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Oäçãßåò ãéá ôïõò óõããñáöåßò

Στις οδηγίες που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη οι 
τελευταίες υποδείξεις (1997) της Διεθνούς Επιτροπής των 
Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee of 
Medical Journal Editors - ICM - JE): Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στα “Νοσοκομειακά Χρονικά” 
δημοσιεύονται εργασίες πάνω σε θέματα της Ιατρικής 
και των συναφών κλάδων καθώς και γενικότερα θέματα 
με ιατρικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα:

Ανασκοπήσεις, από δύο το πολύ συγγραφείς. Περιέ-
χουν μέχρι 20 δακτυλογραφημένες σελίδες και μέχρι 100 
παραπομπές το πολύ.

Πρωτότυπες εργασίες, βασικής ή κλινικής έρευνας. 
Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα στοιχεία. Απαραίτητη 
η στατιστική ανάλυση.

Κλινικές μελέτες, για την παρουσίαση κλινικής εμπει-
ρίας, μέχρι 15 σελίδες το πολύ και ανάλογη βιβλιογραφία. 
Στατιστική ανάλυση επιθυμητή.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, για σύντομη (6-8 σελίδες) 
παρουσίαση σπάνιας νόσου ή εκδήλωσης ή ασυνήθους 
κλινικής πορείας. Η συζήτηση περιορίζεται στην υποστή-
ριξη της παρουσίασης και δεν πλατειάζει σε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση.

Εργαστηριακά διαγνωστικά θέματα, για παρουσίαση 
ειδικών τεχνικών ή μεθόδων (μέχρι 15 σελίδες).

Άρθρα σύνταξης, για σύντομο σχολιασμό επίκαιρων 
θεμάτων ή δημοσιευόμενων εργασιών, μετά από επι-
λογή του συγγραφέα από τη Συντακτική Επιτροπή. Αν 
εκφράζουν συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού είναι 
ανυπόγραφα.

Επίκαιρα θέματα, για σύντομη (μέχρι 4-5 σελίδες) 
αναφορά τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα, 
με πολύ περιορισμένη βιβλιογραφία.

Γραπτά σεμινάρια, γραπτά συμπόσια, στρογγυλά 
τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις, 
κατά την κρίση της Σύνταξης.

Ειδικά θέματα, που αφορούν τις επιστήμες υγείας 
και δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασιών, 
καθώς και γενικότερου ενδιαφέροντος που άπτονται της 
ιατρικής, έκτασης μέχρι 15-20 σελίδες.

Γράμματα αναγνωστών, πάντοτε ενυπόγραφα και 
έκτασης 1-2 σελίδων, με κρίσεις για δημοσιευόμενη ερ-
γασία ή γενικότερες γνώμες, σύντομες παρατηρήσεις, 
πρόδρομα αποτελέσματα σε συντομία κ.λπ. Αν αφορούν 
κρίσεις δημοσιευμένης εργασίας, τίθενται υπόψη του 
συγγραφέα, που μπορεί να απαντήσει. 

2. ÁËËÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

 – Η γλώσσα των εργασιών αφήνεται στο συγγραφέα, 
αρκεί να είναι ορθή και ομοιογενής. Πάντως συνιστούμε 
τη χρήση σωστής δημοτικής.

 – Συνίσταται η αποφυγή αναγραφής μεγάλου αριθμού 
συγγραφέων, ιδιαίτερα στις “Ενδιαφέρουσες Περιπτώ-
σεις”, στις οποίες οι συγγραφείς δεν πρέπει να υπερ-
βαίνουν τους πέντε. Όλοι οι εμφανιζόμενοι συγγραφείς 

