναι διαθέσιμες είναι κυρίως οι:
• έγχυση σκληρυντικών ουσιών διά βελόνης
• περίδεση με ελαστικούς δακτυλίους
Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση ο Γαστρεντερολόγος θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθότητα της διάγνωσης με τη διαγνωστική ενδοσκόπηση και να αποκλείσει
άλλα αίτια (κολίτιδα, ΙΦΝΕ, μονήρες έλκος, πολύποδες, κακοήθεια κα)
Η έγχυση ουσιών γίνεται με βελόνη 1-2 εκατοστά πάνω από την οδοντωτή γραμμή κατά προτίμηση στη βάση του όζου. Χρησιμοποιείται κύρια πολιδοκανόλη 2-4 mg
δύο ενέσεις ανά συνεδρία. Προφύλαξη με αντιβιοτικά συνιστάται σε πάσχοντες από
βαλβιδοπάθεια και ανοσοκατεσταλμένους.
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Η περίδεση των αιμορροιδικών όζων γίνεται είτε με ειδικά σχεδιασμένο πρωκτοσκόπιο η με εύκαμπτο γαστροσκόπιο στο οποίο έχει προσαρμοστεί το γνωστό σύστημα περίδεσης που χρησιμοποιείται στους οισοφαγικούς κιρσούς. Τοποθετούνται 2-3
δακτύλιοι ανά συνεδρία σε απόσταση ένα εκατοστό πάνω από την οδοντωτή γραμμή
(για αποφυγή πόνου). Η παρέμβαση ολοκληρώνεται σε 2- 3 συνεδρίες που απέχουν
μεταξύ τους 2-3 εβδομάδες 24,25.
Οι επιπλοκές είναι σπάνιες: πόνος, βάρος, ήπια αιμορραγία, δυσουρία. Ο πόνος
αντιμετωπίζεται με ήπια αναλγητικά, θερμά εδρόλουτρα και υπακτικά για τη διευκόλυνση των κενώσεων. Σπανιότερα σοβαρή αιμορραγία (συνήθως 5-12 μέρες μετά
όταν πέσουν οι δακτύλιοι- μπορεί μετάγγιση), επίσχεση ούρων, πυελική κυτταρίτιδα,
απόστημα (αναερόβια!). Η μέθοδος αντενδείκνυται επί διαταραχών πηκτικότητος η
ανοσοκαταστολής26,27,28.
Άλλες επεμβατικές τεχνικές που έχουν δοκιμαστεί πριν το χειρουργείο είναι η
κρυοθεραπεία και η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων σε αιμορροΐδες αλλά υπολείπονται
της ελαστικής περίδεσης κυρίως λόγω των συχνότερων υποτροπών. Η ενδοσκοπική
περίδεση είναι σήμερα η επεμβατική μέθοδος 1ης επιλογής σε αιμορροϊδική νόσο πριν
το χειρουργείο29,30,31,. Από μια συγκριτική μελέτη αιμορροϊδεκτομής έναντι ελαστικής
περίδεσης φαίνεται ότι σε 3ου βαθμού η χειρουργική επέμβαση υπερέχει σε μακροχρόνια αποτελεσματικότητα αλλά συνοδεύεται από περισσότερο πόνο και πιο μακρά
αποχή από την εργασία. Στο 2ο βαθμό νόσου η περίδεση υπερισχύει (αποτελεσματική,
ελάχιστα επεμβατική, λιγότερες επιπλοκές)32.
Συμπερασματικά η θεραπεία περιλαμβάνει, ανάλογα με το βαθμό των αιμορροΐδων
και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, από απλά διαιτητικά μέτρα μέχρι χειρουργική
αντιμετώπιση. Η τελευταία ενδείκνυται εξ αρχής σε 4ου βαθμού νόσο. Σε ηπιότερους
βαθμούς η φαρμακευτική αγωγή τοπική και συστηματική και η ελαστική περίδεση
ανακουφίζει την μεγάλη πλειοψηφία των πασχόντων και ένα μικρό ποσοστό (10-20%)
θα χρειαστεί τη συνδρομή του χειρουργού.
ΙΙ ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Η ραγάδα είναι λύση της συνέχειας του δέρματος του πρωκτικού σωλήνα. Συνήθως
είναι πρωτοπαθής σπανιότερα δευτεροπαθής με αίτια Crohn, HIV, TBC, Ca, λέμφωμα,
μελάνωμα. Συνηθέστερα εντοπίζεται στην 6η ώρα σε γυναικολογική θέση. Ως αίτια
ενοχοποιούνται η δυσκοιλιότητα οι διάρροιες και ο εργώδης τραυματικός τοκετός.
Παθογενετικά υπάρχει υπερτονία του έσω σφιγκτήρα που προκαλεί αγγειοσυστολή,
μείωση της αιματικής παροχής ήτοι ισχαιμία της περιοχής. Η ραγάδα διακρίνεται σε
οξεία και χρόνια (παραμονή για πάνω από 6-8 εβδομάδες) Χαρακτηριστικά χρονιότητος
είναι ο βαθύς κρατήρας και η ίνωση 34,35,36. Κυριότερα συμπτώματα είναι ο πόνος κατά
και μετά την αφόδευση και η απώλεια ερυθρού αίματος. Η διάγνωση γίνεται με το
ιστορικό και τη δακτυλική εξέταση του ορθού. Η πρωκτοσκόπηση είναι πτωχά ανεκτή
και ίσως θα πρέπει να αποφεύγεται στην αρχική εκτίμηση.
Συντηρητική Θεραπεία
Περιλαμβάνει δίαιτα αυξημένου υπολείμματος και χρήση υπακτικών όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην αιμορροϊδική νόσο. Συνιστώνται εδρόλουτρα 2-3 τη μέρα διαρκείας
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10-15’ με χλιαρό ή ζεστό νερό για χάλαση του σφιγκτήρα 37.
Σαν τοπική θεραπεία χρησιμοποιείται ξυλοκαΐνη γέλη 38, η αλοιφές με συστατικό
νιτρώδες (τρινιτρογλυκερίνη-TGN) η ανταγωνιστή Ca++ (διλτιαζέμη-DTZ η νιφεδιπίνη)
που δρουν μέσω χάλασης του έσω σφιγκτήρα και αγγειοδιαστολής 39-45. Ειδικότερα η
τρινιτρογλυκερίνη 0,4% σε τοπική εφαρμογή 375X2 φορές τη μέρα προκαλεί μείωση
των συμπτωμάτων και επούλωση σε ποσοστό ως και 68%. Παρενέργειες: υπόταση και
κεφαλαλγία (20% σοβαρή). Σε συγκριτική μελέτη αλοιφής TGN και DTZ καταγράφηκαν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα αλλά περισσότερες παρενέργειες για την TGN.
Επεμβατική Θεραπεία
Αφορά στην τοπική έγχυση τοξίνης της βουτυλίνης 15-20 U που προκαλεί χάλαση
του έσω σφιγκτήρα. Υπερέχει από πλευράς αποτελεσματικότητας των αλοιφών (επούλωση 60-70% μετά μια έγχυση, 80% με 2-3 συνεδρίες) αλλά είναι μέθοδος επεμβατική
και δαπανηρή και συνεπώς ενδείκνυται επί αποτυχίας αυτών 46-52. Στη βιβλιογραφία δεν
είναι σαφή ο αριθμός των συνεδριών, η ακριβής θέση των εγχύσεων και η βέλτιστη
δοσολογία.
Συμπερασματικά στη ραγάδα ο ρόλος του γαστρεντερολόγου είναι εξαιρετικά
σημαντικός τόσο για την έγκαιρη και ορθή διάγνωση όσο και για την αντιμετώπιση. Η
συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική στα 2/3 των περιπτώσεων, αριθμός που
αυξάνει ακόμη με την έγχυση της τοξίνης53,54. Σε χρόνια ραγάδα η αποτελεσματικότητα μειώνεται. Επί αποτυχίας των ανωτέρω μετά 4-6 εβδομάδες αγωγής, η συχνών
υποτροπών η σκυτάλη περνά στο χειρουργό. Έχουν περιγραφεί 13 χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση με κυριότερη την πλάγια έσω σφιγκτηροτομή. Ο κίνδυνος
ακράτειας φθάνει το 30% ιδιαίτερα με τις παλαιότερες εμπειρικές τεχνικές 55-58. Tέλος
από δύο μετααναλύσεις που συγκρίνουν την αλοιφή τρινιτρογλυκερίνης η την έγχυση
τοξίνης με τη σύγχρονη χειρουργική θεραπεία προκύπτει ότι η τελευταία υπερέχει σε
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και μείωση των υποτροπών με αρνητική επίπτωση
την ακράτεια (συνηθέστερα ελάσσονα)59,60.
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Κλωστηρίδιο Difficile (CD):
Διάγνωση και Θεραπεία
Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Πρόκειται για ένα Gram θετικό σπορογόνο βακτήριο, μη διεισδυτικό, που μεταδίδεται με τη κοπρανο-στοματική οδό και παράγει δύο τοξίνες Α και Β1,2. Ορίζεται ως η
αιφνίδια εμφάνιση διάρροιας, με την αποδεδειγμένη ύπαρξη τοξινογόνου στελέχους
CD, απουσία άλλης αιτίας. Η κλινική εικόνα ποικίλλει από τον ασυμπτωματικό φορέα
μέχρι τη βαρειά επιπλεγμένη ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα. Δεν αποτελεί πλέον μία κοινή
αναφερόμενη λοίμωξη, λόγω της συνεχούς αύξησης της συχνότητας της (στις ΗΠΑ CDI
λοιμώξεις 85000/1993 σε 300000/2005). Έχουν αναφερθεί και επιδημίες με ασυνήθη
στελέχη, όπως το ΒΙ/ΝΑΠΙ/0273. H γνώση των παραγόντων κινδύνου, όπως η ηλικία >
65, η νοσηλεία σε νοσοκομεία ή δομές αυξημένης φροντίδας, η λήψη αντιβιοτικών και
PPIs και των συμπαραρματούμενων νοσημάτων, θέτουν την υποψία λοίμωξης με CD.
Η διάγνωση πιθανολογείται από την κλινική εικόνα και το ιστορικό, αλλά τεκμηριώνεται
με την ανεύρεση κυτταροτοξίνης του κλωστηριδίου difficile στα κόπρανα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η αλήθεια είναι, ότι επικρατεί σχετική σύγχυση στη διαγνωστική προσπέλαση,
αφού μέχρι σήμερα, δεν έχει αποσαφηνιστεί η καλύτερη μέθοδος διάγνωσης4,5. Στο
παρελθόν οι δύο μέθοδοι αναφοράς ήταν: α) η καλλιέργεια των τοξινογόνων στελεχών
στα κόπρανα (ΤC). Σημειώνεται ότι η απλή καλλιέργεια CD δεν είναι κατάλληλη, διότι
δεν παράγουν όλα τα στελέχη τοξίνες β) η ανεύρεση της κυτταροξίνης στα κόπρανα
με τη βιολογική μέθοδο (CCNA, cytotoxicity assay), που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη
στην παρουσία τοξίνης Β σε σχέση με την Α, αλλά δεν εφαρμόζεται κατά κανόνα στην
πράξη. Σημειώνεται ότι μόνο φρέσκα κόπρανα από ασθενείς με διάρροια πρέπει να
ελέγχονται για CD. Μέχρι πρότινος, η ανίχνευση των τοξινών Α και Β με τις ανοσοενζυμικές μεθόδους (ELIZA) του εμπορίου, αποτελούσε το πιο εύκολο και διαδεδομένο
τρόπο6. Έχουν όμως μικρότερη ευαισθησία, που ποικίλλει (33-95%), σε σχέση με τις
μεθόδους αναφοράς, ενώ μικρός αριθμός τοξινογόνων στελεχών, που παράγουν μόνο
τη Β μπορεί να χαθεί, όταν η ανοσολογική μέθοδος ελέγχει μόνο στελέχη για τοξίνη
Α. Δύο είναι οι μεγαλύτερες εξελίξεις στη διάγνωση: α) η ανίχνευση της γλουταμικής
δευδρογενάσης (GDH) στα κόπρανα σαν έλεγχος για CDI7 β) η ανάπτυξη της μεθό88

Κατωτερο Πεπτικο

δου πολλαπλασιασμού των νουκλεικών οξέων (ΝΑΑΤ, nucleic acid amplification tests),
όπως η PCR για την ανίχνευση των τοξινογόνων στελεχών8. Η GDH είναι ένζυμο που
παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από το CD σε σχέση με τις τοξίνες. Αν και είναι ευαίσθητη, δεν είναι ειδική για το CD, επειδή παράγεται από τοξινογόνα και μη στελέχη
του. Η ευαισθησία προσδιορίζεται από 75% μέχρι > 90%, με αρνητική προγνωστική
αξία μεταξύ 95-100%, αλλά παρουσιάζει χαμηλή θετική προγνωστική αξία περί το
50%. Με αυτή τη μεθοδολογία, η GDH ανιχνεύεται ως πρώτο βήμα με την απόρριψη
των αρνητικών δειγμάτων. Στη συνέχεια τα θετικά δείγματα υπόκεινται σε επιπρόσθετο έλεγχο, είτε με τις NAATs, είτε με την ανοσοενζυμική μέθοδο, που ακολουθείται
από τη NAAT, εάν τα αποτελέσματα δε συμφωνούν (διαγνωστικός αλγόριθμος δύο
ή τριών βημάτων) (Εικ. 1)9. Μελέτες έχουν δείξει, ότι οι NAATs μέθοδοι αποτελούν
αξιόπιστα τεστ ανίχνευσης του CD. Yπάρχουν αρκετές εγκεκριμένες μέθοδοι είτε με
PCR assays, είτε με ισοθερμικές δοκιμασίες πολλαπλασιασμού, αν και οι τελευταίες
δε προτείνονται ανεπιφύλακτα μέχρι τούδε. Σημειώνεται, ότι δε συστήνεται η επαναληψιμότητα των εξετάσεων, αφενός γιατί η πιθανότητα θετικοποίησης είναι < 5% και
αφετέρω, διότι αυξάνεται η πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων10. Επίσης
αποθαρρύνεται η έμμεση διάγνωση με την χορήγηση θεραπείας, εκτός της περίπτωσης ισχυρής κλινικής υποψίας. Τέλος οι ανοσολογικές μέθοδοι ανίχνευσης τοξίνης,
όσο και η καλλιέργεια μπορούν να παραμείνουν θετικές μέχρι και ένα μήνα μετά την
υποχώρηση των συμπτωμάτων, οπότε δε προχωρούμε σε εργαστηριακό επανέλεγχο
μετά από επιτυχή θεραπεία.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η αντιμετώπιση και θεραπεία εξαρτάται από την σοβαρότητα της νόσου1,11. Έτσι
α) Στην ήπια-μέτρια νόσο όπου έχουμε διάρροια ή κάποιο σύμπτωμα, που δεν εντάσσεται σε αυτά της σοβαρής μορφής, το αρχικό σχήμα είναι μετρονιδαζόλη 500mg
per os Χ 3/24ωρο για 10 ημέρες. Σε μη ανταπόκριση σε διάστημα 5-7 ημερών ή αδυναμίας λήψης μετρονιδαζόλης, δίδουμε βανκομυκίνη 125mg per os X 4/24ωρο για 10
ημέρες. Eάν είναι δυνατό κάθε αντιβιοτικό πρέπει να διακόπτεται, διότι αυξάνει τον

Εικόνα 1. Διαγνωστικός αλγόριθμος δύο ή τριών βημάτων
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κίνδυνο υποτροπών. β) Στην σοβαρή νόσο η αλβουμίνη είναι ελαττωμένη < 3g/dl, με
παρουσία κοιλιακής ευαισθησίας ή WBC > 15000/κχ. Χορηγείται βανκομυκίνη 125mg
X 4/24ωρο per os για 10 ημέρες . γ) Στη σοβαρή και επιπλεγμένη νόσο έχουμε ένα
από τα ακόλουθα σημεία i) νοσηλεία στην ΜΕΘ ii) υπόταση που μπορεί να απαιτεί αγγειοσυσπαστικό iii) πυρετός > 38,5 iv) ειλεός ή κοιλιακή διάταση v) αλλαγή επιπέδου
συνείδησης vi) WBC > 35000 ή < 2000 vii) ανεπάρκεια τελικών οργάνων. Χορηγούνται
βανκομυκίνη 500mg per os X 4/24ωρο και μετρονιδαζόλη 500mg iv κάθε 8 ώρες, όπως
και βανκομυκίνη 500mg σε 500ml ορού σαν υποκλυσμός Χ 4/24ωρο σε ασθενείς με
ειλεό. Συγχρόνως δίδεται υποστηρικτική αγωγή με χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών,
αποκατάσταση ηλεκτρολυτών και αντιθρομβωτικής θεραπείας. Επίσης επί απουσίας
ειλεού ή σημαντικής κοιλιακής διάτασης συνεχίζεται η διατροφή από το στόμα. Είναι
παραδεκτό ότι η χειρουργική παρέμβαση δίδει σαφές πλεονέκτημα στον ασθενή σε
προχωρημένη και ακραία νόσο, με βελτιωμένη επιβίωση, με την πρώιμη κολεκτομή
να οδηγεί σε μείωση της θνησιμότητας12. Ανεξάρτητοι παράγοντες που ευνοούν την
κολεκτομή και ειλεοστομία αποτελούν η εμφάνιση shock, αύξηση γαλακτικού οξέος
>5mmol/l, αλλαγή επιπέδου συνείδησης, έκπτωση λειτουργίας οργάνων και η αναγκαιότητα μηχανικού αερισμού. Δεν υπάρχει αντικειμενική κλίμακα βαθμολόγησης,
που να οδηγεί σε χειρουργική παρέμβαση. Σαν κανόνας ακολουθείται το ότι όσο πιο
αρνητικά είναι τα ανωτέρω σημεία, τόσο πιο πρώιμα οδηγούμαστε στη χειρουργική
αντιμετώπιση. Σημειωτέον ότι η υφολική κολεκτομή με ειλεοστομία πλεονεκτεί της
τμηματικής, αφού συνδυάζεται με καλύτερη επιβίωση13.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
Το ποσοστό των υποτροπών στις πρώτες 8 εβδομάδες κυμαίνεται στο 10 -20%,
μετά όμως την πρώτη υποτροπή, η πιθανότητα νέας ανέρχεται στο 40 -65%. Η επανεμφάνιση του CD μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη ανοσολογική απάντηση και σε /ή
αλλαγή της εντερικής χλωρίδας. Στην πρώτη υποτροπή χορηγούμε το ίδιο σκεύασμα
με την πρώτη. Επί σοβαρής κατάστασης δίδουμε βανκομυκίνη. Στη δεύτερη υποτροπή χορηγούμε, είτε σχήμα με σταδιακή μείωση της δοσολογίας του αντιβιοτικού
(υποτροπές 31%), είτε εφάπαξ δόσεις του αντιβιοτικού κάθε 2-3 ημέρες (υποτροπές
14%). Συγκεκριμένα προτείνεται το γνωστό σχήμα βανκομυκίνης 125mg x 4/24ωρο,
ακολουθούμενο από 10 ώσεις των 125mg κάθε 2-3 ημέρες1. Στην τρίτη υποτροπή
συστήνεται η μεταμόσχευση κοπράνων (μεταμόσχευση εντερικής μικροβιακής χλωρίδας) με ποσοστό επιτυχίας που υπερβαίνει το 90%. Η οδός χορήγησης ποικίλλει διά
μέσω κολονοσκοπίου, ρινογαστρικού καθετήρα ή υψηλών υποκλυσμών. Ο δυνητικός
κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων αποτελεί μία απειλή, που προσπερνάται με το καθορισμένο πρωτόκολλο ελέγχου των δοτών στο αίμα και στα κόπρανα, για συγκεκριμένους
εντεροπαθογόνους μικροοργανισμούς και βακτήρια, η δε μακροχρόνια ασφάλεια μένει
να αποσαφηνιστεί μελλοντικά14,15.
ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Το Μάιο του 2011 εγκρίθηκε από το FDA η φινταξομυκίνη (Dificlir)16, ένα per os
αντιβιοτικό, το οποίο έχει βακτηριογόνο δράση κυρίως στο CD και περιορισμένη ή
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μηδενική επίδραση στη φυσιολογική εντερική χλωρίδα. Απορροφάται ελάχιστα και
απεκρίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τα κόπρανα. Χορηγείται ως 10ήμερο σχήμα σε
μορφή ταμπλέτας 200mg x 2 /24ωρο. Φαίνεται ότι έχει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα
με την βανκομυκίνη, άριστο profil ασφάλειας, είναι καλώς ανεκτό και εμφανίζει μικρότερο
ποσοστό υποτροπών. Μειονέκτημα αποτελεί το υψηλό κόστος. Η ακριβής του θέση
στο θεραπευτικό αλγόριθμο μένει να αποσαφηνιστεί μελλοντικά. Ενθαρρυντικά είναι
τα στοιχεία, που αφορούν στη χρήση της ριφαξυμίνης στη μείωση των υποτροπών, αν
και απαιτούνται περισσότερες μελέτες17. Η χρήση των προβιοτικών και ιδιαίτερα του S.
Boulardii, περιορίζεται στην πρόληψη της διάρροιας εξ αντιβιοτικών18. Δεν υπάρχουν
προς το παρόν ισχυρές ενδείξεις, που να τεκμηριώνουν τον αποτελεσματικό τους ρόλο
στο στάδιο της θεραπείας. Δεν υπάρχει αποτελεσματική ανοσολογική θεραπεία. Η
ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης (IVIG) δεν έχει κανένα ρόλο στις υποτροπές19.
Ενδέχεται όμως να προσφέρει σε περιπτώσεις υπογαμμασφαιριναιμίας. Σε μελέτη
χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι των τοξινών Α και Β, παρουσιάστηκε
μειωμένο ποσοστό υποτροπών20. Παρόλα αυτά μονοκλωνικά αντισώματα χορηγούνται
μόνο σε επίπεδο έρευνας. Τέλος, αν και δεν υπάρχει εμβόλιο έναντι του CD, αποτελεί
ένα πολλά υποσχόμενο ερευνητικό πεδίο, ειδικά στην πρόληψη των υποτροπών21.
CD ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΜΑΡΤΟΥΝΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Oμάδες ασθενών που παρουσιάζουν ευπάθεια στο CD και αυξημένο κίνδυνο
επιπλοκών είναι1: α) ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο, συμπεριλαμβανομένων αυτών
με ειλεοστομία ή pouch β) ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο γ) μεταμοσχευμένοι δ)
ασθενείς με κακοήθειες και ιδιαίτερα αυτοί που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή στεροειδή ε) έγκυες ή σε περίοδο λοχείας. Η κλινική εικόνα σε έξαρση ΙBD και CDI, συχνά
είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστεί και απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας, για να
χορηγηθεί η ενδεικνυόμενη θεραπεία. Έτσι νοσηλευόμενοι ασθενείς με IBD που παρουσιάζουν έξαρση, πρέπει να εξετάζονται για CD22. Σε σοβαρές κολίτιδες δεν αντενδείκνυται η χορήγηση εμπειρικής θεραπείας, έως τη λήψη της τελικής διάγνωσης. Η
ανοσοκατασταλτική αγωγή σε περιπτώσεις CDI συνεχίζεται και δεν μεταβάλλεται σε
ασθενείς, που δεν έχει αντιμετωπισθεί καταρχήν η λοίμωξη. Σημειωτέον ότι ασθενείς
με pouch λόγω κολεκτομής, ενδέχεται να αναπτύξουν CD.
Βιβλιογραφία
1. C Surawitz, L Brandt et al.Guidelines for diagnosis, treatment and prevention of Clostridium
difficile infections. Am J Gastroenterol 2013; 108:478-498.
2. David L, McCollum, M Rodriguez. Detection, treatment and prevention of Clostridium Difficile
infection 2012:10:581-592
3. Loo VG, Poirier L et al. A predominantly clonal multi-institutional outbreak of CD-associated
diarrhea with high morbidity and mortality. N Engl J Med 2005;353:2442-2449.
4. Planche T, Wilcox M. Reference assays for CD infection : one or two standards? J Clin Pathol
2011;64:1-5
5. ESCMID:Data review and recommendations for diagnosing Clostridium difficile-infection.Clin
Microbiol Infect 2009;15: 1053-1066
6. Planche T, Aghaizu A et al. Diagnosis of CD infection by toxin detection kits : a systematic
91

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

review. Lancet Infect Dis 2008;8:777-84
7. Shetty N, Wren MW et al. The role of glutamate dehydrogenase for the detection of CD in
faecal samples: a meta-analysis. J Hosp Infect 2011;77:1-6
8. Deshpande A, Pasupuleti V et al. Diagnostic accuracy of real time polymerase chain reaction in
detection of CD in the stool samples of patients with suspected CD infenction: a metanalysis.
Clin Infect Dis 2011:53;e81-e90
9. Cohen SH. Gerding DN et al. Clinical practice guidelines for CD infection in adults : 2010
update by SHEA and IDSA. Infect Contol and Hosp Epidemiol 2010;31:431-55
10. Deshpande A, Pasupuletti V et al. Potential value of repeat stool testing for CD stool toxin
using enzyme immunoassay? Curr Med Res Opin 2010;26:2635-41
11. ESCMID:treatment guidance document for Clostridium difficile infection (CDI).Clin Microbiol
Infect 2009;15:1067-1079
12. Perera AD, Akbari RP. Colectomy for fulminant CD colitis and predictors of mortality. Am Surg
2010;76:418-21
13. Butala P,Divino CM et al. Surgical aspects of fulminant CD colitis.Am J Surg 2010;200:131-5
14. Brand LJ. American Journal of Gastroenterology Lecture: Intestinal microbiota and the role
of fecal microbiota transplant (FMT) in treatment of CD infection. Am J Gastroenterol 2013
Feb;108(2):177-85
15. Brandt LJ, Aroniadis OC. An overview of fecal microbiota transplantation: techniques, indication and outcomes. Gastrointest Endosc 2013 Aug;78(2):240-9
16. Louie TJ, Miller MA et al. Fidaxomicin versus vancomycin for CD infection. N Engl J Med
2011;364:422-431
17. Garey KW, Ghantoji SS et al. A randomized, double-blind, placebo -controlled pilot study to
assess the ability of rifaximin to prevent recurrent diarrhea in patients with Clostridium difficile
infection. Clin Infect Dis 2011:53:994-1002
18. Na X, Kelly C. Probiotics in CD infection. J Clin Gastroenterol 2011 Nov;45 Suppl:S154-8
19. Abourgergi MS, Kwon JH. Intravenous immunoglobulin for the treatment of CD infection: a
review. Dig Dis Sci 2011;56:19-26
20. Lowy I, Molrine DC et al. Treatment with monoclonal antibodies against CD toxins. N Engl J
Med 2010;362:197-205
21. Sougioultzis S, Kyne L et al. Clostridium Difficile toxoid vaccine in recurrent CD-associated
diarrhea.Gastroenterology 2005;128:765-70
22. Issa M, Ananthakrishan AN et al. Clostridium Difficile and inflammatory bowel disease. Inflamm
Bowel Dis 2011;17:50-5

92

Προετοιμάζοντας τον ασθενή
για κολονοσκόπηση
Πανάγια Μπομπότση
Η κολονοσκόπηση έχει περάσει πλέον τα σαράντα της χρόνια και αποτελεί καθιερωμένη εξέταση για τον έλεγχο του κατώτερου πεπτικού. Η θέση της στη διάγνωση και
αντιμετώπιση παθήσεων του πεπτικού είναι αποδεδειγμένη. Τα τελευταία χρόνια έχουν
αυξηθεί κατά πολύ οι κολονοσκοπήσεις που γίνονται για την πρόληψη του καρκίνου
του παχέος εντέρου αφ’ ενός λόγω της καλύτερης ενημέρωσης του κοινού, αφετέρου
γιατί η κολονοσκόπηση εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη μέθοδο ελέγχου του
παχέος εντέρου, έναντι όλων των υπολοίπων. Δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης του
καρκίνου, ανεύρεσης προκαρκινικών βλαβών – πολύποδες – και αντιμετώπισής τους
με την πολυπεκτομή. Σε πρόσφατες μελέτες η αναλογία του πληθυσμού >50 ετών
που έχει υποβληθεί σε κολονοσκόπηση εντός της τελευταίας δεκαετίας αυξάνεται και
κυμαίνεται από 6-25% σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, έως 62% στις ΗΠΑ1,2.
Είναι γνωστή η επιφύλαξη, ενίοτε και άρνηση, με την οποία αντιμετωπίζουν οι
ασθενείς την πρόταση για κολονοσκόπηση. Παλαιότερες προσωπικές εμπειρίες ή
αφηγήσεις γνωστών και φίλων έχουν αφήσει κακές εντυπώσεις. Ευτυχώς όλο και
σπανιότερα βρισκόμαστε μπροστά σε περιπτώσεις που τελικά αρνούνται να προσέλθουν για την εξέταση. Η γενικευμένη πλέον χρήση της καταστολής έχει απαλλάξει
πολλούς υποψήφιους από τον φόβο του πόνου. Ακόμα όμως δεν έχει ξεπεραστεί η
δυσκολία του καθαρισμού του εντέρου που παρ’ όλ’ αυτά αποτελεί κρίσιμο σημείο
στην προετοιμασία για την κολονοσκόπηση. Η αποδοχή του τρόπου καθαρισμού του
εντέρου επηρεάζει και τη συμμόρφωση στα προγράμματα πρόληψης του ΚΠΕ3.
Ο «ασθενής», συχνά δεν είναι ασθενής και προσέρχεται για μια προληπτική εξέταση. Στην επίσκεψη όμως, στην οποία θα κλείσει το ραντεβού του πρέπει να του
δίνονται πληροφορίες για τη φύση της εξέτασης, την επίδραση της καταστολής, τη
σκοπιμότητα παρουσίας συνοδού για την αποχώρηση, την δυνατότητα ή μη αφαίρεσης πολυπόδων, τις πιθανές επιπλοκές. Πρέπει να του δίνεται ο χρόνος να εκφράσει
τις απορίες ή τις επιφυλάξεις του. Οι οδηγίες για τον καθαρισμό του εντέρου καλό
είναι να εξηγούνται προφορικά4, όχι υποχρεωτικά από το γιατρό, αλλά και σε γραπτό
έντυπο με εικόνες που το κάνουν πιο εύληπτο5,6. Ο ρόλος της εντερικής προετοιμασίας
είναι πολύ σημαντικός στην ολοκλήρωση και αξιοπιστία της εξέτασης και πρέπει να
εξηγείται αναλυτικά στον ασθενή, δίνοντάς του κίνητρο να είναι συνεπής με τις οδηγίες
που θα του χορηγηθούν. Η κακή εντερική προετοιμασία κοστίζει σε χρήμα και χρόνο
ενώ μειώνει την ανάδειξη αδενωμάτων.
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Στη συνάντηση πριν την κολονοσκόπηση ο γαστρεντερολόγος πρέπει να λαμβάνει
καλό ατομικό ιστορικό. Οι υποκείμενες παθήσεις μπορεί να κατευθύνουν την επιλογή
του καθαρτικού έναντι ενός άλλου, όπως επίσης προσδιορίζουν τον αναισθησιολογικό
κίνδυνο – ασθενείς ASA score > 3 οφείλουν να ενδοσκοπούνται παρουσία αναισθησιολόγου. Ιστορικό χειρουργείων στην κοιλιά, δυσκολίες ή συμβάματα σε προηγούμενη
κολονοσκόπηση ή χορήγηση καταστολής, η χρήση ναρκωτικών ουσιών ή κατάχρηση
αλκοόλ αποτελούν σημαντικές πληροφορίες. Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να είναι
γνωστή γιατί ενίοτε χρειάζεται διακοπή ή τροποποίηση ακόμη και 7-10 μέρες πριν
την εξέταση. Τα περισσότερα φάρμακα δεν χρειάζονται καμία παρέμβαση, απλώς
ενημερώνεται ο ασθενής να μην τα λάβει μαζί με το καθαρτικό καθώς θα διέλθουν
ταχύτατα τον εντερικό αυλό χωρίς να απορροφηθούν. Τα σκευάσματα σιδήρου είναι
σκόπιμο να διακόπτονται 3-5 μέρες νωρίτερα διότι η κολλώδης υφής και το σκούρο
χρώμα που προσδίδουν στα κόπρανα μπορεί να περιορίζει την επισκόπηση του βλεννογόνου Τα αντιδιαβητικά δισκία και η ινσουλίνη ρυθμίζονται ανάλογα με τις ώρες
νηστείας του ασθενούς. Η κολονοσκόπηση με ή χωρίς βιοψίες κατατάσσεται στις
εξετάσεις συνήθους κινδύνου αιμορραγίας γι’ αυτό και δεν απαιτεί την διακοπή ή διόρθωση της δόσης των αντιπηκτικών από το στόμα, ηπαρίνης, ή αντιαιμοπεταλιακών
παραγόντων. Στην περίπτωση της πολυποδεκτομής που ανήκει στις υψηλού κινδύνου
εξετάσεις δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα αντιαιμοπεταλιακά τα οποία όμως
τείνουμε να διακόπτουμε στην κλινική πράξη 7-10 μέρες πριν την εξέταση, η ασπιρίνη
δεν χρειάζεται διακοπή, το pradaxa 5 μέρες, ενώ τα από του στόματος αντιπηκτικά
χρήζουν διακοπής 3-5 μέρες νωρίτερα με ή χωρίς την αντικατάσταση τους από ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ανάλογα με τον κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου
του ασθενούς7. Παρ’ ότι δεν υπάρχει σύσταση για συστηματικό έλεγχο αιματολογικών
εξετάσεων πριν την κολονοσκόπηση8, στις συγκεκριμένες κατηγορίες των ασθενών
πρέπει να ελέγχεται το INR (<1,5) και τα αιμοπετάλια (> 50.0000). Κατά την επίσκεψη
πριν την κολονοσκόπηση πρέπει να συζητείται το ενδεχόμενο πολυποδεκτομής να
σταθμίζεται ο κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου και να συνιστάται στον ασθενή
η ενδεδειγμένη πρακτική. Το βάρος της απόφασης στη συνέχεια είναι δικό του για το
αν επιθυμεί μια διαγνωστική κολονοσκόπηση αρχικά και επανάληψη της εξέτασης σε
δεύτερο χρόνο για αφαίρεση τυχόν πολυπόδων.
Η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών σε κολονοσκόπηση ή ενδοσκοπική πολυποδεκτομή δεν συνιστάται σε καμία καρδιολογική πάθηση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί
η ειδική κατηγορία κιρρωτικών ασθενών με αιμορραγία πεπτικού9.
Στην καθημερινή πράξη στο ιατρείο ή στο νοσoκομείο, η λήψη ενυπόγραφης
συγκατάθεσης από τον ασθενή για την κολονοσκόπηση – πολυποδεκτομή δεν προβλέπεται από το νόμο, πλην όμως χαρακτηρίζεται επιβεβλημένη για την απόδειξη της
υποχρεωτικής κατά το νόμο λήψης της συναίνεσης του ασθενούς10.
Η συναίνεση, που δίνεται προσηκόντως και εκουσίως, ως αποτέλεσμα της ενδεδειγμένης, πλήρους, σαφούς και κατανοητής ενημέρωσης -και μόνο αυτή- οδηγεί
στην ορθή και νόμιμη άσκηση της ιατρικής πράξης δηλαδή της κολονοσκόπησης ή/
και της πολυποδεκτομής. Επίσης αποτελεί προϋπόθεση στη διαδικασία πιστοποίησης
για οποιοδήποτε φορέα κρατικό ή ιδιωτικό.
Ο κάθε γιατρός μπορεί να συντάξει κείμενο, όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη φύση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, τον τρό94
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πος εκτέλεσης της, καθώς και για τις επιπλοκές και τους κινδύνους που αυτή ενέχει.
Η Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος έχει εκτυπώσει ενημερωτικά
φυλλάδια για την κολονοσκόπηση -εκτός των άλλων-, τα οποία στην τελευταία σελίδα
περιλαμβάνουν έγγραφο για ενυπόγραφη συναίνεση από μέρους του ασθενούς.
Ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς τη διατροφή
του πριν την εξέταση. Είναι πολύ σημαντική η καλή ενυδάτωση 2 μέρες πριν τη λήψη
της προετοιμασίας, γι’ αυτό και τονίζεται η κατανάλωση τουλάχιστον οκτώ ποτηριών
νερού ημερησίως η οποία σκόπιμο είναι να διατηρηθεί και την ημέρα μετά την κολονοσκόπηση. Η σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ενδοσκοπική Εταιρεία (ESGE), είναι να
ακολουθήσει δίαιτα φτωχή σε φυτικές ίνες ένα μόνο 24ωρο πριν την εξέταση. Παρ’
ότι αρκετοί κλινικοί συνιστούν ακόμη και τριήμερη αποχή από τις φυτικές ίνες δεν
υπάρχει μελέτη που να συγκρίνει τις δύο επιλογές. Η αποκλειστικά υδρική δίαιτα
δεν φαίνεται να υπερέχει της ελεύθερης φυτικών ινών σε 414 ασθενείς που έλαβαν
την ίδια προετοιμασία, τόσο στην αποδοχή από μέρους των ασθενών όσο και στην
αποτελεσματικότητα11,12. Κάποια από τα νεώτερα σχήματα προετοιμασίας με μικρού
όγκου διαλύματα PEG απαιτούν υδρική δίαιτα την παραμονή της εξέτασης.
Τα σχήματα εντερικής προετοιμασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς
είναι α) δίαιτα και καθαρτικά ή υποκλυσμοί, β) αλατούχα διαλυμάτα μεγάλου όγκου,
γ) διορθική έκπλυση κατά ώσεις, δ)Νεότερα σκευάσματα (φωσφορικά και διαλύματα
πολυαιθυλενικής γλυκόλης) με ή χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών παραγόντων.
α) Η δίαιτα χαμηλού υπολείμματος για 1-4 ημέρες σε συνδυασμό με καθαρτικά
		(κιτρικό μαγνήσιο ή σέννα) την προηγούμενη μέρα και υποκλυσμούς με νερό ή
ΝαP άμεσα προ της εξέτασης φαίνεται να είναι ασφαλής μέθοδος προετοιμασίας
αλλά δεν ακολουθείται ευρέως13.
β) Τα αλατούχα διαλύματα μεγάλου όγκου γίνονται δύσκολα ανεκτά και το γεγονός
ότι δεν είναι συνήθως ηλεκτρολυτικά ισοζυγισμένα προκαλούν ηλεκτρολυτικές
διαταραχές14.
γ) Η διορθική έκπλυση κατά ώσεις (water irrigation) συνίσταται στην έγχυση χλιαρού
νερού από το ορθό μέσω πλαστικού σωλήνα με ελεγχόμενη πίεση κατά ώσεις.
Διαρκεί περίπου μισή ώρα και η κολονοσκόπηση ακολουθεί άμεσα. Έχει αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική με τα διαλύματα PEG, αλλά είναι χρονοβόρα για το
ενδοσκοπικό τμήμα, αυξάνει το κόστος της εξέτασης και απαιτεί την παρουσία
εξειδικευμένου προσωπικού15.
Χρήση φωσφορικών από το στόμα
Τα γνωστά μας δύο μικρά φιαλίδια με το υπεροσμωτικό διάλυμα μικρού όγκου (45ml
έκαστο) μονοβασικού ΝαΡ και διβασικού ΝαΡ, προσελκύουν ύδωρ από το πλάσμα
στον εντερικό αυλό και ευοδώνουν τον καθαρισμό του. Κυκλοφορεί σε κάποιες χώρες
και σε μορφή ταμπλέτας (32 ταμπλέτες 1,5gr ΝaP /tab) για βελτίωση της γεύσης και
μείωση του όγκου των υγρών με συγκρίσιμα αποτελέσματα με τα διαλύματα PEG
και καλύτερη ανοχή16,17. Είναι απαραίτητη η διάλυση του υγρού πριν την κατάποση
για να αποφευχθεί η υπερέμεση, αλλά κυρίως επιβάλλεται η κατανάλωση μεγάλης
ποσότητας υγρών παράλληλα για την αποφυγή αφυδάτωσης. Οι δύο δόσεις πρέπει
να λαμβάνονται με απόσταση 12 ωρών μεταξύ τους. Το NaP έχει συγκριθεί σε πολλές
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μελέτες με το πλήρους όγκου 4L PEG και γενικά έχει φανεί περισσότερο ή το ίδιο
αποτελεσματικό24. Σε διάστημα 14 ετών (1998-2012) δημοσιεύτηκαν 6 μετααναλύσεις
με σύγκριση διαφόρων καθαρτικών για την εντερική προετοιμασία. Τρεις από αυτές
καταλήγουν ότι ικανοποιητική προετοιμασία (άριστη ή καλή) επιτυγχάνεται συχνότερα
με τα φωσφορικά σε σύγκριση με τα PEG (75-82% έναντι 70-77%)18-20. Δύο από αυτές21,22
δεν κατέδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα ανάμεσα στα
ίδια καθαρτικά, ενώ και η τρίτη κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα συγκρίνοντας τα PEG
διαλύματα με τα φωσφορικά σε χάπια23. Το πρόβλημα που επισημαίνουν όλες αυτές οι
μετααναλύσεις είναι η μεγάλη ετερογένεια ως προς το χρονικό πλαίσιο προετοιμασίας
– κολονοσκόπησης, τις διαιτητικές οδηγίες, την κλίμακα εκτίμησης της καθαριότητας
του εντέρου και πιθανότατα τη χρήση διαφόρων πρόσθετων παραγόντων.
Σοβαρά ζητήματα έχουν τεθεί σε σχέση με το προφίλ ασφαλείας των σκευασμάτων
αυτών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη χρήση τους είναι η νεφρική βλάβη. Μπορεί
να πρόκειται για οξεία νεφρική βλάβη από τα φωσφορικά ή νεφρασβέστωση που δυνητικά οδηγεί σε δεύτερο χρόνο σε νεφρική ανεπάρκεια. Σε μελέτη των Belsey et al
του 2009, για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2006- Δεκέμβριος 2007 αναφέρθηκαν
στον FDA 171 περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας μετά τη λήψη φωσφορικών και 10
μετά τη χρήση διαλυμάτων PEG25. Έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες την τελευταία
δεκαετία που συγκρίνουν τα φωσφορικά με τα PEG διαλύματα με μεγαλύτερη την
μεταανάλυση του Brunelli to 200926, που δεν καταλήγουν σε στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάμεσα στα δύο σκευάσματα σε σχέση με την επίδραση τους στη νεφρική
λειτουργία. Παρ’ όλ’ αυτά, όλες οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν δεν ήταν σε θέση
να αναδείξουν σπάνιες σοβαρές επιπλοκές καθ’ ότι αυστηρά κριτήρια εισαγωγής
στις μελέτες απέκλειαν τους υποψήφιους με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. Από τις
31 βεβαιωμένες με βιοψία περιπτώσεις νεφρασβέστωσης στο παθολογοανατομικό
τμήμα του Columbia University, επί σειρά 5ετίας, οι 27 ασθενείς ανέφεραν πρόσφατη
κολονοσκόπηση, οι 21 με βέβαιη χρήση φωσφορικών27.
Άλλες παρενέργειες της χρήσης των φωσφορικών είναι οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως υπερφωσφαταιμία, υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, υπέρ ή υπονατριαιμία.
Το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων ποικίλει από ήπια συμπτώματα υπασβεστιαιμίας
μέχρι το θάνατο. Οι απόλυτες αντενδείξεις χορήγησης φωσφορικών είναι η κύηση,
ηλικία <18, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 3-5, GFR<60mL/min/1,73m2, η αδυναμία
επαρκούς πρόσληψης υγρών, προϋπάρχουσες ηλεκτρολυτικέ διαταραχές, ασκίτης,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ασταθής στηθάγχη ή ΟΕΜ εντός του τελευταίου 6μήνου. Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν οι ΙΦΝΕ, η παραθυρεοειδεκτομή και η
βραδεία εντερική διάβαση. Αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου πρόκλησης οξείας
νεφροπάθειας από φωσφορικά είναι η ηλικία > 55 ετών, η υποογκαιμία, υποκείμενη
νεφρική νόσος, εντερική απόφραξη ή ενεργός κολίτιδα, όπως και η λήψη φαρμάκων
που επηρρεάζουν τη νεφρική διάχυση perfusion ή λειτουργία όπως τα διουρητικά, οι
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, οι αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης και πιθανά τα ΜΣΑΦ.
Η σύσταση της ESGE28 είναι η αποφυγή της συστηματικής χρήσης των φωσφορικών.
Η χορήγηση τους πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις, και μόνο μετά από
κλινική εκτίμηση του ατόμου από ιατρό. Συστήνεται έλεγχος νεφρικής λειτουργίας πριν
τη χορήγηση και οπωσδήποτε η απόσταση 12ώρου ανάμεσα στη λήψη των δύο δόσεων.
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Ασθενείς αυξημένου κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών είναι άτομα με ήδη υπάρχουσα
νεφρική βλάβη, λήψη διουρητικών, αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου, αναστολέων
ενζύμου αγγειοτενσίνης. Οι επιπλοκές φαίνεται να έχουν σχέση με την δόση και την
ηλικία.
Ένα ακόμα πρόβλημα της χρήσης των φωσφορικών είναι οι βλεννογονικές αλλοιώσεις που μπορεί να προκαλούν. Μικρές επίπεδες αφθώδεις εξελκώσεις ή υπεγερμένοι, εξέρυθροι, μη εξελκωμένοι δακτυλιοειδείς σχηματισμοί, καθ’ υπεροχήν στο
αριστερό έντερο αναφέρονται σε πολλές μελέτες είτε αναδρομικές, είτε συγκριτικά
με τα διαλύματα PEG29.
Διαλύματα Πολυαιθυλενικής Γλυκόλης (PEG)
Πρόκειται για τα γνωστά μας ισοσμωτικά διαλύματα πολυαιθυλενικής γλυκόλης,
μεγάλου όγκου, μη απορροφώμενα, και μη εκκριτικά, ηλεκτρολυτικά ισορροπημένα. Η
δράση τους οφείλεται κυρίως στο μηχανικό αποτέλεσμα του μεγάλου όγκου υγρού που
διέρχεται από τον αυλό. Προκαλούν την ελάχιστη μετακίνηση ύδατος και ηλεκτρολυτών
μεταξύ του αυλού και του ενδαγγειακού χώρου. Λαμβάνονται τουλάχιστον δύο ώρες
μετά τη λήψη στερεάς τροφής με ρυθμό ένα ποτήρι του νερού (240ml) ανά 10-15’.
Σε περίπτωση χορήγησης μέσω ρινογαστρικού καθετήρα χορηγούνται 20-30ml/min.
Απαιτούνται 4lt διαλύματος.
Σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η οσμή αλλά και η γεύση των διαλυμάτων PEG
αφαιρέθηκαν τα θειϊκά και ελαττώθηκε το κάλιο30, προσφέροντας μια αποδεκτή εναλλακτική λύση με συγκρίσιμα αποτελέσματα, αλλά και πάλι δεν ξεπερνούν το πρόβλημα
του μεγάλου όγκου των 4 λίτρων.
Για το λόγο αυτό προέκυψαν τα μικρού όγκου διαλύματα με δύο λίτρα PEG. Για την
καλύτερη αποτελεσματικότητα όμως των δύο μόνο λίτρων προστίθενται στην προετοιμασία ταμπλέτες βισακοδύλης ή/και κιτρικό μαγνήσιο. Την ημέρα της προετοιμασίας
συνιστάται μόνο υδρική δίαιτα, το μεσημέρι λαμβάνονται 4 ταμπλέτες βισακοδύλης
(5mg), και μετά την κένωση ή το μέγιστο 6 ώρες μετά τη βισακοδύλη χορηγούνται τα
δύο λίτρα του διαλύματος με ρυθμό ένα ποτήρι του νερού (240ml) ανά δεκάλεπτο.
Υπάρχουν ήδη 11 τυχαιοποιημένες μελέτες που συγκρίνουν τα 2l PEG με τη καθιερωμένη των 4lt. Πέντε από αυτές31-35 που μελέτησαν συνολικά 1997 ασθενείς (2lt PEG +
ασκορβικό) δεν καταδεικνύουν διαφορές στον καθαρισμό συνολικά του εντέρου. Μια
που ελέγχει εστιασμένα τον καθαρισμό του δεξιού εντέρου, καταλήγει ότι αυτός είναι
ικανοποιητικότερος με τη χρήση των 4lt. Σε όλες όμως είναι μεγαλύτερη η ικανοποίηση
των ασθενών και επιθυμία τους να επαναλάβουν την εξέταση με την προετοιμασία
των 2 Lt. Οι υπόλοιπες 6 μελέτες με 1437 ασθενείς συνολικά, συνδύασαν τα 2lt PEG
με άλλα παράγοντες όπως σέννα, βισακοδύλη, κιτρικό μαγνήσιο ή ελαιόλαδο36-41. Η
μελέτη που χρησιμοποιήθηκε κιτρικό μαγνήσιο ή ελαιόλαδο καταλήγει ότι ο καθαρισμός
του δεξιού εντέρου ήταν καλύτερος με το ελαιόλαδο έναντι των 4lt. Βέβαια οφείλουμε
να είμαστε επιφυλακτικοί με τα αποτελέσματα καθ’ ότι ο αριθμός των ασθενών που
τυχαιοποιήθηκε σε ένα από τα δύο σχήματα είναι μόλις 80 άτομα36.
Ένας ακόμη τρόπος να διευκολυνθεί η λήψη των 4lt, με καλύτερα μάλιστα αποτελέσματα στον καθαρισμό του εντέρου είναι η πρακτική των διαιρεμένων δόσεων. Ο
ασθενής καταναλώνει δύο λίτρα του PEG διαλύματος την παραμονή της εξέτασης και
97