μιας εργασίας, ιδίως πρωτότυπης, οφείλουν να έχουν 
συμβάλει ουσιωδώς στην εκπόνησή της και συγκεκριμένα 
α) στη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εκτέλεσή της, 
τη συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων, και β) 
στη συγγραφή ή/και επιμέλεια κειμένου. Εξυπακούεται 
ότι πρέπει να έχουν λάβει γνώση της τελικής μορφής 
του κειμένου και να έχουν εγκρίνει την υποβολή του 
προς δημοσίευση. Άλλη συμμετοχή, όπως αυτή της 
χρηματοδότησης, της συλλογής υλικού ή της γενικής 
εποπτείας της ερευνητικής ομάδας δεν δικαιολογεί την 
εμφάνιση ονόματος στη συγγραφική ομάδα. Γι’ αυτές 
τις περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα γραπτής 
αναγνώρισης της όποιας συμβολής, η οποία βεβαίως 
δημοσιεύεται μαζί με το κείμενο. Η σειρά δημοσίευσης 
των ονομάτων των συγγραφέων συναποφασίζεται 
από τους ίδιους.

 – Όλες οι εργασίες αποστέλλονται για κρίση σε δύο 
ανεξάρτητους κριτές και επί διαφωνίας σε τρίτον. 
Τα ονόματα των κριτών και των συγγραφέων είναι 
απόρρητα. Η τελική απόφαση για δημοσίευση και ο 
χρόνος της ανήκει στη Συντακτική Επιτροπή.

 – Εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί προφορικά ή δημοσι-
ευθεί σε περίληψη (π.χ. πρακτικά συνεδρίων) ή έχει 
δημοσιευθεί αλλού, αλλά παρουσιάζεται με πρόσθε-
τα ή νεότερα στοιχεία, αυτό υποσημειώνεται στη 
σελίδα του τίτλου. Θεωρούμε ηθική δέσμευση των 
συγγραφέων να μην υποβάλλουν εργασία αυτούσια 
δημοσιευμένη αλλού. Η τελευταία δεν γίνεται δεκτή 
προς δημοσίευση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής και με 
σχετική σημείωση. Η δημοσίευση μιας εργασίας σε 
ξενόγλωσσο περιοδικό δεν αποκλείει τη δημοσίευσή 
της στην ελληνική γλώσσα στο παρόν περιοδικό, στο 
σύνολό της ή μέρος αυτής, φυσικά μετά από τη σχε-
τική διαδικασία κρίσης.

 – Πειραματικές κλινικές εργασίες (φάση 1, 2, 3) σε 
ανθρώπους πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη 
δήλωση ότι η έρευνα έγινε σύμφωνα με τους διεθνείς 
δεοντολογικούς κανόνες και τη νομοθεσία (συγκατά-
θεση ασθενών, έγκριση από επιτροπή δεοντολογίας ή 
φαρμάκων, έγκριση φαρμάκου από τον ΕΟΦ κ.λπ.).

 – Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε 
διπλό διάστημα σε τρία αντίτυπα. Η Σύνταξη του 
περιοδικού θεωρεί δεδομένο ότι η εργασία είναι σε 
γνώση και έχει την έγκριση όλων των συγγραφέων 
και του διευθυντή του τμήματος από το οποίο προ-
έρχεται. Το τυχόν αντίθετο αφορά στις σχέσεις των 
ενδιαφερομένων και η Συντακτική Επιτροπή (η οποία 
κρίνει εργασίες και όχι διαπροσωπικές σχέσεις) δεν 
έχει καμιά ανάμειξη.

 – Οι αναφερόμενες ουσίες πρέπει να αναγράφονται 
με την κοινόχρηστη ονομασία ή το χημικό όνομα. Για 
τις μονάδες, ενθαρρύνουμε τη χρήση του διεθνούς 
Système International (SI) - βλ. ΙΑΤΡΙΚΗ 1980, 37:139.
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το χειρόγραφο πρέπει να έχει:
 1. Σελίδα τίτλου, με τον τίτλο της εργασίας (μέχρι 15 

λέξεις), τα ονόματα των συγγραφέων και σε υποσημεί-
ωση το τμήμα από το οποίο προέρχεται, τη θέση ή τον 
ανώτερο ακαδημαϊκό τίτλο κάθε συγγραφέα και τυχόν 
υποσημείωση για το εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί ή 
δημοσιευθεί σε περίληψη αλλού (βλ. παραπάνω). Να 
σημειώνεται ο υπεύθυνος της αλληλογραφίας και τα 
τηλέφωνά του.