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

δύο λίτρα την ίδια μέρα (ή τρία και ένα). Μία μεταανάλυση 5 τυχαιοποιημένων μελετών καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα: η λήψη των δύο διαιρεμένων δόσεων
συγκρινόμενη με τη λήψη όλου του καθαρτικού την παραμονή, βελτίωσε σημαντικά
το ποσοστό των ασθενών μες ικανοποιητική προετοιμασία, αύξησε σημαντικά την
συμμόρφωση των ασθενών, και μείωσε σημαντικά τη ναυτία42. Παρατηρήθηκε μάλιστα
ότι περισσότεροι επίπεδοι πολύποδες ανιχνεύονται με τη διαιρεμένη δοσολογία απ’
ό,τι με μία δόση, αν και αυτή η μελέτη σύγκρινε δύο διαφορετικά καθαρτικά (PEG με
φωσφορικά)43.
Όποιο κι αν είναι το είδος της προετοιμασίας, η χρονική απόσταση ανάμεσα στην
τελευταία δόση του καθαρτικού και την κολονοσκόπηση αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την ποιότητα καθαρισμού όπως τεκμηριώνουν διάφορες
μελέτες44-46. Το ιδανικό χρονικό διάστημα φαίνεται να είναι οι τέσσερις ώρες. Στη
μελέτη των Siddiqui et al (2009), εκτιμάται ότι για κάθε παραπάνω ώρα, η πιθανότητα
να έχει καλή ή άριστη προετοιμασία ελαττώνεται κατά 10%45.
Παρενέργειες που έχουν αναφερθεί από τα διαλύματα PEG είναι αρκετές αλλά
ευτυχώς σπάνιες. Οι συχνότερες σχετίζονται με το πεπτικό, όπως ναυτία με ή χωρίς
έμετο, μετεωρισμός, κοιλιακά άλγη. Σπανιότερα έχουν αναφερθεί εισρόφηση, Mallory Weiss, παγκρεατίτιδα, κολίτιδα, υποθερμία, αρρυθμία, σύνδρομο απρόσφορη
έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, υπέρ ή υπονατριαιμία. Αλληλεπιδράσεις μπορεί
να παρατηρηθούν με αναστολείς ΜΕΑ, ή καλιοσυντηρητικά διουρητικά. Βλεννογονικές αλλοιώσεις αναφέρονται και στην περίπτωση των PEG με πολύ μικρότερη όμως
συχνότητα από αυτή των φωσφορικών.
Συμπληρωματικοί παράγοντες
Υποκλυσμοί λίγο πριν την εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά σε ασθενείς που προσέρχονται στο ενδοσκοπικό με πλημμελή καθαρισμό του περιφερικού
εντέρου, ή σε ασθενείς με στομία για τον έλεγχο του περιφερικού μη λειτουργικού
τμήματος. Δεν συνιστάται η συστηματική χρήση υποκλυσμών, καθ’ ότι δεν επηρεάζει
στατιστικά σημαντικά το αποτέλεσμα και μειώνει την επιθυμία επανάληψης της ίδιας
διαδικασίας από την πλευρά των ασθενών47,48.
Δεν συνιστάται η συστηματική χορήγηση προκινητικών παραγόντων όπως μετοκλοπραμίδη ή δομπεριδόνη, δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ανοχή στη λήψη του
καθαρτικού ή βελτιώνουν την ποιότητα καθαρισμού49,53. Δυο παράγοντες mosapride
& itopride έχουν σημαντικά βελτιώσει το μετεωρισμό, ναυτία εμέτους και κοιλιακά
άλγη, όχι όμως και την καθαρότητα του εντέρου54. Δεν υπάρχει όμως σύσταση για τη
χορήγησή τους γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες.
Η χορήγηση σιμεθικόνης έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την ορατότητα σε έντερο
με πολλές φυσαλίδες αέρα55-59. Η σιμεθικόνη είναι μια φτηνή, μη απορροφήσιμη ουσία
που ελαττώνει την επιφανειακή τάση των φυσαλίδων αέρα. Μπορεί να χορηγηθεί από
το στόμα μαζί με την προετοιμασία, συνήθως από 45ml μαζί με την βραδινή και την
πρωινή δόση του καθαρτικού. Γίνεται όμως και να εγχυθεί μέσα από το κανάλι εργασίας του ενδοσκοπίου σε περίπτωση που χρειάζεται. Καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει
ότι αυξάνει την ανίχνευση βλαβών στο έντερο γι’ αυτό και οι κατευθυντήριες οδηγίες
συστήνουν τη χρήση της χωρίς όμως να την συνιστούν συστηματικά.
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Είναι εμφανές ότι το ιδανικό καθαρτικό δεν κυκλοφορεί ακόμη, κι εμείς έχουμε να
διαλέξουμε το κατάλληλο για τον ασθενή μας, αυτό που θα είναι το ασφαλέστερο.
Ευτυχώς η πλειονότητα των ασθενών είναι σε θέση να λάβει όλα τα σχήματα που
κυκλοφορούν και ο γιατρός καλείται να επιλέξει τα PEG έναντι των φωσφορικών σε
επιλεγμένες περιπτώσεις.
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Ενδοσκοπική ασύρματη κάψουλα.
Επιλογή ασθενών στην Ελλάδα
της Κρίσης
Χρυσόστομος Ν. Καλαντζής
Η εντεροσκόπηση με κάψουλα αποτελεί σήμερα την εξέταση εκλογής στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με νοσήματα του λεπτού εντέρου, στους οποίους η
ενδοσκόπηση και η διάβαση δεν διαπίστωσαν νόσο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
στα μέχρι σήμερα δεδομένα από τη χρησιμοποίηση της εντεροσκόπησης με κάψουλα στα κυριότερα νοσήματα του λεπτού εντέρου, όπως: αιμορραγία αδιευκρίνιστης
αιτιολογίας, νόσος του Crohn, σύνδρομα δυσαπορρόφησης, εντεροπάθεια από μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη και νεοπλασίες. Δυστυχώς η μέθοδος αποτελεί μια ακριβή
θεραπευτική λύση τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην εποχή
της οικονομικής κρίσης. Οι ενδείξεις για την χρησιμοποίηση της είναι πλέον γνωστές
και θα πρέπει να προχωρούμε μόνο όταν έχουν εξαντληθεί οι υπόλοιποι διαγνωστικοί
χειρισμοί1.
Αιμορραγία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας (μικροσκοπική, μακροσκοπική)
Οι αγγειοδυσπλασίες είναι υπεύθυνες για το 70-80% των αιμορραγιών του λεπτού
εντέρου, που είναι και η συνηθέστερη θέση ανάπτυξης τους (50% εντοπίζονται στο
λεπτό έντερο, 20% στο παχύ έντερο και 5% στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα).2
Οι αγγειοδυσπλασίες αποτελούν τη συχνότερη αιτία οξείας αιμορραγίας του λεπτού
εντέρου, ιδιαίτερα στα άτομα της δεύτερης και τρίτης ηλικίας. Σε αυτά τα άτομα είναι
ουσιαστική η έγκυρη διάγνωση της νόσου με την ασύρματη κάψουλα.
Σε παλαιότερη μελέτη των Pennazio και συν.3 διαπιστώθηκε ότι η διαγνωστική
ικανότητα της εντεροσκόπησης με κάψουλα ήταν πολύ μεγαλύτερη στους ασθενείς
με ενεργό αιμορραγία, σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν ιστορικό μακροσκοπικής απώλειας αίματος.
Ο αλγόριθμος της μελέτης του Aposolopoulos και συν4 της Γαστρεντερολογικής
κλινικής του ΝΙΜΤΣ σε ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία υπό διερεύνηση όπως
παρουσιάστηκε στο International Consensus for WCE (2008), αναδεικνύει τον ρόλο
της εντεροσκόπησης με κάψουλα ως σχεδόν απαραίτητο όταν έχει προηγηθεί
αρνητικός ενδοσκοπικός έλεγχος.
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Οι ομάδες του Sheffield5 και του Edinburgh6 με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών
παρουσίασαν διαγνωστική ακρίβεια στην εντεροσκόπηση με κάψουλα για αδιευκρίνιστη σιδηροπενική αναιμία μέχρι 66%. Θεωρούν επίσης ότι το αποτέλεσμα
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις θεραπευτικές αποφάσεις.
Νόσος του Crohn
Αρκετές δημοσιευμένες μελέτες εξέτασαν την διαγνωστική ικανότητα της κάψουλας σε ασθενείς με συμπτώματα που έθεταν υποψία της νόσου Crohn. Οι οδηγίες
της ECCO είναι πλέον σαφείς και συνιστούν χρησιμοποίηση της κάψουλας σε κλινική
υποψία νόσου παρά τις αρνητικές άλλες εξετάσεις (θέση 2l). Η κάψουλα βατότητας
θα πρέπει να προηγείται σε υποψία στενώσεων.
Η εντεροσκόπηση με κάψουλα μπορεί να διακρίνει καλύτερα μικρότερες βλεννογονικές βλάβες7 και είναι χρήσιμη μέθοδος στην διαφορική διάγνωση αδιευκρίνιστης
κολίτιδας (IBDU). Ο έλεγχος του λεπτού εντέρου και των παρακειμένων οργάνων με
μαγνητική ή αξονική εντερόκλυση κερδίζει συνεχώς έδαφος στους διαγνωστικούς
αλγόριθμους.
Μελέτες αναφέρουν την εντεροσκόπηση με κάψουλα χρησιμότατη σε παιδιατρικούς
ασθενείς με υποψία νόσου Crohn8,9. Οι Gralnek και συν εξελίσσουν μέθοδο εκτίμησης
(score) βλεννογονικής επούλωσης που περιλαμβάνει και πληροφορίες από την εντεροσκόπηση με κάψουλα10.
Αρκετές νεότερες μελέτες αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της κάψουλας
στην εκτίμηση της βλεννογονικής επούλωσης σε ασθενείς με νόσο Crohn και στην
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας θεραπειών, όπως το Infliximab11.
Σύνδρομα δυσαπορρόφησης
Από τα πλέον συχνά σύνδρομα δυσαπορρόφησης που βοηθά η ενδοσκοπική
κάψουλα είναι: η κοιλιοκάκη, η ελκώδης νηστιδοειλεϊτιδα και η νόσος του Whipple.
Η βοήθεια της ενδοσκοπικής κάψουλας έγκειται στην μεγενθυτική της ικανότητα και
στην επισκόπηση ολόκληρου του βλενογόννου του λεπτού εντέρου. Η ευαισθησία και
η ειδικότητα της μεθόδου στην αναγνώριση της ατροφίας των λαχνών στην κοιλιοκάκη
εξαρτάται και από την εμπειρία των εξεταστών. Η ακρίβεια της εξέτασης (μολονότι δεν
λαμβάνονται βιοψίες) προσεγγίζει της ενδοσκόπησης με χρωμογραφία12. Η εντεροσκόπηση με κάψουλα σύμφωνα με τον Peter Green13 στο International Consensus for
WCE (2008) θα πρέπει να πραγματοποιείται: 1) σε γνωστή κοιλιοκάκη υπό θεραπεία
(όταν υπάρχουν ανησυχητικά συμπτώματα ή ανθεκτική νόσος), 2) σε υποψία νόσου
όταν δεν υπάρχει ενδοσκοπικός έλεγχος 3)σε έντονη υποψία νόσου ακόμα και όταν
υπάρχει αρνητική ιστολογική (υποψία patchy ή segmental disease).
5. Νεοπλασίες λεπτού εντέρου
Οι νεοπλασίες του λεπτού εντέρου είναι σπάνιες και αφορούν λιγότερο του 3% των
νεοπλασμάτων του γαστρεντερικού σωλήνα. Όμως συχνά η μη ειδική συμπτωματολογία
τους καθυστερεί αρκετές φορές τη διάγνωσή τους.
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Σε ανασκόπηση βιβλιογραφίας ο de Francis και οι συν14 συγκέντρωσαν τα αποτελέσματα 27 μελετών σε 892 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε εντεροσκόπηση με κάψουλα
στα πλαίσια μικροσκοπικής ή μακροσκοπικής αιμορραγίας ή σιδηροπενικής αναιμίας
(86,6%). Διαγνώστηκαν 34 κακοήθεις παθήσεις λεπτού εντέρου (3,8%). Η εικόνα των
αδενοκαρκινωμάτων δεν διέφερε της εικόνας της κλασικής εντεροσκόπησης. Στα
λεμφώματα απεικονίζονται ή διηθημένες ή εξελκωμένες περιοχές, με πεπαχυσμένες
πτυχές ή ανώμαλα έλκη. Η εντεροσκόπηση με κάψουλα μπορεί να συμβάλλει στην
διάγνωση χωρίς όμως να αποτελεί την πρώτη μέθοδο επιλογής.
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Επιπλοκές της ERCP
και Αντιμετώπισή τους
Δημήτριος Καπετάνος
Η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγκρεατογραφία (ERCP) έχει περισσότερες επιπλοκές από μια απλή ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού, ακόμη και αν
διεξάγεται για διαγνωστικούς σκοπούς. Στη σύγχρονη εποχή η διαγνωστική ERCP έχει
ουσιαστικά αντικατασταθεί από την MRCP, με αποτέλεσμα οι περισσότερες ERCP να
είναι θεραπευτικές (σφιγκτηροτομή, αφαίρεση λίθων, τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων) με
αυξημένες επιπλοκές. Οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι η παγκρεατίτιδα, η αιμορραγία,
η διάτρηση και η χολαγγειΐτιδα, στις οποίες, καθώς και στις μεθόδους πρόληψης και
αντιμετώπισης θα γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση.
Παγκρεατίτις
Η συχνότητα της μετα-ERCP παγκρεατίτιδας εξαρτάται από τον ορισμό, το είδος των
ασθενών, τους χειρισμούς που γίνονται και την εμπειρία του ενδοσκόπου. Κυμαίνεται
από 1-30%, αλλά συνήθως είναι 2-9%1. Τα αίτια πρόκλησης μετα-ERCP παγκρεατίτιδας
μπορεί να είναι χημικά, ενζυμικά, λοιμώδη ή μηχανικά2.
Η πολυπαραγοντική ανάλυση πολλών μελετών ανέδειξε και χαρακτηριστικά ασθενών
υψηλού κινδύνου στους οποίους θα πρέπει πιθανόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα
ή να μην υποβάλλονται σε ERCP αν δεν υπάρχει απόλυτη ένδειξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η νεαρή ηλικία, το θήλυ φύλο, η υποψία δυσλειτουργίας του σφιγκτήρα του
Oddi, ιστορικό μετα-ERCP παγκρεατίτιδας, υποτροπιάζουσα παγκρεατίτις, απουσία
χρόνιας παγκρεατίτιδας, έγχυση στον παγκρεατικό πόρο, παγκρεατική σφιγκτηροτομή,
διαστολή με μπαλόνι του άθικτου σφιγκτήρα, δύσκολος καθετηριασμός, pre cut σφιγκτηροτομή3. Συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών αυξάνει ακόμη περισσότερο
των σχετικό τους κίνδυνο.
Ο πλέον επιβαρυντικός παράγοντας από τους προαναφερθέντες είναι αναμφισβήτητα
η υποψία δυσλειτουργίας του σφιγκτήρα του Oddi, που τετραπλασιάζει την πιθανότητα
εμφάνισης παγκρεατίτιδας4. Η επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται σε κινητικές διαταραχές του σφιγκτήρα, καθώς ασθενείς με φυσιολογική μανομετρία και χαρακτηριστικά
δυσλειτουργίας του σφιγκτήρα του Oddi έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
παγκρεατίτιδας. Σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι οι ασθενείς με ιστορικό οξείας,
υποτροπιάζουσας ή μετα-ERCP παγκρεατίτιδας είναι επίσης ασθενείς υψηλού κινδύνου,
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είναι πιθανή η υπόθεση ότι υπάρχουν ασθενείς που το πάγκρεας τους προδιαθέτει
στην εμφάνιση παγκρεατίτιδας, ίσως γενετικά προκαθορισμένα.
Η εμπειρία του ενδοσκόπου, η απουσία λίθων στο χοληδόχο πόρο, η φυσιολογική
χολερυθρίνη, η απεικόνιση του παγκρεατικού παρεγχύματος, η κυτταρολογική με
βούρτσα από τον παγκρεατικό πόρο και πόνος κατά τη διάρκεια της επέμβασης συγκαταλέγονται σε αμφιλεγόμενους επιβαρυντικούς παράγοντες.
Η μανομετρία και η απλή σφιγκτηροτομή που παλαιότερα είχαν ενοχοποιηθεί για
πρόκληση παγκρεατίτιδας δεν συγκαταλέγονται πια στους επιβαρυντικούς παράγοντες και είναι μάλλον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών με δυσλειτουργία του
σφιγκτήρα και όχι η ίδια η μανομετρία που προδιαθέτουν σε παγκρεατίτιδα. Επίσης,
η μικρή διάμετρος του χοληδόχου πόρου, η παρουσία εκκολπώματος, το δισχιδές
πάγκρεας, η αλλεργία στο σκιαστικό, η ενδοτοιχωματική έγχυση σκιαστικού, η θεραπευτική ERCP και η προηγούμενη αποτυχία δεν θεωρούνται πλέον παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση μετα-ERCP παγκρεατίτιδας.
Πρόληψη της μετα-ERCP παγκρεατίτιδας
Μείωση παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την τεχνική
Έγχυση σκιαστικού
H σύσταση του σκιαστικού δεν σχετίζεται με την εμφάνιση παγκρεατίτιδας. Όμως
η έγχυση σκιαστικού στον παγκρεατικό πόρο είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου
που αυξάνεται με τον αριθμό των εγχύσεων. Ο σχετικός κίνδυνος υπολογίσθηκε σε μια
μετα-ανάλυση ότι είναι 2,24. Η απεικόνιση του παγκρεατικού παρεγχύματος (παρεγχυματόγραμμα-acinarization) που προκαλείται από την έγχυση με υψηλή πίεση, ενώ
αρχικά θεωρήθηκε παράγοντας κινδύνου δεν αποδείχθηκε ανεξάρτητος παράγοντας
στην πολυπαραγοντική ανάλυση.
Για την αποφυγή συνεχών εγχύσεων στον παγκρεατικό πόρο συστήνεται η τεχνική καθετηριασμού με τη βοήθεια οδηγού σύρματος που περιορίζει την εμφάνιση
παγκρεατίτιδας5.
Δυσκολία καθετηριασμού
Η δυσκολία καθετηριασμού, όπως εκφράζεται από τον αριθμό των προσπαθειών
που χρειάσθηκαν για να επιτευχθεί καθετηριασμός, είναι ανεξάρτητος παράγοντας
κινδύνου, είτε έγινε έγχυση σκιαστικού στον παγκρεατικό πόρο είτε όχι. Η συχνότητα
της παγκρεατίτιδας παρατηρήθηκε ότι αυξάνεται με τον αριθμό προσπαθειών, αγγίζοντας το 15% όταν οι προσπάθειες είναι περισσότερες από 206. Υποτίθεται ότι το
τραύμα που δημιουργείται στη θηλή προκαλεί οίδημα που αποφράσσει προσωρινά τον
παγκρεατικό πόρο και αυξάνει την υδροστατική πίεση στον αυλό του. Στη μελέτη των
Williams και συν οι περισσότερες από μια προσπάθειες καθετηριασμού του χοληδόχου
πόρου ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου με OR 2,897.
Σφιγκτηροτομή του χοληδόχου πόρου
Παλαιότερα η θεραπευτική ERCP θεωρείτο επέμβαση υψηλότερου κινδύνου από την
απλή διαγνωστική. Αυτή η άποψη δεν επιβεβαιώθηκε σε πολυπαραγοντικές αναλύσεις
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όπου η σφιγκτηροτομή δεν βρέθηκε ότι είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου1,6,8.
Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζει την άποψη ότι και η απλή διαγνωστική ERCP ενέχει
κινδύνους που δεν πρέπει να παραβλέπονται.
Παγκρεατική σφιγκτηροτομή
Σε αντίθεση με τη σφιγκτηροτομή του χοληδόχου πόρου, η παγκρεατική σφιγκτηροτομή θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου. Σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη
με 1963 ERCP η παγκρεατική σφιγκτηροτομή ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου
με σχετικό κίνδυνο 3,071. Σε μια πρόσφατη μελέτη με 1115 ασθενείς η παγκρεατική
σφιγκτηροτομή ήταν παράγοντας κινδύνου σε μονοπαραγοντική ανάλυση αλλά όχι
σε πολυπαραγοντική8. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και πιο πρόσφατη μελέτη
σε 4561 ασθενείς7. Η παγκρεατική σφιγκτηροτομή εκτελείται για διάφορους λόγους,
όπως για να επιτευχθεί πρόσβαση στον παγκρεατικό πόρο με σκοπό χειρισμούς στο
πάγκρεας ή ως τεχνική pre cut για να επιτευχθεί πρόσβαση στον χοληδόχο πόρο, σε
δύσκολους καθετηριασμούς. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών και η εμφάνιση του
παγκρεατικού πόρου μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση και να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σφιγκτηροτομής. Έτσι μπορεί
να εξηγηθεί ίσως το εύρος της συχνότητας εμφάνισης παγκρεατίτιδας (1-29%) μετά
από παγκρεατική σφιγκτηροτομή, σε διάφορες μελέτες1,8-19.
Pre cut σφιγκτηροτομή
Σε δύσκολους καθετηριασμούς του χοληδόχου πόρου επιστρατεύονται διάφορες
τεχνικές με σκοπό την είσοδο στον χοληδόχο πόρο. Η pre cut σφιγκτηροτομή είναι
μια από αυτές τις τεχνικές και εκτελείται με διάφορες παραλλαγές. Μπορεί να τοποθετηθεί στο στόμιο του φύματος ειδικός σφιγκτηροτόμος (pre cut) του οποίου το
σύρμα καταλήγει στο άκρο του χωρίς να αφήνει ρύγχος και να επιχειρηθεί τομή της
οροφής του στομίου για να αποκαλυφθεί ο χοληδόχος πόρος. Εναλλακτικά τοποθετείται σφιγκτηροτόμος needle-knife που προκαλεί τομή με μια βελόνα στο στόμιο
του φύματος ή λίγο πάνω από αυτό. Σε μια μετα-ανάλυση η pre cut σφιγκτηροτομή
είχε σχετικό κίνδυνο παγκρεατίτιδας 2,714. Δεν έχει όμως διευκρινισθεί αν αυτός ο
κίνδυνος οφείλεται στη σφιγκτηροτομή ή στη δυσκολία καθετηριασμού που οδηγεί
σε πολλαπλές προσπάθειες. Όπως τεκμηριώνεται και από μια μετα-ανάλυση, όταν η
precut σφιγκτηροτομή επιχειρείται πρώιμα ο κίνδυνος της παγκρεατίτιδας μειώνεται
σε σχέση με την επιλογή των επίμονων προσπαθειών με τον κλασσικό τρόπο20.
Είδος ρεύματος κατά τη σφιγκτηροτομή
Έχει παρατηρηθεί σε μερικές μελέτες ότι η χρήση ρεύματος pure-cut κατά την
έναρξη της σφιγκτηροτομής περιορίζει την εμφάνιση παγκρεατίτιδας. Αυτό ενισχύει
τη θεωρία ότι η χρήση μικτού ρεύματος κατά την έναρξη της σφιγκτηροτομής προκαλεί οίδημα στο παγκρεατικό στόμιο που προδιαθέτει σε παγκρεατίτιδα. Πολλοί
ενδοσκόποι συνεχίζουν μετά τα πρώτα 3-5χιλ της σφιγκτηροτομής με μικτό ρεύμα
για να περιορίσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας, ενώ άλλοι συνεχίζουν με τον ίδιο τύπο
ρεύματος. Τελευταία έχουν δημιουργηθεί συσκευές διαθερμίας με αυτόματη λειτουργία διατομής. Δεν έχει αποδειχθεί αν η χρήση αυτών των συσκευών συμβάλλει στην
αποτροπή της παγκρεατίτιδας.
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Διαστολή του σφιγκτήρα με μπαλόνι
Οι ενδοιασμοί για τα μακροχρόνια αποτελέσματα της σφιγκτηροτομής οδήγησαν
στη δοκιμή της διαστολής του σφιγκτήρα με μπαλόνι έναντι της σφιγκτηροτομής σε
νεαρούς ασθενείς με χοληδοχολιθίαση. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά,
καθώς σε πρόσφατη μετα-ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 7,4% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε διαστολή με μπαλόνι παρουσίασαν παγκρεατίτιδα έναντι 4,3% αυτών
που υποβλήθηκαν σε σφιγκτηροτομή (p=0,05)21. Η διαστολή με μπαλόνι θα πρέπει
να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις διαταραχής του πηκτικού μηχανισμού όπου δεν
μπορεί να γίνει σφιγκτηροτομή λόγω αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας22.
Μανομετρία
Όπως αναφέρθηκε, η μανομετρία του σφιγκτήρα ενοχοποιήθηκε αρχικά για πρόκληση παγκρεατίτιδας. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι πρώτες συσκευές μανομετρίας προκαλούσαν αύξηση της υδροστατικής πίεσης στον παγκρεατικό πόρο αφού
λειτουργούσαν με συνεχή έγχυση ύδατος και όντως προδιέθεταν για παγκρεατίτιδα.
Η έγχυση στον παγκρεατικό πόρο είναι απαραίτητη για να εκδηλωθεί αυτή η προδιάθεση, καθώς με τον καθετήρα στον χοληδόχο πόρο δεν διαπιστώθηκε παρόμοιος
κίνδυνος. Με το σχεδιασμό νέων συσκευών που συνεχώς αναρροφούν το εγχεόμενο
ύδωρ αυτή η προδιάθεση έχει εξαλειφθεί. Η εξέλιξη των μανομετρικών συσκευών με τη
χρήση καθετήρων που δεν χρειάζονται ύδωρ έχει μειώσει περισσότερο την πιθανότητα
παγκρεατίτιδας23. Είναι περισσότερο πιθανό ότι υπάρχει προδιάθεση των ασθενών με
δυσλειτουργία του σφιγκτήρα για παγκρεατίτιδα και δεν την προκαλεί η μανομετρία.
Φυματεκτομή
Η ενδοσκοπική φυματεκτομή έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο
παγκρεατίτιδας και μάλιστα σοβαρής. Υποτίθεται ότι το θερμικό έγκαυμα από την
εκτομή αποφράσσει τον παγκρεατικό πόρο και αυξάνει την υδροστατική πίεση. Για να
αποφευχθεί αυτό συνιστάται να επιχειρηθεί καθετηριασμός του παγκρεατικού πόρου
πριν την εκτομή και έγχυση διαλύματος κυανού του μεθυλενίου ώστε να είναι εύκολη
η ταυτοποίηση του παγκρεατικού στομίου μετά την εκτομή ώστε να τοποθετηθεί παγκρεατική ενδοπρόσθεση, που παρατηρήθηκε ότι μειώνει τον κίνδυνο παγκρεατίτιδας.
Πρόληψη με φάρμακα
Πολλά φάρμακα έχουν μελετηθεί στην πρόληψη της μετα-ERCP παγκρεατίτιδας
όμως κανένα δεν κρίθηκε αρκετά αποτελεσματικό. Πρόσφατα όμως, διαπιστώθηκε ότι
η προληπτική χορήγηση αντιφλεγμονωδών περιορίζει τον κίνδυνο παγκρεατίτιδας24.
Πρόληψη με τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων
Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία πρόκλησης μετα-ERCP παγκρεατίτιδας, το
οίδημα που δημιουργείται στο παγκρεατικό στόμιο ευθύνεται για τη διακοπή παροχέτευσης του περιεχομένου του παγκρεατικού πόρου, την αύξηση της πίεσης και έναρξη
του μηχανισμού της παγκρεατίτιδας. Η προσωρινή τοποθέτηση μιας πλαστικής ενδοπρόσθεσης στον παγκρεατικό πόρο παρακάμπτει αυτό το εμπόδιο και επιτρέπει την
κένωση του παγκρεατικού πόρου από τα ενεργοποιημένα ένζυμα. Αυτός ο χειρισμός
δοκιμάσθηκε σε αρκετούς ασθενείς υψηλού κινδύνου και στις περισσότερες μελέτες
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αλλά και σε μετα-αναλύσεις διαπιστώθηκε σημαντικό όφελος (OR 3,2)25,26. Παρατηρήθηκε επίσης αξιόλογη μείωση της σοβαρής παγκρεατίτιδας στους ασθενείς που
τοποθετήθηκε ενδοπρόσθεση, με σχετικό κίνδυνο 11,5 φορές χαμηλότερο.
Ένα μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται στον
παγκρεατικό πόρο με την τοποθέτηση της ενδοπρόσθεσης, που συνήθως δεν διατηρούνται αλλά η μακροχρόνια σημασία τους δεν είναι γνωστή. Αυτές οι αλλοιώσεις
μπορεί να είναι ανομοιομορφία ή στένωση του πόρου ή παραμόρφωση των πλάγιων
κλάδων, που παρατηρούνται στο 50%-80% των ασθενών στους οποίους τοποθετήθηκε
βραχυχρόνια παγκρεατική ενδοπρόσθεση και παραμένουν στο ένα τρίτο από αυτούς,
δημιουργώντας τις ενδείξεις ανάπτυξης χρόνιας παγκρεατίτιδας. Αυτό το πρόβλημα
μπορεί να επιλυθεί με την τοποθέτηση μακρών λεπτών (3-5F) ενδοπροσθέσεων χωρίς
εσωτερικά πτερύγια και με μονό pig-tail στο δωδεκαδάκτυλο. Οι ενδοπροσθέσεις αυτού
του τύπου μετατοπίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία (86%) αυτόματα μετά από
λίγες μέρες στο δωδεκαδάκτυλο, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ενδοσκόπηση για την
αφαίρεσή τους, αλλά μια απλή ακτινογραφία κοιλίας για να διαπιστωθεί η μετακίνηση
τους στο έντερο, σε αντίθεση με ενδοπροσθέσεις μεγαλύτερης διαμέτρου.
Ενδείξεις τοποθέτησης των ενδοπροσθέσεων μπορεί να είναι πριν από pre cut
σφιγκτηροτομή, πριν ή μετά σφιγκτηροτομή του χοληδόχου πόρου για δυσλειτουργία
του σφιγκτήρα του Oddi, παγκρεατική σφιγκτηροτομή, ενδοσκοπική φυματεκτομή,
μετά από μανομετρία ή διαστολή με μπαλόνι του άθικτου σφιγκτήρα, κυτταρολογική
με βούρτσα από τον παγκρεατικό πόρο ή μετά από δύσκολο καθετηριασμό η επανειλημμένες εγχύσεις σκιαστικού στον παγκρεατικό πόρο σε ασθενείς με άλλους
παράγοντες κινδύνου3.
Συμπερασματικά, η καλύτερη αντιμετώπιση της μετα-ERCP παγκρεατίτιδας είναι
η πρόληψη της με προσεκτική επιλογή των ασθενών, αποφυγή μεγάλου αριθμού
προσπαθειών για καθετηριασμό καθώς και προσπάθειας διαστολής του σφιγκτήρα ή
pre cut σφιγκτηροτομής από μη έμπειρο ενδοσκόπο και με τοποθέτηση παγκρεατικής
ενδοπρόσθεσης όπου ενδείκνυται.
Αιμορραγία
Η παρουσία ήπιας αιμορραγίας κατά την σφιγκτηροτομή είναι συνηθισμένο φαινόμενο και εμφανίζεται στο 10-30% των περιπτώσεων, χωρίς να επηρεάζει κλινικά
τον ασθενή. Κλινικά σημαντική αιμορραγία συμβαίνει στο 1-2% των σφιγκτηροτομών
ακόμη και 10 ημέρες μετά την διενέργεια τους27.
Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού ή
θρομβοπενία, ο κίνδυνος της αιμορραγίας αυξάνεται. Πρέπει να γίνεται έλεγχος του INR
και των αιμοπεταλίων πριν τη διενέργεια της ERCP και να λαμβάνεται ιστορικό λήψης
φαρμάκων. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ο
κίνδυνος αιμορραγίας δεν είναι αυξημένος και μπορεί να γίνει σφιγκτηροτομή παρά τη
λήψη αυτών των σκευασμάτων αν δεν συνδυάζεται με διαστολή28. Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (τικλοπιδίνη, κλοπιδρογέλη) πρέπει να διακόπτονται 7 ημέρες πριν την
επέμβαση και να αντικαθίστανται από ασπιρίνη. Παρόμοια, τα φάρμακα ανταγωνιστές
της βιταμίνης Κ πρέπει να διακόπτονται σε χρόνο που μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του INR σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν ηπαρίνη μικρού
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μοριακού βάρους. Ο χρόνος επαναχορήγησης των αντιπηκτικών μετά την επέμβαση
είναι αμφιλεγόμενος και πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση. Η επανέναρξη εντός
3 ημερών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.
Η χρήση μικτού τύπου ρεύματος μετά τα πρώτα χιλιοστά της σφιγκτηροτομής ή
γεννήτριας με αυτόματη λειτουργία διατομής (endocut) πιθανόν να περιορίζει την εμφάνιση αιμορραγίας29. Όταν παρατηρηθεί σημαντική αιμορραγία κατά την σφιγκτηροτομή
είναι προτιμότερο να επιχειρείται εκείνη τη στιγμή έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης
και να μην αναβάλλεται για την περίπτωση που θα παρουσιαστεί κλινική αιμορραγία.
Η τοποθέτηση αιμοστατικών clip έχει επιχειρηθεί με επιτυχία σε περιπτώσεις αποτυχίας της θεραπείας με ένεση, αν και υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες30-32. Ο καθετήρας
του clip κάμπτεται από τον ανελκτήρα και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του
εξαρτήματος, γι’ αυτό προτείνεται η έκπτυξη του clip μακριά από το ενδοσκόπιο.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική του «γυμνού clip» μετά από αφαίρεση
του εξωτερικού καθετήρα, που βελτιώνει την αναρρόφηση και επιτρέπει περιστροφή
του clip33. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφευχθεί αποκλεισμός του παγκρεατικού
πόρου από το clip, που μπορεί να προκαλέσει παγκρεατίτιδα.
Διάτρηση
Διάτρηση αναφέρεται σε λιγότερο του 1% των σφιγκτηροτομών. Η διάτρηση μπορεί
να είναι ενδοπεριτοναϊκή, στο πλάγιο ή μέσο τοίχωμα του δωδεκαδακτύλου, συνήθως
μακριά από το φύμα και προκαλείται από το ενδοσκόπιο ή από ενδοπρόσθεση, ιδίως
επί ύπαρξης ΒΙΙ γαστρεκτομής. Συνήθως οι διατρήσεις είναι οπισθοπεριτοναϊκές, στο
φύμα ή στο τελικό άκρο του χοληδόχου πόρου και προκαλούνται από τη σφιγκτηροτομή ή από την τοποθέτηση εξαρτημάτων ή ενδοπροσθέσεων34.
Ο χρόνος της διάγνωσης έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη. Διατρήσεις που
διαγιγνώσκονται εντός 24 ωρών έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση από αυτές που
διαγιγνώσκονται μετά από 24 ώρες. Οι ασθενείς μετά από ERCP έχουν συχνά κοιλιακό πόνο που συνήθως αποδίδεται σε παγκρεατίτιδα και σε αυτό συμβάλλει και η
υπεραμυλασαιμία από την απορρόφηση παγκρεατικών ενζύμων από το περιτόναιο. Η
διάγνωση μπορεί να γίνει άμεσα κατά τη διάρκεια της επέμβασης από την παρατήρηση
διαφυγής σκιαστικού ή με το ενδοσκόπιο από έναν έμπειρο ενδοσκόπο που βλέπει
μια ανώμαλη σφιγκτηροτομή. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να επιχειρηθεί σύγκλιση της
διάτρησης με clip μέσα ή έξω από το ενδοσκόπιο35-38.
Μετά το τέλος της επέμβασης η διάγνωση είναι πιθανή όταν ο ασθενής παρουσιάζει
πόνο, εμέτους, επιγαστρική ευαισθησία και στη συνέχεια πυρετό και λευκοκυττάρωση.
Σε μερικές περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι αμβληχρά λόγω περιορισμού της διάτρησης από το έντερο και το επίπλουν. Η πιθανότητα διάτρησης ενισχύεται από την
παρουσία ελεύθερου αέρα ενδοπεριτοναϊκά ή οπισθοπεριτοναϊκά σε ακτινογραφία
θώρακα και κοιλίας. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι περίπου ένα τρίτο των διατρήσεων δεν εμφανίζουν ελεύθερο αέρα σε απλή ακτινογραφία. Η εξέταση εκλογής
για τη διάγνωση είναι η αξονική τομογραφία κοιλίας με χορήγηση σκιαστικού, που
αναδεικνύει πνευμοπεριτόναιο, οπισθοπεριτοναϊκό αέρα και περιδωδεκαδακτυλική
συλλογή. Είναι ενδιαφέρον ότι επίσης περίπου ένα τρίτο των ασθενών παρουσιάζουν
οπισθοπεριτοναϊκό αέρα μετά από ERCP, σε αξονική τομογραφία, χωρίς να παρουσιάζουν συμπτώματα, με φυσιολογική εξέλιξη39.
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Η αντιμετώπιση και πρόγνωση της διάτρησης εξαρτάται από το είδος και το χρόνο
διάγνωσης. Οι ενδοπεριτοναϊκές διατρήσεις χρειάζονται συνήθως άμεση χειρουργική
επέμβαση με γαστρονηστιδοστομία ή δωδεκαδακτυλοστομία με σωλήνα. Οι οπισθοπεριτοναϊκές διατρήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με τοποθέτηση ρινογαστρικού
καθετήρα, παρεντερική σίτιση, χορήγηση υγρών, αναστολέων αντλίας πρωτονίων και
ευρέος φάσματος αντιβιοτικών. Σε περίπτωση κλινικής επιδείνωσης συνιστάται άμεσα
χειρουργική επέμβαση. Η διαδερμική παροχέτευση οπισθοπεριτοναϊκού αποστήματος είναι
μια εναλλακτική πρόταση σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Σε καθυστερημένες
διαγνώσεις ο θάνατος οφείλεται συνήθως σε σηψαιμία και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Λοίμωξη
Οι λοιμώδεις επιπλοκές μετά από ERCP είναι συνήθως η χολαγγειΐτιδα και η χολοκυστίτιδα που εμφανίζονται στο 0,5-3%40.
Η χολαγγειΐτιδα συμβαίνει σε αποτυχία παροχέτευσης του αποφραγμένου χοληφόρου δένδρου, ενώ η χολοκυστίτιδα παρουσιάζεται συνήθως ως φυσική ιστορία της
χολοκυστολιθίασης. Σε περιπτώσεις τοποθέτησης καλυμμένης μεταλλικής ενδοπρόσθεσης, όταν υπάρχει χοληδόχος κύστη, χολοκυστίτις μπορεί να παρατηρηθεί λόγω
απόφραξης του κυστικού πόρου από την ενδοπρόσθεση ιδίως όταν το νεόπλασμα
εκτείνεται έως τον κυστικό πόρο.
Μια μετα-ανάλυση έδειξε ότι η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών δεν συνδυάζεται
με κλινικό όφελος41. Αντίθετα, σε περιπτώσεις αποφρακτικού ικτέρου η προφυλακτική
αντιβιοτική αγωγή μειώνει τον κίνδυνο χολαγγειΐτιδας42. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες
οδηγίες συνιστούν αντιβιοτική αγωγή σε ασθενείς με αποφρακτικό ίκτερο και κυστικές
παγκρεατικές βλάβες43.
Επιπλοκές από την καταστολή
Η ERCP είναι μια εξέταση στην οποία ο ασθενής και το έντερο του πρέπει να είναι
αρκετά κατεσταλμένα ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου χορηγούνται
αρκετές ποσότητες βενζοδιαζεπινών, οπιούχων ή ακόμη προποφόλη, που μπορεί να
προκαλέσουν υποξία, υπόταση και καρδιακές επιπλοκές. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί
να είναι σωτήρια για τον ασθενή, γι αυτό πρέπει να παρακολουθείται ο κορεσμός της
αιμοσφαιρίνης και η καρδιακή συχνότητα με παλμικό οξύμετρο, ενώ κατά τη χορήγηση προποφόλης χρειάζεται και καπνογράφος. Συνιστάται προληπτική χορήγηση
οξυγόνου. Ο ενδοσκόπος θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στην καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση και στην διασωλήνωση44.
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Ο Ρόλος της ενδοσκόπησης
στις παθήσεις του παγκρέατος
Ιωσήφ Μπεϊντάρης, Ιωάννης Σ. Παπανικολάου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παθήσεις του παγκρέατος, καλοήθεις και κακοήθεις, περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα κλινικών οντοτήτων των οποίων η διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις. Με την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της
ενδοσκόπησης και την αυξανόμενη εμπειρία των ενδοσκόπων, η ενδοσκόπηση (με
βασικούς εκπροσώπους την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγκρεατογραφίαERCP και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα-EUS) έχει αποκτήσει καίρια θέση στη
διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση τόσο καλοήθων (λιθίαση, παγκρεατίτιδα
και επιπλοκές αυτής, κυστικές βλάβες) όσο και των κακοήθων (κυστικά και συμπαγή
νεοπλάσματα) βλαβών του παγκρέατος1,2.
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Οξεία παγκρεατίτιδα (ΟΠ) και επιπλοκές αυτής
Πρόκειται για οξεία φλεγμονή του παγκρέατος, συνήθως σε έδαφος χολολιθίασης
ή κατάχρησης αλκοόλ, η οποία ακολουθείται από τοπικές και συστηματικές επιπλοκές,
με την ανεπάρκεια οργάνων3 να χαρακτηρίζει τη σοβαρή μορφή της νόσου (20% των
ασθενών).
Το EUS αποτελεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη (>90%) μέθοδο ανίχνευσης χοληδοχολιθίασης, με αποκορύφωμα την τεχνική του ενδοπορικού υπερηχογραφήματος (IDUS)
η οποία επιδεικνύει μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο από την ERCP όσο και από την αξονική
(CT) και τη μαγνητική (MRI) τομογραφία4. Η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι
στο 20% των ασθενών με ΟΠ η αιτία δεν ανευρίσκεται μετά τη λήψη ιστορικού και
το συνήθη απεικονιστικό έλεγχο. Έχει φανεί ότι στο 75% των ασθενών αυτών που
δεν έχουν υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή, αίτιο της ΟΠ είναι η μικρολιθίαση, η οποία
δύναται να ανιχνευθεί σε υψηλότατο ποσοστό με το EUS5.
Η διενέργεια ERCP εντός 24-ώρου από την εισβολή των συμπτωμάτων είναι η
μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της οξείας παγκρεατίτιδας που συνυπάρχει
με χολαγγειίτιδα6 και πρέπει να συνοδεύεται από τοποθέτηση παγκρεατικής ενδοπρόθεσης (stent) ή/και χορήγηση 2 υπόθετων ινδομεθακίνης προς αποφυγή επιδείνωσης
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της νόσου μετά την επέμβαση7.
Η δυσλειτουργία του σφιγκτήρα του Oddi (SOD) και το δισχιδές πάγκρεας (η συχνότερη συγγενής παραλλαγή του οργάνου και στην πλειονότητα ασυμπτωματική)
αποτελούν αίτια υποτροπιάζουσας ΟΠ, με την ενδοσκοπική παγκρεατική σφιγκτηροτομή να είναι αποτελεσματική σε μία μερίδα των ασθενών αυτών8,9.
Ο σχηματισμός ψευδοκύστεων μετά από επεισόδια ΟΠ είναι μια επιπλοκή που σε
συμπτωματικούς ασθενείς με κύστεις >6cm πλησίον του τοιχώματος του στομάχου/
δωδεκαδακτύλου μπορεί να αντιμετωπισθεί ενδοσκοπικά με τη βοήθεια του EUS και
την τοποθέτηση ενδοπροθέσεων10 με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 95%. Σε
περιπτώσεις οργανωμένων νεκρωτικών συλλογών (>4 εβδομάδες από την έναρξη
της νόσου) κερδίζει έδαφος η ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική παροχέτευση τους
(necrosectomy) που επιδεικνύει χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών, νοσηρότητας και
θνησιμότητας από την ανοικτή χειρουργική προσέγγιση11.
Χρόνια Παγκρεατίτιδα (ΧΠ)
To EUS αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο απεικόνισης των αλλοιώσεων που χαρακτηρίζουν τη ΧΠ (ίνωση, λίθοι παγκρεατικού πόρου-ΠΠ) και μάλιστα σε πρώιμο στάδιο. Η