 2. Σελίδα περίληψης στα ελληνικά με τις λέξεις ευρετη-
ρίου (key words).

 3. Το κείμενο της εργασίας με κατάλληλο χωρισμό σε 
διάφορα «κεφάλαια».

 4. Σελίδα με την αγγλική περίληψη, με τον τίτλο της 
εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων και τις λέξεις 
ευρετηρίου στα αγγλικά, με τη μορφή abstract (μέ-
χρι 300 λέξεις), δομημένου με συγκεκριμένο τρόπο: 
background, material and methods, results, conclusions, 
key words.

 5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος 
δεν είναι αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παρα-
πομπές ευρίσκονται στο κείμενο. Στο κείμενο αναφέ-
ρονται με τον αριθμό του καταλόγου και όχι με όνομα 
συγγραφέα. Για άρθρα περιοδικών, τα επώνυμα των 
συγγραφέων γράφονται μέχρι τρία – τα παραπάνω 
γράφονται et al ή κ.ά. (με τα αρχικά χωρίς τελείες) – ο 
τίτλος του άρθρου, το περιοδικό γραμμένο με τη διεθνή 
μορφή σύντμησης όπως στο Ιndex Medicus, η χρονο-
λογία, ο αριθμός τόμου και η πρώτη και τελευταία 
σελίδα του άρθρου (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. 
JAMA 1988, 215: 101-103). Για μονογραφία, το όνομα, 
ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. 
Smith A: Intestinal bleeding. Saunders Co, London, 1988). 
Για κεφάλαιο βιβλίου, τα ονόματα, ο τίτλος του κεφα-
λαίου, ο τίτλος του βιβλίου, ο επιμελητής σύνταξης 
(editor), ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. 
Smith A: Intestinal bleeding. In: Practice of Surgery, H. 
Kim, ed, Saunders Co, London 1988). Οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν 
από τον κριτή και - κυρίως - από τον αναγνώστη. 
Έτσι, εάν η βιβλιογραφική αναφορά ευρίσκεται σε 
άρθρο, βιβλίο κ.λπ. που δεν συμβουλεύθηκε άμεσα 

ο συγγραφέας αλλά αναφέρεται αλλού, ιδιαίτερα για 
παλιά ή δυσεύρετα στοιχεία, τότε δεν αναγράφεται 
σαν ξεχωριστή αναφορά διογκώνοντας άσκοπα και 
τεχνητά το βιβλιογραφικό πίνακα, αλλά αποδίδεται 
στο στοιχείο που άμεσα μελέτησε ο συγγραφέας (π.χ. 
“ο Crohn to 1932 ανέφερε10” - όπου 10 είναι το άρθρο 
του Smith που πράγματι συμβουλεύτηκε ο συγγραφέ-
ας). Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για τη χρησιμοποίηση 
και της ελληνικής βιβλιογραφίας που είναι ήδη αρκετά 
πλούσια.

 6. Πίνακες και σχήματα σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα, 
σε τρία αντίτυπα, με διαδοχική αρίθμηση και σύντομη 
επεξήγηση. Πίνακες δακτυλογραφημένοι σε διπλό 
διάστημα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σχήματα με 
σινική μελάνη.

 7. Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί. 
Πίσω από τη φωτογραφία σημειώνεται με μαλακό 
μολύβι βέλος που δείχνει το πάνω μέρος και ο αύξων 
αριθμός και σε αυτοκόλλητο τα ονόματα των συγγρα-
φέων της εργασίας. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται οι 
υπότιτλοι των φωτογραφιών κατά σειρά. Συνιστούμε 
τη χρησιμοποίηση των τελείως απαραίτητων για κάθε 
περίπτωση φωτογραφιών, το μέγεθος των οποίων 
στην τελική εκτύπωση ανήκει στην κρίση του υπεύ-
θυνου έκδοσης. Σημειώνεται ότι κατά τη δημοσίευση 
φωτογραφίας ασθενούς θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του 
ατόμου. Το ονοματεπώνυμο σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να αναγράφεται (π.χ. σε ακτινογραφίες, κ.λπ.), 
ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες η απλή επικά-
λυψη των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή διαφύλαξη 
της ανωνυμίας του εικονιζόμενου προσώπου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΤΥΠΑ

Ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας κάνει την 
τελευταία διόρθωση του δοκιμίου κατά την οποία αποκλεί-
ονται μεταβολές ή προσθήκες στην εργασία. Η διόρθωση 
αυτή πρέπει να γίνεται σε 2-3 ημέρες και να επιστρέφεται 
με την τυχόν αίτηση ανατύπων, τα έξοδα των οποίων βα-
ρύνουν τους συγγραφείς και καθορίζονται από τον εκδότη, 
χωρίς ανάμειξη της Σύνταξης. 

Oäçãßåò ãéá ôïõò óõããñáöåßò
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Εισαγωγή

ΔΓ Καραμανώλης

Διευθυντής, Β’ Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελι-
σμός»

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Με τον Αλέκο Αυγερινό 
σαν εσωτερικό βοηθό έκανα 
την πρώτη μου εφημερία 
ως ειδικευόμενος ένα βράδυ 
του Μαϊου του 1974 στη Β’ 
Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική στον Ευαγγελισμό, 
στην οποία Διευθυντής 
ήταν ο κοινός μας δάσκα-
λος, αείμνηστος Καθηγητής 
Κων/νος Γαρδίκας.

Έκτοτε και για περίπου 30 χρόνια συμπορευ-
θήκαμε σε κοινές διαδρομές και επομένως τα όσα 
θα καταγράψω για τον χαρακτήρα, τις ικανότητες 
και την προσφορά του ανδρός στα πράγματα είναι 
απολύτως έγκυρα.

Ο Αλέκος έτυχε εξαιρετικής εκπαίδευσης στην 
Παθολογία και τη Γαστρεντερολογία, τόσο στον Ευ-
αγγελισμό όσο και στο Central Middlesex Hospital και 
το Royal Free του Λονδίνου, όπου μετεκπαιδεύτηκε 
στην ενδοσκόπηση και την ηπατολογία. Το σημαντι-
κότερο όμως ήταν ότι συνέχισε να ενημερώνεται διά 
βίου παρακολουθώντας με ζέση και αφοσίωση όλα 
τα σημαντικά διεθνή συνέδρια σε ό,τι πιο σύγχρονο 
είχε να επιδείξει η επιστήμη μας. Αυτό τον έκανε να 
είναι όχι μόνο ένας εξαιρετικός ενδοσκόπος, αλλά και 
ένας βαθύς γνώστης της Γαστρεντερολογίας.

Ως συνέπεια των ανωτέρω η εξέλιξή του υπήρξε 
φυσιολογικά μετεωρική. Διαδοχικά λέκτορας, επίκου-
ρος, αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και από το 1985 Διευθυντής της Β’ Γαστρεντε-
ρολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού. Το έργο του στον 
Ευαγγελισμό, χάρις και στην εκπληκτική εργατικότητά 
του, υπήρξε τεράστιο. Κατάφερε να οργανώσει το 
καλύτερο Ενδοσκοπικό Τμήμα στη χώρα το οποίο είναι 
και το μοναδικό από το 2003 που αναγνωρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γαστρεντερολογίας ότι πλη-
ροί τις προϋποθέσεις χορηγήσεως του Ευρωπαϊκού 
Διπλώματος Γαστρεντερολογίας.

Ο Αλέκος είχε πάθος με την εκπαίδευση. Δεν εφεί-
σθη κόπων και δαπανών προκειμένου οι ειδικευόμενοί 
του να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση 
και να γίνουν κοινωνοί του παγκοσμίου γίγνεσθαι στην 
ειδικότητά μας.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποφοιτήσουν από 
τη Β’ Γαστρεντερολογική Κλινική περίπου 30 συνά-
δελφοι, οι οποίοι τιμούν τη Γαστρεντερολογία στο 
Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στον 
Ιδιωτικό τομέα. Ακολουθώντας την παρακαταθήκη 
του Δασκάλου τους διαπρέπουν με την επιστημονική 
τους επάρκεια και το υψηλό τους ήθος και αποτελούν 
παράδειγμα για όλους.