εκτίμηση της ενδοτικότητας του ΠΠ μετά χορήγηση σεκρετίνης (sEUS) σε συνδυασμό
με ταυτόχρονη ανάλυση του δωδεκαδακτυλικού υγρού επιτρέπουν τη σταδιοποίηση
της ίνωσης12 ενώ η χορήγηση σκιαγραφικού επιτρέπει την εκτίμηση νεοαγγείωσης
και συνεπώς την ανίχνευση νεοπλασίας εν μέσω αλλοιώσεων ΧΠ σε πρώιμο στάδιο13.
Η ενδοσκοπική θεραπεία έχει θέση στην αντιμετώπιση αλλοιώσεων όπως η λιθίαση, οι καλοήθεις στενώσεις και οι μικροδιαφυγές εκ του παγκρεατικού δικτύου
που χαρακτηρίζουν τη ΧΠ, με την τοποθέτηση παγκρεατικών ενδοπροθέσεων και
την παγκρεατική σφιγκτηροτομή να οδηγούν σε ύφεση του άλγους την πλειονότητα
(60-90%) των ασθενών, ενώ οι συχνά συνυπάρχουσες (3-46%) στενώσεις του παρακείμενου χοληδόχου πόρου μπορούν να αντιμετωπισθούν με την τοποθέτηση –συνήθως
πολλαπλών- ενδοπροθέσεων. Η σφιγκτηροτομή του επικουρικού φύματος αποτελεί
επίσης ανακουφιστικό μέτρο στην περίπτωση του δισχιδούς παγκρέατος14.
Ο αποκλεισμός του κοιλιακού πλέγματος (νευρόλυση) με την κατευθυνόμενη υπό
EUS έγχυση ουσιών, όπως η βουπιβακαΐνη και η τριαμσινολόνη σχετίζεται με πτωχή
και παροδική επίδραση στην ένταση του άλγους, γεγονός που σε συνδυασμό με τις
πιθανές επιπλοκές της μεθόδου (διάτρηση, αιμορραγία) αποθαρρύνουν τη χρήση της
στην καθημερινή κλινική πρακτική15.
ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (PCLs)
Οι ψευδοκύστεις αποτελούν τη συχνότερη κυστική αλλοίωση του οργάνου (90%),
με το υπόλοιπο να αντιστoιχεί στους κυστικούς όγκους (PCTs). Από τους τελευταίους, τα ορώδη κυσταδενώματα (SCNs-32%) είναι καλοήθεις βλάβες, ενώ τα ορώδη
κυστικά νεοπλάσματα (MCNs-45%), τα ενδοπορικά θηλώδη βλεννώδη νεοπλάσματα
(IPMNs-18%), και τα συμπαγή ψευδοθηλώδη νεοπλάσματα (SPTs-3%) έχουν ποικίλο
κακόηθες δυναμικό16. Η διενέργεια αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας αποτελούν
πλέον μονόδρομο στη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με κυστικές βλάβες του
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παγκρέατος, ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν ιστορικό οξείας παγκρεατίτιδας συμβατό
με πιθανή ψευδοκύστη.
Η εκροή παχύρρευστης βλέννης από το φύμα του Vater στα IPMNs συχνά οδηγεί
στο σημείο του στόματος ψαριού (fish mouth sign) κατά την ενδοσκόπηση με ενδοσκόπιο πλάγιας όρασης (ERCP)17.
Το EUS χρησιμοποιείται κυρίως προς κατευθυνόμενη αναρρόφηση υλικού δια λεπτής
βελόνας (FNA) από το εσωτερικό της κυστικής αλλοίωσης18. Φαίνεται πως η ανάλυση
του υγρού μπορεί να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ βλεννωδών (MCNs και IPMNs) και μη
αλλοιώσεων με ευαισθησία της τάξης του 63% και ειδικότητα 88%. Οι ψευδοκύστεις
χαρακτηρίζονται από αυξημένη αμυλάση, ενώ το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA)
ανευρίσκεται υψηλό (>192 mg/ml) στις βλεννώδεις κύστεις19. Η κυτταρολογική εξέταση
του υγρού έχει μέτρια διαγνωστική ακρίβεια της τάξης του 58% στο χαρακτηρισμό
κακοήθων κύστεων20 ενώ η ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο k-ras και μουκινών
έχουν χαμηλή ευαισθησία στην ανίχνευση πιθανών κακοήθων βλαβών.
Η άμεση επισκόπηση του αυλού του παγκρεατικού πόρου (παγκρεατοσκόπηση)
βασίζεται πλέον στο μικροενδοσκόπιο SpyGlass®, με τη συγκεκριμένη εφαρμογή να
έχει μελετηθεί σε μικρές μόνο σειρές ασθενών. Η παγκρεατοσκόπηση γίνεται προς
το παρόν σε εξειδικευμένα κέντρα προς διαφορική διάγνωση αλλοιώσεων χρόνιας
παγκρεατίτιδας από IPMN και προς διαπίστωση της έκτασης των τελευταίων στον
παγκρεατικό πόρο21,22.
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η διάκριση κακοήθων βλαβών του παγκρέατος από άλλες χωροκατακτητικές βλάβες με τις συνήθεις απεικονιστικές μεθόδους (CT, MRI) παραμένει μια πρόκληση. To
ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με χορήγηση σκιαγραφικής
ουσίας, επιδεικνύει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα (94% και 89% αντίστοιχα)
στη διάκριση του αδενοκαρκινώματος από άλλες βλάβες του παγκρέατος, απόδοση η
οποία αυξάνεται περαιτέρω με τη μέθοδο της EUS-ελαστογραφίας23,24. Η λήψη ιστού
από ογκόμορφες βλάβες προς κυτταρολογική εξέταση (βιοψία δια λεπτής βελόνης) με
τη βοήθεια του EUS αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση του αδενοκαρκινώματος (ευαισθησία και ειδικότητα 85% και 98% αντίστοιχα), με ελάχιστες επιπλοκές και
καλή ανοχή από την πλευρά των ασθενών, χωρίς μάλιστα να επηρεάζεται από τυχόν
παρουσία ενδοπρόθεσης στα χοληφόρα25,26. Στην περίπτωση των παγκρεατικών νευροενδοκρινικών όγκων (pNETs) πέραν της διάγνωσης της πρωτοπαθούς αλλοίωσης
το EUS μπορεί να ανιχνεύσει μικροσκοπικές ηπατικές μεταστάσεις27.
Η ενδοσκοπική θεραπεία στην παγκρεατική κακοήθεια εμπλέκεται σε περιπτώσεις
προχωρημένου –ανεγχείρητου– καρκίνου, και συγκεκριμένα προς ανακούφιση αποφρακτικών φαινομένων (ίκτερος από απόφραξη διαφόρων τμημάτων του χοληφόρου
δένδρου, αδυναμία σίτισης από απόφραξη δωδεκαδακτύλου-15% των ασθενών) καθώς και του άλγους (τοποθέτηση ενδοπρόθεσης στον παγκρεατικό πόρο28, διήθηση
κοιλιακού πλέγματος).
Η παρηγορητική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης προς ανακούφιση του ικτέρου (κατεξοχήν με ERCP αλλά και με τη βοήθεια EUS σε μικρές σειρές ασθενών) υπερτερεί
της χειρουργικής αντιμετώπισης όσον αφορά τη νοσηρότητα και θεωρείται μέθοδος
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εκλογής29. Ακόμη και σε χειρουργήσιμα νεοπλάσματα η προσωρινή ανακούφιση του
ικτέρου με ενδοπρόθεση έχει θέση σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του όγκου. Ενδοπροθέσεις μπορούν επίσης να αποκαταστήσουν
την πεπτική οδό σε περίπτωση πίεσης/διήθησης του δωδεκαδακτύλου από τον όγκο.
Έχει μελετηθεί ακόμη η ενδοογκική έγχυση χημειοθεραπευτικών υπό ενδοσκοπικό
υπερηχογράφημα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα30.
Δυστυχώς η ανακούφιση του άλγους με κοιλιακή νευρόλυση (υπό EUS ή CT) αν
και σημαντική, είναι προσωρινή αν δεν ακολουθήσει συμπληρωματική θεραπεία με
συστηματική αναλγητική αγωγή31.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενδοσκόπηση, με αιχμή του δόρατος την ERCP και το EUS, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή τόσο στη διαγνωστική, όσο και στη θεραπευτική προσέγγιση καλοήθων
και κακοήθων βλαβών του παγκρέατος. Οντότητες που στο πολύ πρόσφατο παρελθόν
αντιμετωπίζονταν δια της χειρουργικής οδού (επιπλοκές οξείας και χρόνιας παγκρεατίτιδας και κακοήθων βλαβών του οργάνου) προσεγγίζονται πλέον ενδοσκοπικά με
αποτέλεσμα τη μείωση της νοσηρότητας. Με την περαιτέρω πρόοδο της τεχνολογίας
και την εξέλιξη των ενδοσκοπικών τεχνικών αναμένεται η συνδρομή της ενδοσκόπησης
σε τομείς όπως η ενδοογκική χημειοθεραπεία.
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Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα:
Αντιμετώπιση πέρα από τη σύσταση
για απώλεια βάρους
Ηλίας Ξηρουχάκης
Με δεδομένη την απόκτηση νέων γνώσεων για την παθογένεση και την φυσική
ιστορία της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) γίνονται προσπάθειες να βρεθούν οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ώστε να αποφευχθεί η
εξέλιξη της νόσου σε ηπατοπάθεια τελικού σταδίου1-3. Τελευταία έχουν δημοσιευθεί
διάφορες μελέτες αλλά συχνά οι προτεινόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν
ή οριακά καλύτερη αποτελεσματικότητα στους διαφόρους ιστολογικούς δείκτες
ή μερική αποτελεσματικότητα με βελτίωση των βιοχημικών δεικτών αλλά χωρίς
σημαντική αλλαγή στην ιστολογική εικόνα. Πάρα ταύτα η αμερικάνικη ηπατολογική
εταιρεία εξέδωσε πρόσφατα κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ(3). Πρώτη και κύρια
παρέμβαση είναι η μείωση του σωματικού βάρους. Εάν αυτό επιτευχθεί μέσω δίαιτας και άσκησης μπορεί να οδηγήσει σε ομαλοποίηση της ηπατικής βιοχημείας και
βελτίωση των ιστολογικών βλαβών(4). Δυστυχώς ικανοποιητική απώλεια βάρους με
μακρόχρονη διατήρηση επιτυγχάνεται μόνον στο 40% των παχυσάρκων ασθενών.
Εάν η προσπάθεια απώλειας βάρους είναι ανέφικτη ίσως η άσκηση από μόνη της
να ανακόπτει ή και να βελτιώνει την πορεία της νόσου. Παράγοντες που σχετίζονται
θετικά με την έκβαση της ΜΑΛΝΗ σε ότι αφορά στην άσκηση φαίνεται να είναι η
ένταση και όχι η δίαρκεια ή ο όγκος αυτής(5). Όταν η αεροβική γυμναστική είναι
δύσκολο να εφαρμοσθεί ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ασθενείς φαίνεται ότι και η μη
αεροβική άσκηση με αντίσταση μπορεί να βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ και την
αντίσταση στην ινσουλίνη(6).
Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις αφορούν την διόρθωση παραγόντων όπως η
υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης(7, 8). Περαιτέρω παρεμβάσεις
σχετίζονται με δραστικούς παράγοντες που έχουν αντιοξειδωτική δράση, σταθεροποιούν τα ηπατοκυττάρα, έχουν δράση εναντίον κυτταροκινών και άλλες που βρίσκονται
σε πιο πρώιμα στάδια μελέτης όπως αυτές που σχετίζονται με αντιαποπτωτικούς
παράγοντες και τα προβιοτικά.
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Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την υπερλιπιδαιμία
Η παρουσία ΜΑΛΝΗ και υπερλιπιδαιμίας σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό
κίνδυνο(9). Η κλοφιμπράτη και η φαινοφιμπράτη, δρούν στα ηπατοκύτταρα μειώνοντας
την παραγωγή τριγλυκεριδίων. Όταν χορηγήθηκαν για 48 και 52 εβδομάδες αντίστοιχα
παρά τη διόρθωση της υπερλιπιδαιμίας, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη ιστολογική ανταπόκριση(10, 11). Η ατορβαστατίνη μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης του ορού. Σε μία
πρόσφατη μεγάλη μελέτη χορηγήθηκε σε 1005 ασθενείς με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 3,6έτη. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν συνδυασμό ατορβαστατίνης
20mg, Βιταμίνη C 1gr, και βιταμίνη E 1,000mg ή placebo και ελέγχθηκαν με αξονική
τομογραφία (Liver/Spleen ratio) όπου φάνηκε ότι η εικόνα της ΜΑΛΝΗ βελτιώθηκε
σημαντικά στο 70% των ασθενών υπό θεραπεία σε σχέση με το 34% του placebo(12).
Τέλος σε μια σημαντική ελληνική μελέτη, χορηγήθηκε ατορβαστατίνη 24mg/ημερησίως
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια. Οι ασθενείς χωρίστηκαν
σε δύο ομάδες η πρώτη με και η δεύτερη χωρίς αυξημένα ηπατικά ένζυμα (ως διαγνωστικός δείκτης για ΜΑΛΝΗ) όπου φάνηκε ότι σημαντικά μεγαλύτερη προστασία από
καρδιαγγειακά επεισόδια είχαν οι ασθενείς με τα αυξημένα ηπατικά ένζυμα σε σχέση
με την ομάδα ελέγχου με συνέπεια η χρήση ατορβαστατίνης να αποτελεί σημαντική
φαρμακευτική προσθήκη σε αυτή την ομάδα ασθενών(13).
Παρεμβάσεις που βελτιώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη
Ο ανάδειξη του ρόλου της αντίστασης στην ινσουλίνη στην παθογένεση της νόσου
οδήγησε στη χορήγηση ουσιών που βελτιώνουν αυτόν τον παράγοντα σε ασθενείς με
ΜΑΛΝΗ ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη εμφανούς σακχαρώδους διαβήτη.
Η μετφορμίνη μειώνει την αποβολή γλυκόζης από το ήπαρ, βοηθά στην πρόσληψη της
γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς και μειώνει την ηπατική λιπογένεση. Πρόσφατη
μετανάλυση που συμπεριέλαβε 4 μελέτες έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της είναι
περιορισμένη κυρίως σε ότι αφορά την ιστολογική βελτίωση της νεκροφλεγμονώδους
δραστηριότητας ή της ίνωσης(14). Συγκρινόμενη με δίαιτα σε 36 ασθενείς για 6μήνες
έδειξε σημαντική βελτίωση στον δείκτη αντίστασης στην ινσουλίνη χωρίς στατιστικά
σημαντική υπεροχή στην ιστολογική ανταπόκριση μεταξύ των δύο ομάδων(15). Σε
πιο πρόσφατη μελέτη 110 ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη έλαβαν μετφορμίνη
ή δίαιτα ή βιταμίνη Ε. Η ομάδα της μετφορμίνης μείωσε σημαντικά περισσότερο της
τρανσαμινάσες και τον δείκτη αντοχής στην ινσουλίνη όμως η ιστολογική εικόνα δεν
βελτιώθηκε σημαντικά(16). Επίσης ακόμα δύο μελέτες αυτή τη φορά με μακρά παρακολούθηση (48 εβδομάδων) σε 48(17) και 28 ασθενείς(18) με ΜΑΛΝΗ δεν ανέδειξαν
όφελος από την χρήση μετφορμίνης σε δοσολογία έως και 2000mg/ημέρα.
Οι θειαζολιδινεδίονες θεωρούνται χρήσιμα φάρμακα διότι ως αγωνιστές του PPAR-γ
εκτός από την αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς δρούν
στα κύτταρα του λιπώδους και του μυϊκού ιστού μειώνοντας την παραγωγή τριγλυκεριδίων(19). Επίσης θεωρείται ότι αναστέλουν και την ίνωση(20). Πρόσφατη μετανάλυση έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα τους είναι σημαντικά καλύτερη σε ασθενείς
με στεατοηπατίτιδα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη κυρίως στην ιστολογική βελτίωση της
νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας ή της ίνωσης ενώ αντίθετα στους ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη ιστολογική βελτίωση παρουσιάστηκε μόνον στην στεάτωση και
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το ballooning(14). Μια όμως πρόσφατη τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη θόλωσε
το τοπίο(21). Συγκεκριμένα συγκρίθηκε η δράση της πιογλιταζόνης (30mg/ημέρα) και
της βιταμίνης Ε (800mg/ημέρα) με το placebo μετά από μακρά παρακολούθηση (96
εβδομάδες θεραπεία) σε 247 μη διαβητικούς ασθενείς με στεατοηπατίτιδα. Στην ομάδα
της πιογλιταζόνης επιτεύχθηκε βελτίωση του NAS σκόρ για την στεατοηπατίτιδα στο
34% των ασθενών σε σχέση με το 19% από το placebo αλλά αυτό δεν ήταν στατιστικά
σημαντικό. Επίσης αρκετοί ασθενείς παρουσίασαν αύξηση του σωματικού τους βάρους γεγονός που δεν είναι επιθυμητό. Επιπλέον οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για
άλλες 24 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της αγωγής και φάνηκε ότι οι τιμές των
βιοχημικών δεικτών επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα θέτωντας σαφώς το θέμα
της ανάγκης για χρόνια θεραπεία. Σε άλλη πρόσφατη μεγάλη τυχαιοποιημένη τυφλή
μελέτη χωρίς όμως την χρήση ομάδας placebo που συμπεριέλαβε 108 ασθενείς με
ΜΑΛΝΗ χορηγήθηκε μονοθεραπεία με ροσιγλιταζόνη 4mg δις ημερησίως ή συνδυαστική
θεραπεία με ροσιγλιταζόνη και 500mg δις ημερησίως μετφορμίνη ή με ροσιγλιταζόνη
και 50mg ημερησίως λοσαρτάνη για 48 εβδομάδες(22). Οι ασθενείς ελέγχθηκαν με
βιοχημικούς δείκτες και βιοψία ήπατος και βρέθηκε σημαντική βελτίωση σε όλους τους
ιστολογικούς δείκτες και στις τρανσαμινάσες αλλά χωρίς διαφορές μεταξύ των τριών
θεραπειών με συνέπεια η μονοθεραπεία με ροσιγλιταζόνη να θεωρηθεί ικανοποιητική
για την αντιμετώπιση της ΜΑΛΝΗ. Όμως το 2010, η ροσιγλιταζόνη σταμάτησε να
χορηγείται λόγω αυξημένου καρδιακού κινδύνου. Αντίστοιχα και η πιογλιταζόνη δεν
χορηγείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 3ου και 4ου βαθμού.
Τελευταία επίσης συζητείται η αποτελεσματικότητα που εμφανίζουν, σε ασθενείς
με στεατοηπατίτιδα και ίνωση, φάρμακα που δρουν ανταγωνιστικά στον υποδοχέα
της αγγειοτενσίνης ΙΙ (αΜΕΑ) (ο οποίος ενεργοποιούμενος διεγείρει την παραγωγή
αναστολέων των μεταλλοπρωτεινασών (TIMP-1)) που εκφράζεται στα ενεργοποιημένα
ηπατικά αστεροειδή κύτταρα που προκαλούν την ίνωση(23). Οι μελέτες που δίνουν
ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι δύο, η πρώτη με μικρό αριθμό ασθενών(24),
στις οποίες φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στις τρανσαμινάσες αλλά και σε άλλους
βιοχημικούς δείκτες (ίνωσης, TGF-β και φερριτίνη). Στους μισούς περίπου ασθενείς
φάνηκε και σημαντική ιστολογική βελτίωση. Η δεύτερη μελέτη που αναφέρθηκε παραπάνω έδειξε ότι η χορήγηση λοσαρτάνης με ροσιγλιταζόνη βελτίωσε σημαντικά τις
ιστολογικές και βιοχημικές παραμέτρους της ΜΑΛΝΗ(22).
Παρεμβάσεις που μειώνουν το οξειδωτικό στρές
Παράγοντες με αντιοξειδωτική δράση θα μπορούσαν να βελτιώσουν το οξειδωτικό
στρες από την υπεροξείδωση των λιπιδίων. Πειράματα σε ζώα απέξειξαν ότι ή βιταμίνη Ε
μειώνει το οξειδωτικό στρες και αυξάνει τα επίπεδα γλουταθειόνης(25) ενώ παράλληλα
μειώνει τα επίπεδα TGF-b μιας κυτταροκίνης που εμπλέκεται στην ενεργοποίηση των
αστεροειδών κυττάρων(26). Η βεταΐνη(27) είναι ένα συστατικό του μεταβολισμού της
μεθειονίνης που διευκολύνει την δημιουργία S-αδενοσυλ-μεθειονίνης που αποτελεί
έναν δότη μεθυλ-ομάδων σε διάφορες σημαντικές μεταβολικές οδούς. Τέλος και η
γνωστή Ν-ακετυλοκυστεΐνη αυξάνει τα επίπεδα γλουταθειόνης εντός του ηπατοκυττάρου(28). Σε μία μελέτη της ομάδας Cochrane του 2007(29) η χρήση συμπληρωμάτων
με αντιοξειδωτικούς παράγοντες σε έξι μελέτες έδειξε σημαντική μείωση της AST αλλά
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όχι της ALT και της γGT. Επίσης τα απεικονιστικά και ιστολογικά δεδομένα ήταν πολύ
περιορισμένα για να αποτελέσουν μέρος των συμπερασμάτων. Όμως στην μεγάλη
μελέτη των Chalasani και συν(21) που χρησιμοποιήθηκε ένας θεραπευτικός βραχίονας
με μόνη θεραπεία βιταμίνη Ε σε δόση 800mg/ημέρα μη διαβητικών ασθενών με ΜΑΛΝΗ
επιτεύχθηκε βελτίωση του NAS σκορ για την στεατοηπατίτιδα στο 43% των ασθενών
σημαντικότερη σε σχέση με το 19% του placebo. Όμως απο τις επιμέρους ιστολογικές παραμέτρους ο βαθμός ίνωσης δεν βελτιώθηκε σημαντικά. Συνεπώς φαίνεται ότι
υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση της βιταμίνης Ε. Όμως πρέπει
να υπολογισθεί ότι μετά την διακοπή της χορήγησης οι βλάβες επαναεμφανίζονται.
Επίσης κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι η μακροχρόνια αγωγή με βιταμίνη Ε μπορεί
να αυξήσει την θνητότητα (3).
Παρεμβάσεις σταθεροποίησης της κυτταρικής μεμβράνης των ηπατοκυττάρων
Υπάρχουν αρκετές αναφορές στην βιβλιογραφία για την χορήγηση ουρσοδεοξυχολικού οξέος(13-15mg/Kg) σε ασθενείς με στεατοηπατίτιδα με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα(30). Στην πιο μεγάλη τυχαιοποιημένη συγκρινόμενη με placebo μελέτη του 2006
που αφορούσε 168 ασθενείς, με διάστημα παρακολούθησης τα δύο χρόνια φάνηκε
να μην βελτιώνεται σημαντικά ούτε η ηπατική βιοχημεία αλλά ούτε και η ιστολογική
εικόνα(31). Αντίθετα σε άλλη τυχαιοποιημένη συγκρινόμενη με placebo μελέτη με 126
ασθενείς όπου χρησιμοποιήθηκε υψηλή δόση UDCA (28-35mg/Kg) φάνηκε σημαντική
μείωση των τρανσαμινασών αλλά και άλλων ορολογικών δεικτών που σχετίζονται με
την ίνωση (Fibrotest) (32). Έλλειπε όμως η ιστολογική επιβεβαίωση.
Ένα νεότερο ημισυνθετικό παράγωγο του χηνοδεοξυχολικού οξέος, το obeticholic
acid (6a-ethyl-chenodeoxycholic acid), που αποτελεί φυσικό αγωνιστή του ορμονικού
υποδοχέα του πυρήνα του ηπατοκυττάρου, farnesoid X που ρυθμίζει μεταβολικές
οδούς της γλυκόζης και των λιπιδίων έχει αρχίσει να δοκιμάζεται. Σε διπλή τυφλή
μελέτη φάσης 2, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο(33) εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα του σε δόση 25 ή 50mg ημερησίως για 6 εβδομάδες σε 64 συνολικά ασθενείς με
ΜΑΛΝΗ και διαβήτη τύπου 2. Μετρήθηκαν η ευαισθησία στην ινσουλίνη, τα λιπίδια, και
ηπατικοί δείκτες φλεγμονής και ίνωσης. Το αποτέλεσμα ήταν καλό βελτιώνοντας όλες
τις παραμέτρους σε σημαντικό βαθμό (28% και 20% βελτίωση της ευαισθησίας στην
ινσουλίνη σε σχέση με μείωση 5,5% με το εικονικό φάρμακο), πτώση γGT, τρανσαμινασών και δεικτών ίνωσης (μόνο στην ομάδα 25mg), μείωση του σωματικού βάρους
αλλά αύξηση LDL και fibroblast growth factor 19.
Παρεμβάσεις με δράση εναντίον παραγόντων που σχετίζονται με την φλεγμονή
Εχει γίνει σαφής η προσπάθεια να βρουν κάποια θέση στην θεραπευτική και οι
παράγοντες που μειώνουν τον TNF-a(34). Χρησιμοποιήθηκε η πεντοξυφιλλίνη σε δύο
μελέτες. Η πρώτη ήταν τυφλή ελεγχόμενη με placebo και χορηγήθηκαν σε 30 ασθενείς
1200mg για 12 μήνες(35). Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν σημαντικά καλύτερα σε
σύγκριση με το placebo. Αντίθετα στην δεύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη ελεγχόμενη
με placebo 55 ασθενείς έλαβαν 1200mg πεντοξυφιλλίνης για 12 μήνες με συνέπεια
σημαντική μείωση του ιστολογικού δείκτη NAS σκορ που άγγιξε το 50% στην κατά
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πρωτόκολλο ανάλυση σε σχέση με 15% για την ομάδα που έλαβε placebo(36). Η ανοχή
του φαρμάκου και στις δύο μελέτες ήταν πολύ καλή.
Ένα άλλο είδος θεραπευτικής παρέμβασης που βασίζεται σε πρόσφατα δεδομένα
ενοχοποιεί ως αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό στην ΜΑΛΝΗ την προερχόμενη από πιθανή
διαταραχή της εντερικής διαπερατότητας αυξημένη μετάθεση μικροβίων ή και προϊόντων αυτών προς το ήπαρ. Με βάση αύτη τη θεωρεία έχουν ήδη εμφανιστεί μελέτες
παρατήρησης με χρήση αντιβιοτικών (σιπροφλοξασίνη)(37) αλλά και προβιοτικών(38).
Μια πρόσφατη πρόδρομη τυχαιοποιημένη συγκριτική με placebo μελέτη με 28 ασθενείς
περιέγραψε σημαντική μείωση των τρανσαμινασών μετά από χρήση ενός σκευάσματος
με τα προβιοτικά Lactobacillus bulgaricus και Streptococcus thermophilus (500 εκατομύρια/ημέρα)(38). Μία άλλη μελέτη(39) με 10 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη
στεατοηπατίτιδα και 10 ασθενείς ελέγχου χρησιμοποιήθηκε φόρμουλα 5 προβιοτικών
με Lactobacillus plantarum, Lactobacillus deslbrueckii, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus και Bifidobacterium bifidum, για 6 μήνες. Η εκτίμηση έγινε
με μέθοδο μέτρησης ενδοηπατικών τριγλυκεριδίων (intrahepatic triglyceride content
(IHTG)) με μαγνητική φασματογραφία (proton-magnetic resonance spectroscopy) και
ηπατικά ένζυμα. Το IHTG μειώθηκε σημαντικά από 22.6±8.2% σε 14.9±7.0% στην
ομάδα ασθενών που έλαβε τα προβιοτικά ενώ στο 60% των ασθενών αυτή η μείωση
ήταν πάνω από 30%.
Ως αντιαποπτωτικός παράγοντας έχει χρησιμοποιηθεί ο GS-9450 ένας εκλεκτικός
αναστολέας κασπάσης. Σε διπλή τυφλή μελέτη φάσης 2(40) 124 ασθενείς με ιστολογική εικόνα στεατοηπατίτιδας τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 1,5,10 ή 40mg GS-9450 ή
εικονικό φάρμακο για 4 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική πτώση της
ALT με την δόση των 40mg.
Συμπέρασμα
Η φαρμακευτικές παρεμβάσεις που πρέπει να επιλέγονται στους ασθενείς με
ΜΑΛΝΗ πέραν της απώλειας βάρους αφορούν την διόρθωση παραγόντων όπως η
δυσλιπιδαιμία, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Περαιτέρω αντιμετώπιση
αφορά κυρίως ασθενείς με σημαντικές ιστολογικές αλλοιώσεις στις οποίες έχουν
αποτύχει ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες παρεμβάσεις. Εκεί θα πρέπει να
προτείνεται η κατάλληλη αγωγή αφού εξηγηθούν πλήρως τα πιθανά οφέλη και οι
πιθανές παρενέργειες από την χρόνια χρήση αντιοξειδωτικών παραγόντων όπως η
βιταμίνη Ε και να εφαρμόζεται στενή παρακολούθηση. Όμως χρειάζεται εντατικοποίηση της προσπάθειας για καλά σχεδιασμένες συγκριτικές μελέτες με επαρκή αριθμό
ασθενών και μακρά παρακολούθηση. Περιπτώσεις ασθενών που εξελίσσονται σε μη
αντιρροπουμένη κίρρωση πρέπει να οδηγούνται σε ηπατική μεταμόσχευση, παρά τον
κίνδυνο υποτροπής της νόσου στο μόσχευμα.
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Διακοπή της αντι-ιϊκής θεραπείας
στη χρόνια ηπατίτιδα Β:
Πότε και σε ποιούς;
Δημήτριος Ν. Σαμωνάκης
Εισαγωγικά
Παρά την ύπαρξη αποτελεσματικού εμβολίου, η χρόνια ηπατίτιδα Β παραμένει ένα
παγκόσμιο πρόβλημα με υψηλό κίνδυνο επιπλοκών όπως η κίρρωση και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ). Τα τελευταία χρόνια αρκετές αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές έχουν προσφερθεί στο οπλοστάσιο του ηπατολόγου, με φιλικό προφίλ
ασφάλειας και μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Οι οδηγίες των διεθνών επιστημονικών εταιρειών συνιστούν θεραπεία στη χρόνια
ηπατίτιδα Β όταν υπάρχουν στοιχεία ενεργού ηπατικής νόσου (αυξημένη ALT, ικανή
ιαιμία, συμβατή ιστολογική εικόνα), ενώ δεν συνιστάται θεραπεία σε όσους θεωρούνται σε φάση ανοσολογικής ανοχής της λοίμωξης (HBeAg+, ALT φυσιολογική, υψηλά
επίπεδα HBV-DNA, ελάχιστη ιστολογική βλάβη). Η τελευταία διαπιστώνεται συνήθως
σε άτομα που μολύνονται περιγεννητικά και μπορεί να διαρκέσει 2 με 3 δεκαετίες,
με τον κίνδυνο για κίρρωση και ΗΚΚ αργότερα στην ενήλικο ζωή. Παρατηρήσεις από
μελέτες των τελευταίων χρόνων θέτουν σημαντικά ερωτήματα για τους ασθενείς
που χαρακτηρίζονται σε ανοσολογική ανοχή και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην
παρακολούθησή τους ώστε να μην διαφύγουν σημεία προόδου της ηπατικής νόσου
με επακόλουθο κίνδυνο επιπλοκών1.
Οι διαθέσιμες θεραπείες & ο στόχος
Η θεραπείες για τη χρόνια ηπατίτιδα Β χωρίζονται σε δύο μείζονες κατηγορίες,
αυτήν της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (PegIFN) και αυτήν των νουκλεοσιδικώννουκλεοτιδικών αναλόγων (NUCs). Έχουν συζητηθεί σε εκατοντάδες μελέτες τα pros
& cons της κάθε κατηγορίας ως προς τα χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα
και τη συμμόρφωση. Σε οποιαδήποτε θεραπεία ζητούμενο είναι σημαντικός βαθμός
ιολογικής καταστολής που θα οδηγήσει σε βιοχημική ύφεση, ιστολογική βελτίωση
και πρόληψη των επιπλοκών2. Στη θεραπεία με PegIFN παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση υπάρχει όταν HBV-DNA<2,000 iu/ml τουλάχιστον 12 μήνες μετά το τέλος
της θεραπείας. Σε θεραπεία με NUCs η ανταπόκριση απαιτεί HBV-DNA<2,000 iu/ml
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τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας (πρακτική που έως σήμερα δεν
είναι συνήθης με NUCs).
Σε eAg+ & eAg- ασθενείς το ιδεατό καταληκτικό σημείο είναι η επίτευξη αρνητικοποίησης (και μακροχρόνια διατήρηση) του αυστραλιανού αντιγόνου με ή χωρίς
ανάπτυξη antiHBs. Ο συγκεκριμένος στόχος έχει δειχτεί ότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
των ασθενών για επιπλοκές (κίρρωση, ΗΚΚ) και πλησιάζει αυτόν που αφορά στο γενικό
πληθυσμό. Έως της δυνατότητας απαλλαγής από το cccDNA (ευρίσκεται στον πυρήνα του ηπατοκυττάρου, βάση ιικού πολλαπλασιασμού)3 με τη βοήθεια μελλοντικών
θεραπειών, η αρνητικοποίηση του HBsAg – θετικοποίηση antiHBs αποτελεί ένα σταθερό
και αξιόπιστο οδηγό σημείο διακοπής της θεραπείας είτε με PegIFN είτε με NUCs.
Εδώ πρέπει να τονιστούν δύο σημαντικά σημεία: α) εάν ο ασθενής ήταν ήδη κιρρωτικός προ της ορομετατροπής με τη βοήθεια της θεραπείας παραμένει ένας σχετικά
μικρός κίνδυνος ανάπτυξης ΗΚΚ και συνεπώς πρέπει σε σχετικά τακτά διαστήματα
να παρακολουθείται β) η ορομετατροπή του HBsAg δεν απαλλάσσει από κινδύνους
όταν μελλοντικά ο ασθενής εκτεθεί σε ισχυρή ανοσοκαταστολή ή χημειοθεραπεία και
συνεπώς ο ασθενής πρέπει να πληροφορείται για την ανάγκη προφύλαξης σε ανάλογες
θεραπείες κατά περίπτωση4,5.
Η επαγωγή επί μακρόν εκτός θεραπείας ιολογικής και βιοχημικής ανταπόκρισης
σε eAg- ασθενείς (είτε HBeAg+ αρχικά με παρατεταμένη ορομετατροπή σε antiHBe
είτε eAg- εξ’ αρχής) αποτελεί ικανοποιητικό καταληκτικό σημείο γιατί έχει δειχτεί ότι
συνδέεται με καλύτερη πρόγνωση. Επιπρόσθετα, για όσους eAg+ ασθενείς δεν πετυχαίνουν ορομετατροπή σε antiHBe είτε είναι eAg- εξ’ αρχής, η μακροχρόνια ιολογική
καταστολή (HBV DNA μη ανιχνεύσιμο) είναι το επόμενο καταληκτικό σημείο2,6.
Θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α
Η θεραπεία με PegIFNα έχει εκτοπίσει την παλαιότερη με IFNα. Έχει το σαφές
πλεονέκτημα της πεπερασμένης διάρκειας (48 εβδομάδες), του δοσολογικού σχήματος (άπαξ εβδομαδιαία) και ακολούθως διακόπτεται.
Στους eAg+ ασθενείς μείωση του φορτίου <20,000iu (εβδ. 12 θεραπείας) συνδέεται
με 50% πιθανότητα ορομετατροπής του eAg, ενώ HBsAg<1500iu στο ίδιο διάστημα
είναι ισχυρός δείκτης ανάπτυξης antiHBe. Πρόσφατη ανάλυση των τριών μεγαλυτέρων τυχαιοποιημένων μελετών στη θεραπεία eAg+ ασθενών με PegIFNa έδειξε ότι
τα επίπεδα HBsAg αποτελούν ισχυρό προγνωστικό δείκτη απάντησης, ενώ επίπεδα
HBV-DNA> 20,000 iu/ml την 24η εβδομάδα θεραπείας αποτελούν -ανεξαρτήτως γονοτύπου- ένδειξη διακοπής καθώς η πιθανότητα ανταπόκρισης είναι πολύ μικρή7. Μετά
το τέλος της θεραπείας, παρατεινόμενη ορομετατροπή σε antiHBe, ομαλοποίηση ALT
& DNA<2,000iu/ml είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο είναι
το ζητούμενο καθώς αυτό συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα απώλειας του HBsAg
και ο έλεγχος αυτού συνιστάται ανά 12 μήνες.
Σε eAg- ασθενείς η θεραπεία με PegIFN είναι πρακτικά η μοναδική -επί του παρόντος- δυνατότητα για παρατεταμένη αντοπόκριση εκτός θεραπείας μετά πεπερασμένο διάστημα. Τίτλοι HBV-DNA<20,000 iu/ml στις 12 εβδομάδες συνδέονται με 50%
πιθανότητα παρατεταμένης ανταπόκρισης εκτός θεραπείας, ενώ η μείωση του τίτλου
του HBsAg είναι προγνωστικός παράγοντας για ιολογική απάντηση εκτός θεραπείας
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και απώλειας αυτού. Παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση με HBV-DNA<2,000 iu/ml
γενικά συνδέεται με ύφεση της ηπατικής νόσου, ενώ μη ανιχνεύσιμο φορτίο είναι το
επιθυμητό αποτέλεσμα εκτός θεραπείας, καθώς σχετίζεται με απώλεια του αυστραλιανού αντιγόνου (έλεγχος ανά 12 μήνες)2.
Θεραπεία με νουκλεοσιδικά – νουκλεοτιδικά ανάλογα
Πεπερασμένη θεραπεία με NUCs είναι δυνατή σε HBeAg+ ασθενείς που πετυχαίνουν ορομετατροπή σε antiHBe+ και τη διατηρούν, με φυσιολογικές τρανσαμινάσες
χαμηλό ιικό φορτίο (κατά προτίμηση μη ανιχνεύσιμο) και ασφαλώς επί αρνητικοποίησης
του HBsAg. Το πρόβλημα είναι ότι η ορομετατροπή σε antiHBe μπορεί να μην είναι
μόνιμη μετά τη διακοπή του φαρμάκου, τουλάχιστον με τα λιγότερο ισχυρά ανάλογα,
καθιστώντας αναγκαία την στενή παρακολούθηση των ασθενών αυτών. Προσπάθεια
διακοπής θεραπείας με NUCs πρέπει να αφορά σε ασθενείς υπό ισχυρά ανάλογα με
υψηλό φραγμό σε αντοχές και η θεραπεία να παρατείνεται τουλάχιστον 12 μήνες μετά
την ορομετατροπή σε antiHBe. Παρατεταμένη ανταπόκριση αναμένεται σε 40-80%
των ασθενών αυτών και η παρακολούθησή τους επιβάλλεται. Προφανώς η θεραπεία
με NUCs μπορεί να διακοπεί σε αυτήν την ομάδα με την κάθαρση του HBsAg με ή
χωρίς ανάπτυξη antiHBs, στόχος όμως που δεν παρατηρείται πολύ συχνά με την ως
τώρα εμπειρία2,8.
Διακοπή θεραπείας με NUCs σε HBeAg- ασθενείς, αποτελεί μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Η απώλεια του HBsAg & με ανάπτυξη antiHBs αποτελεί ένδειξη
διακοπής της αγωγής, στόχος που όμως είναι ασυνήθιστος ακόμη και με τα ισχυρότερα ανάλογα με την υπάρχουσα εμπειρία. Μελέτες από την Ιαπωνία υποστηρίζουν
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διακοπή είναι τα πολύ χαμηλά επίπεδα
HBV-DNA & HBsAg9, ενώ πρόσφατη μελέτη προτείνει τη μέτρηση HBV-DNA & HBVRNA ως προγνωστικών παραγόντων10.
Η λαμιβουδίνη ήταν το πρώτο χρονικά διαθέσιμο νουκλεοσιδικό ανάλογο. Πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν διερευνήσει την επίπτωση της διακοπής του φαρμάκου στη
δύκολη ομάδα των eAg- ασθενών. Τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι εφικτή η διακοπή
της αντιικής αγωγής με λαμιβουδίνη, με διαφορετικό ανάλογα με τις σειρές ποσοστό
υποτροπής. Καθοριστικοί παράγοντες για τη δυνατότητα διακοπής είναι η ταχεία πτώση
του φορτίου και ειδικότερα η αρνητικοποίηση του HBV-DNA στις 24 εβδομάδες, όπως
επίσης και η μείωση των επιπέδων του HBsAg11-14.
Πρόσφατη δημοσίευση από τους Χατζηγιάννη και συν15, παρουσίασε μακροχρόνια
αποτελέσματα από 33 eAg- ασθενείς που συμμετείχαν σε παλαιότερη πολυκεντρική
μελέτη αδεφοβίρης στη χρόνια ηπατίτιδα Β. Η μελέτη έδειξε ότι η διακοπή της θεραπείας μετά από 4-5 χρόνια ήταν ασφαλής. Στη διάρκεια της παρακολούθησης παρατεταμένη ανταπόκριση (HBV-DNA<2,000 iu/ml, σταθερά φυσιολογική ALT) βρέθηκε σε
18 ασθενείς (55%), με υψηλό ποσοστό απώλειας του HBsAg (39% επί του συνόλου).
Τα νεότερα ανάλογα, η εντεκαβίρη και η τενοφοβίρη, με την μεγάλη δυναμική
στην καταστολή του φορτίου και τον υψηλό γενετικό φραγμό στη ιολογική αντίσταση,
αποτελούν επιλογές πρώτης γραμμής ενώ υπάρχουν ήδη δεδομένα για αναστροφή
της ίνωσης από τη μακροχρόνια θεραπεία. Παλαιότερα δεδομένα από πολυκεντρική
μελέτη σε eAg- πληθυσμό από τους Shouval και συν16 έδειξαν ότι μετά από 1 μόνο
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χρόνο αγωγής με εντεκαβίρη η πλειοψηφία των ασθενών υποτροπίασαν, καθιστώντας
απαραίτητη τη μακροχρόνιο αγωγή. Δεδομένα από την Αργεντινή17 σε πληθυσμό eAg+
& eAg- έδειξε ότι η διακοπή είναι εφικτή με αποδεκτά ποσοστά ιολογικής υποτροπής.
Πολύ πρόσφατα δεδομένα υπό δημοσίευση από την Ταϊβάν18, παρακολούθησαν 95
ασθενείς eAg- (39 κιρρωτικοί) μετά από διακοπή εντεκαβίρης. Η μελέτη επιβεβαίωσε
ότι σε ασθενείς με χαμηλό φορτίο και κατάλληλη παρακολούθηση είναι δυνατή η διακοπή της αντιικής αγωγής ακόμη και σε καλά αντιρροπούμενους κιρρωτικούς. Για την
τενοφοβίρη δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες σχετικά με τη διακοπή της θεραπείας και
την επίπτωση αυτής στους ασθενείς με χρονία Β ηπατίτιδα. Πολύ πρόσφατη αναφορά
στο AASLD 2013 σε πολύ μικρή σειρά ασθενών διακοπή μετά από 7ετή θεραπεία και
επί μακρόν μη ανιχνεύσιμο HBV-DNA, κανείς δεν παρουσίασε κάθαρση του HBsAg
και το HBV-DNA ήταν ανιχνεύσιμο σε όλους, παρατηρήθηκε δε μια αύξηση στην μεταβλητότητα της αντίστροφης μεταγραφάσης19.
Η διακοπή της αντιικής θεραπείας δεν συζητείται σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση ή σε κίρρωση με κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση. Παρά την εμφάνιση
εργασιών (αναδρομική από την Κίνα, 115 κιρρωτικοί με μη αντιρροπούμενη κίρρωση)
που υποδηλώνουν ότι μπορεί να διακοπεί και σε τέτοιους ασθενείς, εντούτοις πρέπει
να υπάρξουν τυχαιοποιημένες μεγάλες μελέτες για να υιοθετηθεί στην κλινική πράξη20.
Διακοπή θεραπείας σε ειδικές ενδείξεις:
Α) Στην οξεία ηπατίτιδα Β: Περισσότεροι από το 95% των ασθενών με οξεία Β θα
ιαθούν μετά την οξεία λοίμωξη και θα αναπτύξουν antiHBs, ένα μικρό ποσοστό
μπορεί να εμφανίσει σοβαρή ηπατίτιδα ή κεραυνοβόλο μορφή. Πέραν της εκτίμησης για αναγκαιότητα για μεταμόσχευση, ενδείκνυνται τα p.o. αντιικά. Διακοπή
της θεραπείας συνιστάται μετά τουλάχιστον 3 μήνες από την ορομετατροπή σε
antiHBs2.
Β) Στην εγκυμοσύνη: Πέραν της προφύλαξης με το εμβόλιο και την υπεράνοση Β
σφαιρίνη, μητέρες με ψηλή ιαιμία (συνήθως eAg+) ή με ιστορικό μετάδοσης σε
προηγούμενη κύηση έχουν ένδειξη προφύλαξης με αντιικά κατά το τρίτο τρίμηνο
της εγκυμοσύνης, ώστε το νεογνό να γεννηθεί με τη μικρότερη δυνατή ιαιμία στη
μητέρα. Η χορήγηση αφορά στην τενοφοβίρη ή την τελμπιβουδίνη (FDA class B) ή
τη λαμιβουδίνη (FDA class C, όμως μακρά και καλή κλινική εμπειρία). Η θεραπεία
παρατείνεται 3-6 μήνες μετά τον τοκετό και διακόπτεται (εφόσον δεν συντρέχουν
ενδείξεις συνέχισης) με παρακολούθηση της μητέρας21.
Γ) Στην ανοσοκαταστολή/χημειοθεραπεία: Ασθενείς με HBsAg+ χωρίς ιαιμία που
είναι υποψήφιοι για χημειοθεραπεία ή ανοσοκαταστολή έχουν ένδειξη προφυλακτικής χορήγησης αντιικού (λαμιβουδίνη) για όλο το διάστημα της θεραπείας και
τουλάχιστον 12 μήνες μετά προτού διακοπεί. Αν υπάρχει αυξημένο φορτίο ή οι
ασθενείς πρόκειται να πάρουν επί μακρόν ή παρατεταμένους κύκλους αγωγής,
συνιστάται η επί μακρόν χορήγηση εντεκαβίρης ή τενοφοβίρης. Σε ασθενείς με
antiHBc+ υπάρχει δημοσιευμένη στρατηγική, σημειώνεται όμως ότι εφόσον χορηγηθεί ισχυρός ανοσοκατασταλτικός παράγοντας (rituximab) υπάρχει ένδειξη
προληπτική θεραπείας με λαμιβουδίνη και επί μη ανιχνεύσιμου φορτίου2,5.