Ένας άλλος τομέας, όπου ο εκλιπών διέπρεψε, 
ήταν η έρευνα. Ο ίδιος εκπόνησε ή έλαβε μέρος σε 
60 διεθνείς εργασίες και σε μεγάλο αριθμό ελληνικών, 
ενώ από το Τμήμα του εκπονήθηκαν 20 διδακτορικές 
διατριβές υψηλού επιπέδου. Το σημαντικότερο όμως 
κατά τη γνώμη μου ήταν ότι ενεφύσησε την αγάπη 
προς την έρευνα στους συνεργάτες του, οι οποίοι 
συνεχίζουν να έχουν ανάλογες με τον Δάσκαλό τους 
επιδόσεις.

Εκτός όλων των ανωτέρω ασχολήθηκε πολύ ενερ-
γά με τα κοινά της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής 
Εταιρείας, όπου προσπάθησε να βελτιώσει τα πράγ-
ματα και, ανεξάρτητα από την τελική κατάληξη των 
προσπαθειών του, τα κίνητρά του ήταν ευγενή και 
ανυστερόβουλα.

Στην προσωπική του ζωή, με τη σύντροφο της 
ζωής του Λέλα ευτύχησε να δημιουργήσει μια εξαι-
ρετική οικογένεια και να δει τα πέντε παιδιά του 
να προοδεύουν και να τιμούν το όνομά του και την 
οικογενειακή του παράδοση.

Ο Αλέξανδρος Αυγερινός έζησε μια σύντομη αλλά 
πλήρη και δημιουργική ζωή και γι’ αυτό του αξίζει ο 
δημόσιος έπαινος ότι «καλώς ήγαγε τα πράγματα». 
Όσοι τον γνωρίσαμε θα διατηρήσουμε τη μνήμη ενός 
χαρισματικού συναδέλφου, ενός άξιου επιστήμονα, 
ενός καλού ανθρώπου.



Κιρσοί οισοφάγου

Ι Αναστασίου1, K Αναστασίου2

SUMMARY

ANASTASIOU J., ANASTASIOU K. Esophageal varices. Portal hypertension would be of virtually no 
clinical significance, if esophageal varices did not form. Spontaneous portosystemic shunts develop 
in patients with portal hypertension in the following anatomic sites: the cardia of the stomach, the 
rectum, the falcate ligament, at anatomic sites where intra-abdominal organs come in contact with 
retroperitoneal tissues or are supported by the abdominal wall, between the splenic and the left 
renal vein. At the time of initial diagnosis of cirrhosis esophageal varices are present in 30% of pa-
tients with compensated liver cirrhosis, and in 60% of patients with decompensated cirrhosis. The 
incidence of formation of esophageal varices is 8% per year. The formation of varices is usually ac-
companied by an increase in size, and they occasionally bleed. Several efforts to define the prognostic 
markers of the formation and physical history of esophageal varices have been made. A variety of 
conflicting data is reported, mainly due to the different definitions that are used to define the size 
of the esophageal varices. Currently, it is considered that esophageal varices are formed when the 
portal vein pressure, which is indirectly measured using the hepatic veins wedge pressure (HVPG), 
exceeds the 10-12 mmHg limit, despite the fact that not all the patients of the aforementioned 
group develop esophageal varices. Taking into account the accumulated data regarding the physical 
history of variceal formation, the questions of whether and at which intervals should the patients 
suffering from liver cirrhosis undergo endoscopic follow-up arises. In a recent consensus congress 
it was suggested that all patients suffering from liver cirrhosis should undergo upper gastrointestinal 
endoscopy. In patients with compensated cirrhosis the interval between endoscopy should be 2-3 
years, and in patients presenting with small varices the interval should be 1-2 years. Nosokomiaka 
Chronika, 71, 6-9, 2009.