131

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. Tran T “Management of Chronic Hepatitis B: Beyond the guidelines” AASLD Postgraduate
course, Washington DC USA, 2013
2. EASL Clinical Practice Guidelines: “Management of chronic hepatitis B virus infection” J
Hepatol 2012; 57: 167-85
3. Tanaka E, Matsumoto A “Guidelines for avoiding risks resulting from discontinuation of
nucleoside/nucleotide analogs in patients with chronic hepatitis B” Hepatol Res 2013; Epub
ahead of print
4. Aghemo A, Lampertico P, Colombo M “Assessing long-term treatment efficacy in chronic
hepatitis B and C: Between evidence and common sense” J Hepatol 2012; 57: 1326-35
5. Hoofnagle JH “Reactivation of Hepatitis B” Hepatology 2009; (5 Suppl): S156-65
6. Wong WS, Wong LH, Chim ML, et al “Surrogate End Points and Long-Term Outcome in
Patients With Chronic Hepatitis B” Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 1113-20
7. Sonnenveld MJ, Hansen BE, Piratvisuth T, et al: “Response-guided peginterferon therapy
in hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B using serum hepatitis B surface antigen
levels” Hepatology 2013; 58 (3): 872-80
8. Yang HY, Hung HL, Lee MH, et al “Incidence and Determinants of Spontaneous Seroclearance of Hepatitis B e Antigen and DNA in Patients with Chronic Hepatitis B” Clin Gastroenterol
Hepatol 2012; 10: 527-534
9. Matsumoto A, Tanaka E, Suzuki Y, et al “Combination of hepatitis B viral antigens and DNA
for prediction of relapse after discontinuation of nucleos(t)ide analogs in patients with chronic
hepatitis B” Hepatol Res 2012; 42 (2): 139-49
10. Tsuge M, Murakami E, Imamura M, et al “Serum HBV RNA and HBeAg are useful markers
for the safe discontinuation of nucleotide analog treatments in chronic hepatitis B patients”
J Gastroenterol 2013; 48 (10): 1188-204
11. Idilman R, Cinar K, Seven G, et al “Hepatitis B surface antigen seroconversion is associated
with favourable long-term clinical outcomes during lamivudine treatment in HBeAg-negative
chronic hepatitis B patients” J Viral Hepat 2012; 19 (3): 220-6
12. Linag Y, Jiang J, Liu Z, et al “Predictors of relapse in chronic hepatitis B after discontinuation
of anti-viral therapy” Aliment Pharmacol Ther 2011; 34 (3): 344-52
13. Fung J, Lai CL, Tanaka Y, et al “The Duration of Lamivudine Therapy for Chronic Hepatitis B:
Cessation vs. Continuation of Treatment After HBeAg Seroconversion” Am J Gastroenterol
2009; 104: 1940-46
14. Matsumoto A, Tanaka E, Suzuki Y, et al “Combination of hepatitis B viral antigens and DNA
for the prediction of relapse after discontinuation of nucleos(t)ide analogs in patients with
chronic hepatitis B” Hepatol Res 2012; 42 (2): 139-49
15. Hatziyannis SJ, Sevastianos V, Rapti I, Vassilopoulos D, Hadziyannis E “Sustained Response
and Loss of HBsAg in HBeAg-Negative Patients With Chronic Hepatiti B Who Stop Long-Term
Treatment With Adefovir” Gastroenterology 2012; 143: 629-636
16. Shouval D, Lai CL, Chang TT, et al “Relapse of hepatitis B in HBeAg-negative chronic hepatitis
B patients who discontinued successful entecavir treatment: The case for continuous antiviral
therapy” J Hepatol 2009; 50: 289-95
17. Ridruejo E, Marciano S, Galdame O, et al “Relapse rates in chronic hepatitis B naive patients
after discontinuation of antiviral therapy with entecavir” J Viral Hepat 2013; Epub ahead of print
18. Jeng WJ, Sheen IS, Chen YC, et al: “Off-Therapy Durability of Response to Entecavir Therapy
in Hepatitis B e Antigen-Negative Chronic Hepatitis B Patients” Hepatology 2013, in Press
19. Buti M, Tabernero D, Rodriguez-Frias F, et al “Reapearance of HBV DNA with changes in HBV
genome after stopping tenofovir in HBeAg-negative patients with complete suppression of
HBV DNA for more than 7 years” Hepatology 2013; 58 (suppl1): 1053
132

Ηπαρ

20. Chang M, Jeng R, Liaw Y, et al “Stopping antiviral therapy after successful rescue in chronic
hepatitis B patients with decompensation is safe but demands off-therapy monitoring” Hepatology 2013; 58 (suppl 1): 888
21. Piratvisuth T “Optimal management of HBV infection during pregnancy” Liver Int 2013; Suppl
1: 188-94

133

Ηπατική Ίνωση:
Χρειαζόμαστε ακόμα τη βιοψία Ήπατος
Νικολέττα Μάθου
Η ηπατική ίνωση συσχετίζεται στενά με την πρόγνωση των ασθενών με χρόνια
ηπατική νόσο, ενώ η εκτίμηση του βαθμού βαρύτητας και της εξέλιξής της αποτελεί
σημαντικό στοιχείο για την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων στην κλινική πράξη.
Η ηπατική βιοψία συνεχίζει να αποτελεί, στη διερεύνηση των ηπατολογικών νοσημάτων, μια ανεκτίμητης αξίας διαγνωστική εξέταση, καθώς και την εξέταση εκλογής για
την εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης. Εντούτοις, πρόκειται για μία επεμβατική εξέταση
με πιθανότητα επιπλοκών: πόνο (84%), αιμορραγία (1/500) και θάνατο (1/10.000).
Επιπρόσθετα, η πιθανότητα δειγματοληπτικού λάθους καθώς και η συχνά παρατηρούμενη ασυμφωνία στη διάγνωση μεταξύ των παθολογοανατόμων οδηγούν συχνά σε
λανθασμένες ή ανακριβείς διαγνώσεις. Τέλος, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της
δυναμικής των ηπατικών νοσημάτων με την χρήση επαναλαμβανόμενων εξετάσεων,
λόγω της επεμβατικότητας της μεθόδου.
Ο ιδανικός βιοδείκτης της ηπατικής ίνωσης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Να είναι επαρκώς ευαίσθητος και ειδικός για τον εντοπισμό διαφορετικών στάδιων της ίνωσης
• Να είναι άμεσα διαθέσιμος, ασφαλής, φθηνός και αναπαραγώγιμος
• Να μπορεί να εφαρμόζεται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.
• Να μη δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, σε άτομα με φλεγμονή που σχετίζεται με άλλες ασθένειες
Οι μη επεμβατικοί δείκτες μελέτης της ηπατικής βλάβης (κύρια ίνωσης), γίνονται
όλο και πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, ως εναλλακτικές στη βιοψία ήπατος μέθοδοι εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης. Τα κύρια πλεονεκτήματα σε σχέση με τη βιοψία
ήπατος, εκτός της μη επεμβατικότητας, είναι η μειωμένη πιθανότητα δειγματοληπτικού λάθους, η αντικειμενικότητα στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων, η δυνατότητα
επανάληψης της εξέτασης και το χαμηλότερο συγκριτικά κόστος. Εντούτοις, παρά
την υπάρχουσα ενισχυτική βιβλιογραφία, κλινικές παρεκκλίσεις οδηγούν συχνά σε
αναξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, τα φυσιολογικά όρια των
δεικτών αυτών διαφοροποιούνται ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα. Ο συνδυασμός
δύο αιματολογικών δεικτών ή ενός αιματολογικού δείκτη και της ελαστογραφίας
ήπατος φαίνεται ότι αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος.
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Ο συγκριτικός έλεγχος των μη επεμβατικών εξετάσεων με τη βιοψία ήπατος εντούτοις,
δεν είναι ακόμα επαρκής για τον καθορισμό της πραγματικής τους χρησιμότητας
στην κλινική πρακτική, ενώ χρειάζονται προοπτικές μελέτες που θα εκτιμήσουν την
προγνωστική τους αξία αναλύοντας κλινικές παραμέτρους όπως τη θνητότητα και τις
επιπλοκές της πυλαίας υπέρτασης, αλλά και την υποστροφή της ίνωσης με την αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου (πχ ιολογική ανταπόκριση στις ιογενείς ηπατίτιδες,
αποχή από το αλκοόλ στην αλκοολική νόσο του ήπατος, βελτίωση των μεταβολικών
παραμέτρων στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα).
Οι αιματολογικοί δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ηπατικής
ίνωσης διακρίνονται σε άμεσους, όταν μετρούν παραμέτρους που προέρχονται από
την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία ή από τα ηπατικά στεροειδή κύτταρα (ELFG, Fibrospect
II), και σε έμμεσους, όταν υπολογίζουν μόρια που ελευθερώνονται από το ηπατικό
παρέγχυμα λόγω της κυτταρικής καταστροφής ή δείκτες ενδεικτικούς επηρεασμένης
ηπατικής σύνθεσης ή δείκτες πυλαίας υπέρτασης (APRI, FIB-4, Fibroindex, Forn’s index,
ASPRI). Ο συνδυασμός άμεσων και έμμεσων δεικτών (Hepascore, Fibrometer, Fibrotest)
θεωρείται γενικά ότι προσφέρει καλύτερη εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης. Οι δείκτες
αυτοί έχουν αξιολογηθεί τόσο στην ιογενή ηπατίτιδα όσο και στην αλκοολική και μη
αλκοολική ηπατική νόσο. Κανένας από τους αιματολογικούς δείκτες δεν πληρεί τα
κριτήρια του ιδανικού μη επεμβατικού δείκτη ίνωσης, συχνά χρειάζονται εξειδικευμένα
εργαστήρια για τον ακριβή υπολογισμό τους, ενώ υπάρχουν κλινικές καταστάσεις στις
οποίες οι δείκτες αυτοί είναι δεν είναι επαρκώς αξιόπιστοι.
Η ελαστογραφία (transient elastography, Fibroscan) μετράει την ακαμψία (stiffness)
ή την ικανότητα του ιστού να μη αλλάζει σχήμα, όταν μηχανικό stress εφαρμόζεται
σ’αυτόν, υπολογίζοντας την ταχύτητα διάδοσης (propagation velocity) ενός κύματος
διαμέσου του ιστού: όσο πιο άκαμπτος είναι ο ιστός τόσο ταχύτερα διαδίδεται το κύμα.
Η εξέταση αφορά σε ηπατικό όγκο 3cm3, που αποτελεί δείγμα 100 φορές μεγαλύτερο
από το μέγεθος της συνήθους βιοψίας ήπατος. Χρησιμοποιώντας την κλασσική κεφαλή
η μέτρηση αρχίζει σε βάθος 2,5εκ. από το δέρμα και μετράει μέχρι 6,5εκ.βάθος, γι’αυτό
η παχυσαρκία περιορίζει συχνά τη δυνατότητα λήψης μετρήσεων. Για παχύσαρκους
ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα κεφαλή (XL probe), η οποία επιτρέπει την
μέτρηση από τα 3,5εκ. μέχρι τα 7,5εκ. Η εξέταση διαρκεί λίγα λεπτά και είναι πολύ
καλά ανεκτή και αποδεκτή από τους ασθενείς.
Οι περισσότερες μελέτες στην ελαστογραφία έχουν εστιάσει στην ικανότητά της
να αναγνωρίζει τη σημαντική ίνωση και την κίρρωση, επειδή η παρουσία σημαντικής ίνωσης αποτελεί ένδειξη έναρξης αντιιικής αγωγής, ενώ η παρουσία κίρρωσης
υπαγορεύει την έναρξη προγραμμάτων επιτήρησης για την έγκαιρη διάγνωση του
ηπατοκυτταρικού καρκίνου.
Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (XHC), oι τιμές της ελαστογραφίας φαίνεται
ότι συσχετίζονται ικανοποιητικά με τα ιστολογικά ευρήματα, ενώ προσφέρουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, ανώτερη ή παρόμοια, με άλλες μη επεμβατικές μεθόδους
διάγνωσης της ίνωσης. Από τις μελέτες διαμορφώνεται μια cutoff τιμή 6.2-7.8kPa για
την εκτίμηση της σημαντικής ίνωσης (F>2), και μια cutoff τιμή 9.6-14.8kPa για την
εκτίμηση της κίρρωσης. Αντίστοιχα, σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) οι τιμές
έχουν διαμορφωθεί σε 6.3-7.9kPa για την εκτίμηση της σημαντικής ίνωσης (F>2), και
9-13.8kPa για την εκτίμηση της κίρρωσης.
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Λόγω της ευκολίας στην εκτέλεση της μεθόδου, η ελαστογραφία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της δυναμικής των αλλαγών στην ηπατική
ίνωση κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της αντιιικής αγωγής. Έτσι ασθενείς
με παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR) μετά από θεραπεία με πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για ΧΗC παρουσίασαν σημαντικά μικρότερες τιμές
ελαστογραφίας από αυτές πριν την χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής. Παρόμοια
μείωση των τιμών της ελαστογραφίας έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα Β που έλαβαν από του στόματος αγωγή με νουκλεοτ/σιδικά ανάλογα για 3
έτη. Εντούτοις, η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνο στους ασθενείς που είχαν υψηλά
επίπεδα ALT προ θεραπείας και τα επίπεδα νορμαλοποιήθηκαν μετά από την αγωγή,
καθιστώντας ανασφαλή την διεξαγωγή συμπερασμάτων για την πιθανή υποστροφή
της ίνωσης μετά από επιτυχή χορήγηση αντιιικής αγωγής.
Η διαγνωστική ικανότητα του Fibroscan έχει τους περιορισμούς της. Η ακρίβεια
στην πρόβλεψη της σημαντικής ηπατικής ίνωσης επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία στεάτωσης και νεκροφλεγμονώδους διεργασίας, που συχνά παρατηρούνται
σε χρόνια νοσήματα του ήπατος, όπως η μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος. Ο
συνδυασμός της με άλλες μη επεμβατικές μεθόδους έχει προταθεί για τον περιορισμό
του προβλήματος. Σε μεγάλη σειρά αποτελεσμάτων Fibroscan, δεν ήταν δυνατή η
αξιολόγηση τους στο ένα πέμπτο των ασθενών. Το ποσοστό επιτυχίας (success rate,
SR) επηρεάζεται από την εμπειρία του χρήστη, το πλάτος των μεσοπλευρίων διαστημάτων, την παρουσία ασκίτη, τη σπλαχνική παχυσαρκία και το ΒΜΙ του ασθενούς. Έτσι
η διαγνωστική ικανότητα του Fibroscan φαίνεται να είναι περιορισμένη σε πρώιμα
στάδια ηπατικής ίνωσης και σε παχύσαρκους ασθενείς (ΒΜΙ ≥28 kg/m2).
Acoustic radiation force impulse (ARFI) συνδυάζει το κλασσικό υπερηχογράφημα
με την αξιολόγηση της ηπατικής ακαμψίας. Περιοχές καταλληλότερες για ελαστογραφία
(μακριά από ανατομικά εμπόδια, όπως μεγάλα αγγεία) μπορούν να εντοπιστούν από
τον ακτινολόγο, ενώ συγκριτικά με το Fibroscan δεν επηρεάζεται σημαντικά από την
ηπατική στεάτωση έχοντας μικρότερο ποσοστό ανακριβών ή αδύνατων μετρήσεων.
Η μαγνητική ελαστογραφία (MRE), μπορεί να μετρήσει την ηπατική ακαμψία και
να συμπεριλάβει την ανάλυση ολόκληρου του ηπατικού ιστού χωρίς να επηρεάζεται
από ανατομικές παραλλαγές. Αρχικές μελέτες δίνουν στην εξέταση υψηλή διαγνωστική ακρίβεια τόσο σε αρχικά στάδια ίνωσης (στάδια 1 και 2), όσο και στην κίρρωση.
Από μελέτη με συγκριτικό έλεγχο με βιοψίας ήπατος, το όριο τιμής των 2.93 kPa στη
μαγνητική ελαστογραφία προβλέπει παρουσία ηπατικής ίνωσης με ευαισθησία και
ειδικότητα 98% και 99% αντίστοιχα. Τεχνικά επίσης το ποσοστό επιτυχίας (SR) της
μεθόδου είναι, όπως αναμένεται, συγκριτικά με το Fibroscan σημαντικά καλύτερο (94%
vs. 84%). Εντούτοις η διαθεσιμότητα και το υψηλό κόστος αποτελούν μειονεκτήματα
στην ευρεία εφαρμογή της στην κλινική πρακτική.
Συμπερασματικά:
• H επιτυχής εξατομικευμένη αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατικής νόσου στηρίζεται
στην ακριβή σταδιοποίηση της ηπατικής ίνωσης.
• Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ηπατικής νόσου καθώς και η ανταπόκριση
στη χορηγούμενη θεραπεία ιδανικά θα πρέπει να γίνεται με μη επεμβατικό και
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αναπαραγώγιμο τρόπο.
• Οι περισσότεροι μη επεμβατικοί δείκτες μελέτης της ηπατικής ίνωσης μπορούν να
διακρίνουν την κίρρωση από τη μη ή ελάχιστη ίνωση.
• Για τη διάγνωση της κλινικά σημαντικής ίνωσης (F>2) οι μη επεμβατικές δοκιμασίες
δε μπορούν ακόμα να αντικαταστήσουν τη βιοψία ήπατος. Σίγουρα όμως μπορούν
να περιορίσουν το φάσμα των ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν σε βιοψία,
καθώς και από τους δοκιμαζόμενους συνδυασμούς τους στο μέλλον να αυξηθεί
η διαγνωστική τους ακρίβεια.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1. Jiao J, Friedman SL, Aloman C: Hepatic fibrosis. Curr Opin Gastroenterol 2009, 25(3):223-229
2. Zhou K, Lu LG: Assessment of fibrosis in chronic liver diseases. Journal of Digestive Diseases
2009, 10(1):7-14
3. Castera L. Noninvasive methods to assess liver disease in patients with hepatitis B or C.
Gastroenterology. 2012 May; 142(6):1293-1302
4. Festi D, Schiumerini R, Marzi L, Di Biase AR, Mandolesi D, Montrone L, Scaioli E, Bonato G,
Marchesini-Reggiani G, Colecchia A. Review article: the diagnosis of non-alcoholic fatty liver
disease -- availability and accuracy of non-invasive methods. Aliment Pharmacol Ther. 2013
Feb;37(4):392-400
5. Duarte-Rojo A, Altamirano JT, Feld JJ.Noninvasive markers of fibrosis: key concepts for improving accuracy in daily clinical practice. Ann Hepatol. 2012 Jul-Aug;11(4):426-39
6. Castera L. Invasive and non-invasive methods for the assessment of fibrosis and disease progression in chronic liver disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2011 Apr;25(2):291-303
7. Nitta Y, Kawabe N, Hashimoto S, Harata M, Komura N, Kobayashi K, et al. Liver stiffness
measured by transient elastography correlates with fibrosis area in liver biopsy in patients
with chronic hepatitis C. Hepatol Res 2009;39:675-684
8. Sirli R, Sporea I, Bota S, Popescu A, Cornianu M. A comparative study of non-invasive methods
for fibrosis assessment in chronic HCV infection. Hepat Mon 2010;10:88-94
9. Kim SU, Jang HW, Cheong JY, Kim JK, Lee MH, Kim DJ, et al. The usefulness of liver stiffness
measurement using FibroScan in chronic hepatitis C in South Korea: a multicenter, prospective study. J Gastroenterol Hepatol 2011;26:171-178
10. Kim SU, Park JY, Kim do Y, Ahn SH, Choi EH, Seok JY, et al. Non-invasive assessment of
changes in liver fibrosis via liver stiffness measurement in patients with chronic hepatitis B:
impact of antiviral treatment on fibrosis regression. Hepatol Int 2010;4:673-680
11. Leroy V, Kim SU. Can transient elastography be used for the management of chronic hepatitis
B patients? Liver Int 2012;32:528-530
12. Fung J, Lai CL, Wong DK, Seto WK, Hung I, Yuen MF. Significant changes in liver stiffness
measurements in patients with chronic hepatitis B: 3-year follow-up study. J Viral Hepat
2011;18:e200-e205
13. Lim SG, Cho SW, Lee YC, Jeon SJ, Lee MH, Cho YJ, et al. Changes in liver stiffness measurement during antiviral therapy in patients withchronic hepatitis B. Hepatogastroenterology
2011;58:539-545
14. Enomoto M, Mori M, Ogawa T, Fujii H, Kobayashi S, Iwai S, et al. Usefulness of transient
elastography for assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis B: Regression of liver stiffness
during entecavir therapy. Hepatol Res 2010;40:853-861
15. Castéra L, Foucher J, Bernard PH, Carvalho F, Allaix D, Merrouche W, Couzigou P, de Lédinghen
V: Pitfalls of liver stiffness measurement: a 5-year prospective study of 13,369 examinations.
Hepatology 2010, 51(3):828-35
137

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

16. Rifai K, Cornberg J, Mederacke I, Bahr MJ, Wedemeyer H, Malinski P, Bantel H, Boozari B,
Potthoff A, Manns MP, Gebel M: Clinical feasibility of liver elastography by acoustic radiation
force impulse imaging (ARFI). Dig Liver Dis 2011
17. Yin M, Talwalkar JA, Glaser KJ, Manduca A, Grimm RC, Rossman PJ, Fidler JL, Ehman RL,
Yin, M: Assessment of hepatic fibrosis with magnetic resonance elastography. Clin Gastroenterol Hepatol 2007, 5:1207-1213
18. Huwart L, Sempoux C, Vicaut E, Salameh N, Annet L, Danse E, Peeters F, ter Beek LC, Rahier J, Sinkus R, Horsmans Y, Van Beers BE: Magnetic resonance elastography for the non
invasive staging of liver fibrosis. Gastroenterology 2008, 135(1):32-40

138

Κιρρωτικός ασθενής με ασκίτη
και μη ικανοποιητική ανταπόκριση
στα διουρητικά
Πηνελόπη Μανούσου
Ο ασκίτης είναι η πιό κοινή επιπλοκή της κίρρωσης, οι άλλες δύο είναι η ηπατική
εγκεφαλοπάθεια και η κιρσορραγία1. Επιπλέον η εμφάνισή του αποτελεί ορόσημο για
τη φυσική ιστορία της χρόνιας ηπατοπάθειας: περίπου 15% των ασθενών με πρωτοεμφανιζόμενο ασκίτη πεθαίνουν σε 1 έτος και 44% σε 5 έτη2.
Σε περίπου 15% των ασθενών που εμφανίζουν ασκίτη, η αιτία δεν είναι νόσος του
ήπατος. Η επιτυχής θεραπεία εξαρτάται από τη σωστή διαφορική διάγνωση. Επιπλέον,
περίπου 5% των ασθενών, έχουν δύο ή περισσότερες αιτίες άθροισης ασκιτικού υγρού,
`μικτός` ασκίτη3. Συνήθως, αυτοί οι ασθενείς έχουν κίρρωση συν μια άλλη αιτία, π.χ.,
καρκινωμάτωση περιτοναίου ή φυματίωση. Σε πολλούς ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη,
υποκρύβονται ακόμα και 3 αιτίες οι οποίες δρουν αθροιστικά (π.χ., καρδιακή ανεπάρκεια, διαβητική νεφροπάθεια, και κίρρωση λόγω μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας).
Στις περιπτώσεις αυτές, η κατακράτηση νατρίου και ύδατος από κάθε αιτία χωριστά
μπορεί να μην επαρκεί να προκαλέσει ασκίτη, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση
ακόμη πιο δύσκολη.
Στη διαφορική διάγνωση του ασκιτικού υγρού, απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός
της διαφοράς αλβουμίνης ορού με αλβουμίνη ασκιτικού υγρού (serum-ascites albumin
gradient, SAAG). Ο υπολογισμός του SAAG περιλαμβάνει τη μέτρηση της συγκέντρωσης λευκωματίνης του ορού και του ασκιτικού υγρού την ίδια ημέρα Οι ασθενείς με
χαμηλό SAAG (<1.1 g/dL) συνήθως δεν έχουν πυλαία υπέρταση και, με εξαίρεση το
νεφρωσικό σύνδρομο, δεν αποκρίνονται στη θεραπεία με διουρητικά3, αντίθετα, οι
ασθενείς με SAAG ≥1.1g/dL έχουν πυλαία υπέρταση με την ευαισθησία της εξέτασης να
αγγίζει το 97%, ακόμη και μετά από τη χρήση διουρητικών ή την αναπλήρωση υγρών4.
1α. Στοχευμένη θεραπεία ηπατικής νόσου
Κατα την αρχική μας θεραπευτική προσέγγιση είναι απαραίτητο να εξετάσουμε εάν
ο ασθενής έχει διακόψει τη χρήση αλκοόλ. Ο ασκίτης λόγω αλκοοκλικής κίρρωσης
δύναται να υποστρέψει δραματικά μετά τη διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ. Σε μια
περίοδο μηνών, η αποχή μπορεί να οδηγήσει σε δραματική βελτίωση της κατάστασης
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Διαφορική διάγνωση ασκίτη
SAAG≥ 1.1 g/dL

SAAG <1.1 g/dL

Κίρρωση

Νεφρωσικό Σύνδρομο

Οξεία Ηπατ. Ανεπάρκεια

Καρκινωμάτωση Περιτοναίου

Οξυ Λιπώδες Ήπαρ (Κύηση)

Φυματίωση

Ηπατικές Μεταστάσεις

Νοσήματα Συνδετικού Ιστού (Ορογονίτιδες)

Θρόμβωση Πυλαίας και Budd-Chiari

Παγκρεατίτιδα

Αλκοολική Ηπατίτιδα

Νοσήματα χοληφόρων

Φλεβοαποφρακτική Νόσος
Μυξοίδημα
Νεφρογενής και Καρδιακής αιτιολογίας Ασκίτης

Η θεραπεία του ασκιτικού υγρού λόγω πυλαίας υπέρτασης μπορεί να διακριθεί
στα ακόλουθα στάδια.
Αποχή από το αλκοόλ
Περιορισμός πρόσληψης άλατος
Θεραπείες πρώτης γραμμής

Διπλή αγωγή με διουρητικά (σπιρονολακτόνη/ φουροσεμίδη)
Διακοπή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών
Παραπομπή για μεταμόσχευση ήπατος
Διακοπή β-αναστολέων, αναστολέων ACE και αναστολέων
υποδοχέα αγγειοτενσίνης

Θεραπείες δεύτερης γραμμής

Χορήγηση μιδοδρίνης σε ασθενείς με υπόταση
Θεραπευτικές παρακεντήσεις
Μεταμόσχευση ήπατος
TIPSS
Alpha pump

του ασθενή με τριετή επιβίωση εως και 75% σε ασθενείς με Child Pugh C.
Ο ασκίτης λόγω κίρρωσης από ηπατίτιδα Β και αυτοάνοση ηπατίτιδα μπορεί επίσης
να υποστρέψει δραματικά μετά από θεραπεία της υποκείμενης νόσου5. Ασκίτης άλλης
αιτιολογίας θεωρείται λιγότερο αναστρέψιμος και η εμφάνισή του αποτελεί μια από
τις κύριες αιτίες για παραπομπή προς αξιολόγηση για μεταμόσχευση ήπατος
1β. Περιορισμός άλατος ή νερού
Η πιο ουσιαστική παρέμβαση στους ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη είναι η εκπαίδευσή τους σχετικά με τον περιορισμό νατρίου στο διαιτολόγιό τους (2g/ ημέρα [88
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mmol/ημέρα])6. Δε συνίσταται πιο αυστηρός περιορισμός νατρίου καθώς μπορεί να
επιδεινώσει περαιτέρω τον υποσιτισμό που είναι συχνός σε αυτούς τους ασθενείς.
Η μείωση του ασκιτικού υγρού σχετίζεται άμεσα με την ισορροπία του νατρίου σε
ασθενείς με πυλαία υπέρταση. Ο περιορισμός του νατρίου, και όχι του ύδατος οδηγεί
στα επιθυμητά αποτελέσματα, δεδομένου ότι το νερό ακολουθεί το νάτριο παθητικά.7. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός ύδατος δεν είναι απαραίτητος στη θεραπεία των
ασθενών με ασκίτη. Η χρόνια υπόνατριαιμία των κιρρωτικών είναι πολύ σπάνια αιτία
θνησιμότητας εκτός αν διορθωθεί γρήγορα8.
Σοβαρή υπονατριαιμία θα μπορούσε να μας επιτρέψει τον περιορισμό ύδατος,
εντούτοις δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ούτε για το βαθμό της υπονατριαιμίας
ούτε για το μέγεθος του περιορισμού. Κλινικά, περιορισμός ύδατος εφαρμόζεται πολύ
σπάνια. Νάτριο ορού λιγότερο από 120 mmol/L αποτελεί αποδεκτό κατώτατο όριο,
έχοντας βέβαια υπόψιν μας ότι οι ασθενείς με κίρρωση είναι συνήθως ασυμπτωματικοί
έως και επίπεδα νατρίου 110 mmol/L9.
Νάτριο ούρων
Η μέτρηση της έκκρισης νατρίου ούρων αποτελεί χρήσιμη παράμετρο για την
παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία ιδιαίτερα όταν η απώλεια βάρους
του ασθενούς είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Μέτρηση του νατρίου σε ένα
τυχαίο δείγμα ούρων μπορεί να εκτιμηθεί κλινικά όταν είναι 0 ή μεγαλύτερο από 100
mmol/L λόγω της ανομοιγενούς κατανομής της έκκρισης νατρίου κατά τη διάρκεια
της ημέρας και της έλλειψης του συνολικού όγκου ούρων 24ώρου4.
Ο λόγος της τιμής του νατρίου προς την τιμή του καλίου σε ένα τυχαίο δείγμα ούρων παρουσιάζει καλή συσχέτιση με τη μέτρηση νατρίου σε συλλογή ούρων 24ώρου
και εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται αντ’αυτής10. Όταν ο λόγος είναι >1,
ο ασθενής πρέπει να αποβάλει την περίσσεια υγρών. Όσο υψηλότερη η αναλογία,
τόσο μεγαλύτερη η έκκριση νατρίου ούρων11.
1γ. Διουρητικά
Η συνήθη αγωγή με διουρητικά περιλαμβάνει μια εφάπαξ πρωινή δόση σπιρονολακτόνης και φουροσεμίδης (δοσολογία έναρξης 100 mg και 40 mg αντίστοιχα)11. Η
χρήση μόνο σπιρονολακτόνης είναι αποδεκτή μόνο σε ασθενείς με ελάχιστο ασκίτη
λόγω του κινδύνου υπερκαλιαιμίας και του μακρού χρόνου ημίσειας ζωής του φαρμάκου. Ωστόσο, σε ασθενείς που δε νοσηλεύονται η μονοθεραπεία με σπιρονολακτόνη
είναι καλύτερα ανεκτή και δεν απαιτεί συχνή ρύθμιση της δοσολογίας12. Η φουροσεμίδη ως μονοθεραπεία θεωρείται λιγότερο αποτελεσματική και συνίσταται η χρήση
της σε συνδυασμό με σπιρονολακτόνη σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη12. Φαίνεται
ότι η συνδυασμένη αγωγή αποτελεί επί του παρόντος την καλύτερη προσέγγιση για
την επίτευξη γρήγορης νατριούρησης και τη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων καλίου13,11,14. Παρόλο που η ενδοφλέβια έγχυση φουροσεμίδης δύναται να προκαλέσει
αζωθαιμία και οξεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με κίρρωση και
ασκίτη, 80mg ενδοφλέβιας έγχυσης μπορούν να μας βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση ασθενών με ασκίτη ανθεκτικό (νάτριο ούρων <50 mmol σε 8 ώρες) ή ευαίσθητο
στα διουρητικά (>50 mmol)15
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Οι δόσεις και των δύο διουρητικών μπορούν να αυξηθούν ταυτόχρονα κάθε 3 με 5
ημέρες μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος (διατηρώντας πάντα την
αναλογία 100/40mg). Οι συνηθισμένες μέγιστες δόσεις είναι 400 mg/ ημέρα σπιρονολακτόνης και 160 mg φουρόσεμίδης. Η τελευταία μπορεί να διακοπεί προσωρινά σε
ασθενείς που εμφανίζουν υπόκαλιαιμία (πολύ συχνά στα πλαίσια αλκοολικής ηπατίτιδας). Σε ασθενείς με νεφρική νόσο του παρεγχύματος (π.χ., διαβητική νεφροπάθεια
ή IgΑ νεφροπάθεια) η σπιρονολακτόνη είναι λιγότερο ανεκτή λόγω υπερκαλιαιμίας.
Η αμιλορίδη (10-40 mg /ημέρα) μπορεί να αντικαταστήσει τη σπιρονολακτόνη σε
ασθενείς που εμφανίζουν επώδυνη γυναικομαστία. Ωστόσο σε μια τυχαιοποιημένη
μελέτη δεν είχε τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τη σπιρονολακτόνη16. Τέλος, συνίσταται η αποφυγή της χρήσης υδροχλωροθειαζίδης σε ασθενέις με
ασκίτη λόγω της υπονατριαιμίας που εμφανίζει9.
Η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη που έχει δημοσιευτεί σε ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη (3860 ασθενείς), έδειξε ότι ο περιορισμός της λήψης νατρίου και η
διπλή διουρητική αγωγή με σπιρονολακτόνη και φουροσεμίδη, μπορούν να επιφέρουν
μείωση του όγκου του ασκιτικού υγρου και ικανοποιητικό έλεγχο σε περισσότερο από
90% των ασθενών17.
1δ. Αποφυγή αντιυπερτασικής αγωγής και β αναστολέων
Τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης στους ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη είναι
αποτέλεσμα της ισορροπίας μεταξύ κυκλοφορούντων ουσιών που προκαλούν αγγειοσύσπαση (αγγειοτενσίνη, αλδοστερόνη) και της αγγειοδιασταλτικής δράσης του
οξειδίου του αζώτου 8. Η τιμή της αρτηριακής πίεσης αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα επιβίωσης σε ασθενείς με κίρρωση: Ασθενείς με μέση αρτηριακή
πίεση >82 mmHg παρουσιάζουν 70% επιβίωση σε ένα έτος, σε αντίθεση με 40% σε
αυτούς που έχουν μέση αρτηριακή πίεση≤82 mmHg. Η μείωση της αρτηριακής πίεσης
συνεπώς επιδεινώνει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών αυτών18.
Κατά συνέπεια, οι αναστολείς ACE και αναστολείς του υποδοχέα αγγειοτενσίνης
θα πρέπει να αποφεύγονται ή να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς
με κίρρωση και ασκίτη14.
Ομοίως, η προπρανολόλη (σε προοπτική μελέτη) είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
της επιβίωσης σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη19. Πιθανές αιτίες είναι η επακόλουθη
μείωση της αρτηριακής πίεσης αλλά και η αυξημένη συχνότητα των παρακεντήσεων
σε αυτήν την ομάδα των ασθενών20. Οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να σταθμίζουμε τα
οφέλη της χρήσης της με τους πιθανούς κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
γίνεται προσπάθεια διακοπής των β-αναστολέων στους ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη
που παρουσιάζουν επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας ή υπόταση11.
Οι αναστολείς προσταγλανδίνης, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, πρέπει
επίσης να αποφεύγονται καθώς μπορεί να μειώσουν τη νεφρική έκκριση νατρίου και
να επιδεινώσουν τη νεφρική λειτουργία.
Ανθεκτικός ασκίτης
Τα κριτήρια για τον ορισμό του ανθεκτικού ασκίτη είναι9:
i. Η μη ικανοποιητική ανταπόκριση στον περιορισμό της λήψης νατρίου και στη
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μέγιστη δυνατή δόση διουρητικής αγωγής (400 mg/ ημέρα σπιρονολακτόνης και
160 mg φουρόσεμίδης) ή
ii. Η ταχύτατη επανεμφάνισή του μετά από θεραπευτική παρακέντηση
Η αποτυχία της αγωγής με διουρητικά ορίζεται από την (α) ελάχιστη ή και καμία
απώλεια βάρους σε συνδυασμό με επίπεδα νατρίου ούρων (<78 mmol/ημέρα), ή (β)
εμφάνιση κλινικά σημαντικών επιπλοκών από τα διουρητικά όπως ηπατική εγκεφαλοπάθεια, κρεατινίνη ορού > 2.0 mg/dL, νάτριο ορού < 120 mmol/L ή κάλιο ορού >6
mmol/L9.
Παρόμοια είναι και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Μελέτης Ήπατος21:
Ανεπαρκής απάντηση στα διουρητικά
Ο ασκίτης ο οποίος δε μπορεί να κινητοποιηθεί ή η πρόωρη επανεμφάνιση (υποτροπίαζων) του οποίου δε μπορεί να αντιμετωπιστεί λόγω της μη ικανοποιητικής
απάντησης στο περιορισμό νατρίου και στα διουρητικά.
Ανάπτυξη επιπλοκών στα διουρητικά
Ο ασκίτης ο οποίος δε μπορεί να κινητοποιηθεί ή η πρόωρη επανεμφάνιση (υποτροπίαζων) του οποίου δε μπορεί να αντιμετωπιστεί λόγω εμφάνισης επιπλοκών από
τη θεραπέια με διουρητικά.
Προυποθέσεις
1. Διάρκεια θεραπείας
Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τη μέγιστη θεραπευτική δόση διουρητικών
(σπιρονολακτόνη 400 mg και φουροσεμίδη 160 mg ημερησίως) για μια εβδομάδα
τουλάχιστον σε συνδυασμό με περιορισμό άλατος.
2. Έλλειψη ανταπόκρισης
Μέση απώλεια βάρους <0.8 kg σε 4 ημέρες και συγκέντρωση νατρίου ούρων
μικρότερη από την ημερήσια πρόσληψη νατρίου.
3. Υποτροπιάζων
Επανεμφάνιση ακιτικού υγρού (grade 2 – 3) εντός 4 εβδομάδων από την κινητοποίησή του.
4. Επιπλοκές διουρητικών:
Εμφάνιση ηπατικής εγκεφαλοπάθειας ελλείψει άλλων προδιαθεσικών παραγόντων.
Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, η οποία ορίζεται ως αύξηση της κρεατινίνης>100% ή >2 mg/dl
Υπονατριαιμία, η οποία ορίζεται ως μείωση του Να στον ορό >10 mmol/L ή Να
<125 mmol/L.
Υποκαλιαιμία ή υπερκαλιαιμία (<3 mmol/L και >6 mmol/L) παρά την κατάλληλη
θεραπευτική αγωγή.
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Επιπλέον, πριν θέσουμε τη διάγνωση του ανθεκτικού ασκίτη, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι οι β-αναστολείς μειώνουν την επιβίωση των ασθενών με ανθεκτικό ασκίτη 20
όπως προαναφέρθηκε και θα πρέπει να αποφεύγονται. Αντίθετα, χορήγηση μιδοδρίνης
7.5 mg tds, αυξάνει τον όγκο των ούρων, την απέκκριση νατρίου, τη μέση αρτηριακή
πίεση και την επιβίωση22. Με τη προσθήκη μιδοδρίνης στα διουρητικά, μπορεί θεωρητικά ένας ανθεκτικός ασκίτης να μετατραπεί σε ευαίσθητο στα διουρητικά ασκίτη.
Οι ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη με βάση τα παραπάνω κριτήρια, αποτελούν λιγότερο από 10% των ασθενών με κίρρωση και ασκίτη.
Θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού
στα διουρητικά ασκίτη
Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού στα διουρητικά
ασκίτη περιλαμβάνουν:
α. διαδοχικές θεραπευτικές παρακεντήσεις,
β. μεταμόσχευση ήπατος,
γ. διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαισυστηματική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (transjugular
intrahepatic portasystemic stent-shunt, TIPSS),
δ. Alfaalfa pump και άλλες θεραπείες σε στάδιο κλινικών μελετών
(a) Διαδοχικές θεραπευτικές παρακεντήσεις
Οι θεραπευτικές παρακεντήσεις μεγάλου όγκου είναι αποτελεσματικές για τον
έλεγχο του ασκίτη. Ακόμη και σε ασθενείς που δεν παρουσιάζουν έκκριση νατρίου
στα ούρα, οι παρακεντήσεις θεωρούνται ασφαλείς 88. Το EASL προτείνει διακοπή
των διουρητικών εάν το νάτριο ούρων είναι <30 mmol/ημέρα14. Η συχνότητα των παρακεντήσεων παρέχει πληροφορίες ως προς τη συμμόρφωση του ασθενή στη δίαιτα
χαμηλή σε νάτριο.
Όσον αφορά την αναπλήρωση υγρών με κολλοειδή μετά από παρακεντήσεις, μία
μετα-ανάλυση 17 τυχαιοποιημένων μελετών με 1225 ασθενείς, κατέδειξε τη μείωση
της θνητότητας στους ασθενείς που λάμβαναν αλβουμίνη23 σε σχέση με άλλα κολλοειδή. Χορηγούνται 10 g αλβουμίνης για κάθε λίτρο ασκιτικού υγρού που αφαιρείται21.
Παρά την αναπλήρωση, οι διαδοχικές θεραπευτικές παρακεντήσεις, μειώνουν τις
ολικές πρωτεΐνες και μπορούν να επιδεινώσουν τον υποσιτισμό που ήδη προυπάρχει
στους ασθενείς αυτούς και να προδιαθέσουν σε λοιμώξεις. Το 21% των ασθενών με
ανθεκτικό ασκίτη θα πεθάνει εντός 6 μηνών24. Η ομάδα αυτή των ασθενών πρέπει να
παραπέμπεται για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης ήπατος.
TIPSS
H διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαισυστηματική αναστόμωση (transjugular
intrahepatic portasystemic stent-shunt (TIPSS)) έχει σκοπό την εγκατάσταση επικοινωνίας μεταξύ ηπατικής και πυλαίας φλέβας και τη μείωση της πίεσης στην τελευταία.
Τέσσερεις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες συνέκριναν τα TIPSS με διαδοχικές
παρακεντήσεις μεγάλου όγκου25,26,27. Υπήρξε στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα στην
επιβίωση, λιγότερα επεισόδια ηπατονεφρικού25, αλλά πιο σοβαρή εγκεφαλοπάθεια25
στους ασθενείς με TIPSS.
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Λόγω της υπερδυναμικής κυκλοφορίας των κιρρωτικών ασθενών, το κλάσμα εξώθησης είναι συχνά μεγαλύτερο από 70-75%28. Κλάσμα εξώθησης μεγαλύτεο από 60%,
θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλές όριο προκειμένου να αποφύγουμε τη διαστολική
δυσλειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια μετά από TIPSS29. Άλλες σχετικές και απόλυτες αντενδείξεις και πιθανές επιπλοκές από την τοποθέτηση TIPSS παρουσιάζονται
στους παρακάτω πίνακες.
Αντενδείξεις για την τοποθέτηση TIPSS
Αντενδείξεις για την τοποθέτηση TIPSS
Απόλυτες

Σχετικές

yy Πρωτογενής πρόληψη κιρσορραγίας

yy Ηπάτωμα

yy Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

yy Απόφραξη όλων των ηπατικών φλεβών

yy Πολλαπλές ηπατικές κύστεις

yy Εκτεταμένη θρόμβωση πυλαίας

yy Σήψη

yy INR >5

yy Απόφραξη χοληφόρων

yy PLT< 20,000/cm3

yy Σοβαρού βαθμού πνευμονική υπέρταση

yy Μετρίου βαθμού πνευμονική υπέρταση

Επιπλοκές από τη τοποθέτηση TIPSS
Δυσλειτουργία TIPSS

Συχνότητα

Θρόμβωση

10–15 %

Στένωση/ απόφραξη

18–78%

Διάτρηση κάψας ήπατος

33%

Ενδοπεριτοναική αιμορραγία

1-2%

Έμφρακτο ήπατος

<1%

Αιμοχολία

<5%

Σήψη

2-10%

Επιμόλυνση TIPSS

σπάνια

Αιμόλυση

10-15%

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
Νέα/ επιδείνωση προυπάρχουσας

10-44%

Χρόνια

5-20%

Μετανάστευση TIPSS στην κάτω κοίλη φλέβα ή στη πυλαία

10-20%

Alfa pump
Η Alfa pump είναι μια συσκευή η οποία εμφυτεύεται υποδόρια και λειτουργεί ως
αντλία η οποία διοχετεύει το ασκιτικό υγρό προς την ουροδόχο κύστη και αποβάλλεται
με την ούρηση. Διαθέτει εσωτερικούς αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν την πίεση
στην περιτοναϊκή κοιλότητα και στην ουροδόχο κύστη και ρυθμίζονται κατάλληλα μέσω
υπολογιστή από το γιατρό. Κατά κανόνα, ενεργοποιείται κάθε 10-15 min και μετακινεί
145

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης Διημεριδασ ΕΛΙΓΑΣΤ

10–30 ml ασκιτικού υγρού στην ουροδόχο κύστη. Η λειτουργία της σταματάει όταν η
περιτοναϊκή κοιλότητα αδειάζει από ασκιτικό υγρό ή η ουροδόχος κύστη διατείνεται
παθολογικά. Επιπλέον, η ALFA pump δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο
ασθενής πρέπει φορτίζει περιοδικά τη μπαταρία (χωρίς καλώδιο) για 20 λεπτά κάθε
μέρα30.
Τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης αυτής μελέτης σε τουλάχιστον 70 ασθενείς και 9 κέντρα της Ευρώπης δείχνουν ότι το σύστημα της ALFA pump είναι πιο
αποτελεσματικό απο τις διαδοχικές παρακεντήσεις και παρουσιάζει ήδη μείωση της
συχνότητας των επιπλοκών που σχετίζονται με την κίρρωση. Οι επιπλοκές του συστήματος στα αρχικά αυτά στάδια σχετίζονται κυρίως με τις χειρουργικές μεθόδους
εμφύτευσης της συσκευής 30.
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