Key words: liver cirrhosis, portal hypertension, esophageal varices

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πυλαία υπέρταση δεν θα είχε κλινική σημασία αν δεν σχηματίζονταν οι κιρσοί οισοφάγου. Οι 
πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις σχηματίζονται στα ακόλουθα σημεία: στην καρδία του στο-
μάχου, στο ορθό, στο δρεπανοειδή σύνδεσμο, σε σημεία όπου τα ενδοκοιλιακά όργανα έρχονται 
σε επαφή με οπισθοπεριτοναϊκούς ιστούς ή αναρτώνται από το κοιλιακό τοίχωμα, ανάμεσα 
στην σπληνική και αριστερή νεφρική φλέβα. Κατά τη διάγνωση της κίρρωσης, κιρσοί οισοφά-
γου ανευρίσκονται στο 30% των ασθενών με καλά αντιρροπούμενη κίρρωση και στο 60% των 
ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, ενώ η επίπτωση δημιουργίας κιρσών υπολογίζεται 

1Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2 Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη-
νών

ANAΣΚΟΠΗΣΗ
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ΚΙΡΣΟΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

i. Ανατομία κιρσών οισοφάγου

Οι αυξημένες αντιστάσεις που αναπτύσσονται στο 
σύστημα της πυλαίας φλέβας οδηγούν στην ανάπτυξη 
ενός εκτεταμένου δικτύου παράπλευρης κυκλοφορίας 
που αποσκοπεί στη μεταφορά του αίματος της πυ-
λαίας φλέβας στη συστηματική κυκλοφορία.

Οι αναστομώσεις μεταξύ της πυλαίας φλέβας και 
της συστηματικής κυκλοφορίας είναι οι ακόλουθες 
(1):
 1) Στην καρδία του στομάχου, όπου η αριστερή 

γαστρική και οι βραχείες γαστρικές φλέβες του 
πυλαίου συστήματος αναστομώνονται με τις με-
σοπλεύριες, διαφραγματοοισοφαγικές και την 
ελάσσονα άζυγο φλέβα. Η εκτροπή του αίματος 
οδηγεί στη δημιουργία κιρσοειδών ανευρύνσεων 
στην υποβλεννογόνιο στιβάδα του κατώτερου 
οισοφάγου, στην καρδία και το θόλο του στομά-
χου.

 2) Στο ορθό όπου η άνω αιμορροϊδική φλέβα του 
πυλαίου συστήματος αναστομώνεται με τη μέση 
και τις κάτω αιμορροϊδικές φλέβες του συστήματος 
της κάτω κοίλης φλέβας. Η αναστόμωση αυτή 
έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κιρσών στο 
ορθό.

 3) Στο δρεπανοειδή σύνδεσμο, διαμέσου των υπολειμ-
μάτων των παρομφάλιων φλεβών της ομφαλικής 
κυκλοφορίας του εμβρύου, οι οποίες εκβάλλουν 
στον αριστερό κύριο κλάδο της πυλαίας φλέβας.

 4) Σε σημεία όπου τα ενδοκοιλιακά όργανα έρχονται 
σε επαφή με οπισθοπεριτοναϊκούς ιστούς ή αναρ-

τώνται από το κοιλιακό τοίχωμα.
 5) Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν αναστομώσεις 

ανάμεσα στη σπληνική και την αριστερή νεφρική 
φλέβα, είτε μέσω άμεσης εκτροπής είτε έμμεσα 
μέσω διαφραγματικών, παγκρεατικών, γαστρικών 
φλεβών ή φλεβών του αριστερού επινεφριδίου.

ii. Φυσική ιστορία ανάπτυξης  
των κιρσών οισοφάγου

Κατά τη διάγνωση της κίρρωσης οισοφαγικοί 
κιρσοί ανευρίσκονται σε ποσοστό 30% σε ασθενείς με 
καλά αντιρροπούμενη κίρρωση και 60% σε ασθενείς 
με μη αντιρροπούμενη κίρρωση (2), ενώ η επίπτωση 
δημιουργίας κιρσών υπολογίζεται σε 8% ανά έτος (3).

Η ανάπτυξη κιρσών συνήθως συνεπάγεται και 
αύξηση του μεγέθους τους, ενώ ενίοτε αιμορραγούν. 
Αύξηση του μεγέθους τους αναφέρεται σε ποσοστό 
10-20% στα 1-2 χρόνια από την πρώτη ενδοσκοπική 
παρατήρησή τους (4). Έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλοι 
κιρσοί, μετά 2 έτη, εμφανίζονται στο 31% των ασθενών 
χωρίς κιρσούς και 70% των ασθενών με κιρσούς 1ου 
βαθμού κατά την πρώτη ενδοσκοπική εκτίμηση (5). 
Άλλη μελέτη αναφέρει ότι μεγάλοι κιρσοί μετά 6 έτη 
παρακολούθησης παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 4% 
σε κιρρωτικούς ασθενείς χωρίς κιρσούς και σε 25% σε 
ασθενείς με μικρούς κιρσούς κατά την πρώτη ενδοσκο-
πική εκτίμηση (6). Οι ανωτέρω διαφορές οφείλονται 
κυρίως στο διαφορετικό τρόπου ορισμού του μεγέθους 
των κιρσών. Στη μελέτη των D’ Amico και συν. (7) 494 
ασθενείς με κίρρωση παρακολουθήθηκαν προοπτικά 
για μέσο χρόνο για 131 μήνες. Σε 225 ασθενείς (45.5%) 
δεν παρατηρήθηκαν κιρσοί οισοφάγου κατά την αρ-

σε 8% ανά έτος. Η ανάπτυξη κιρσών σημαίνει συνήθως και αύξηση του μεγέθους τους, ενώ 
ενίοτε αιμορραγούν. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προσδιορισμού παραγόντων πρόβλεψης 
της ύπαρξης και της εξέλιξης των κιρσών του οισοφάγου. Ποικιλία αντικρουόμενων δεδομένων 
παρατηρείται, κυρίως λόγω των διαφορετικών ορισμών του μεγέθους των κιρσών. Σήμερα είναι 
αποδεκτό ότι οισοφαγικοί κιρσοί δημιουργούνται όταν η πίεση στην πυλαία, εκτιμώμενη έμμεσα 
με την πίεση ενσφήνωσης των ηπατικών φλεβών (HVPG) ξεπεράσει τα 10-12 mmHg, παρότι δεν 
εμφανίζουν κιρσούς οισοφάγου όλοι οι ανήκοντες σε αυτήν την ομάδα ασθενείς. Λαμβάνοντας 
υπόψιν τα σχετικά με τη φυσική ιστορία των κιρσών δεδομένα τίθεται το ερώτημα εάν και κατά 
πόσο συχνά θα γίνεται ενδοσκοπική παρακολούθηση των ασθενών με κίρρωση ήπατος. Σε 
πρόσφατο συνέδριο ομοφωνίας υποστηρίχθηκε ότι όλοι οι ασθενείς με κίρρωση του ήπατος 
θα πρέπει να ενδοσκοπούνται την αρχική στιγμή της διάγνωσης. Στην καλώς αντιρροπούμενη 
κίρρωση άνευ κιρσών, ενδοσκόπηση θα πρέπει να γίνεται κάθε 2-3 έτη, ενώ με μικρούς κιρσούς 
θα πρέπει να γίνεται ενδοσκόπηση κάθε 1-2 έτη. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 6-9, 2009.

Λέξεις κλειδιά: κίρρωση ήπατος, πυλαία υπέρταση, κιρσοί οισοφάγου
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χική εκτίμηση. Κιρσοί αναπτύχθηκαν στο 41% των 
ασθενών κατά τη διάρκεια 10 ετών παρακολούθησης, 
ενώ η επίπτωση ανάπτυξης μεγάλου μεγέθους κιρσών 
ήταν 5% ανά έτος.

iii. Πρόβλεψη της ύπαρξης  
και της εξέλιξης των κιρσών οισοφάγου

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προσδιορισμού 
παραγόντων πρόβλεψης της ύπαρξης και της εξέλι-
ξης των κιρσών του οισοφάγου. Παρατηρείται όμως 
ποικιλία αντικρουόμενων δεδομένων κυρίως λόγω των 
διαφορετικών ορισμών του μεγέθους των κιρσών.

Η ανεύρεση κιρσών οισοφάγου έχει συσχετισθεί 
με τον αριθμό των αιμοπεταλίων, το μέγεθος του 
σπληνός, την παρουσία ασκίτη, την αλβουμίνη, το 
Child-Pugh score και την παρουσία αραχνοειδών αι-
μαγγειωμάτων (8). Μια γαλλική ομάδα (9) μελέτησε 
116 κιρρωτικούς ασθενείς και πρότεινε τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων και το χρόνο προθρομβίνης σαν 
δείκτες παρουσίας κιρσών οισοφάγου, όπως επίσης 
τον αριθμό των αιμοπεταλίων, το χρόνο προθρομβί-
νης και τα αραχνοειδή αιμαγγειώματα σαν δείκτες 
ύπαρξης μεγάλων κιρσών. Σε άλλη μελέτη (10) που 
συμπεριέλαβε 143 ασθενείς με Child-Pugh A και Β 
κίρρωση του ήπατος-κυρίως ιογενούς αιτιολογίας- η 
παρουσία κιρσών συσχετίσθηκε με PT index <70%, 
αιμοπετάλια <100000/mm³ και διάμετρο πυλαίας 
φλέβας >13 mm. Σήμερα είναι αποδεκτό ότι κιρσοί 
οισοφάγου σχηματίζονται όταν η πίεση στην πυλαία, 
εκτιμώμενη έμμεσα με την πίεση ενσφήνωσης των 
ηπατικών φλεβών (HVPG) ξεπεράσει τα 10-12 mmHg. 
Όμως δεν εμφανίζουν κιρσούς οισοφάγου κατά την 
ενδοσκοπική εκτίμηση όλοι οι κιρρωτικοί ασθενείς που 
ανήκουν σε αυτήν την ομάδα (11).

iv. Παρακολούθηση των ασθενών  
με κιρσούς οισοφάγου

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω στοιχεία σχε-
τικά με τη φυσική ιστορία των κιρσών οισοφάγου 
τίθεται το ερώτημα εάν και κατά πόσο συχνά θα 
γίνεται ενδοσκοπική παρακολούθηση των κιρρωτικών 
ασθενών.

Οι Pagliaro και συν. (12) υποστηρίζουν πως οι ασθε-
νείς που δεν έχουν κιρσούς θεωρείται ικανοποιητικό 
να ενδοσκοπούνται κάθε δύο χρόνια ενώ οι ασθενείς 
με μικρούς κιρσούς θεωρείται ικανοποιητικό να ενδο-
σκοπούνται κάθε ένα χρόνο. Στα πλαίσια του AASLD 
το 1998 (13) υποστηρίχθηκε ότι σε ασθενείς με βαθμό 
ηπατικής ανεπάρκειας Child-Pugh A, ενδοσκόπηση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις 

πυλαίας υπέρτασης (αιμοπετάλια <140000, διάμε-
τρος πυλαίας φλέβας >13mm και υπερηχογραφική 
ένδειξη παράπλευρης κυκλοφορίας). Σε ασθενείς με 
Child-Pugh score Β και C προτείνεται να γίνεται εν-
δοσκόπηση κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Ασθενείς 
χωρίς κιρσούς θα πρέπει να ενδοσκοπούνται κάθε 2 
χρόνια αν η λειτουργία του ήπατος είναι σταθερή ή 
κάθε χρόνο αν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης. Οι 
ασθενείς οι οποίοι έχουν μικρούς κιρσούς στην αρχική 
ενδοσκόπηση πρέπει να ενδοσκοπούνται ετησίως, 
καθώς το ποσοστό ανάπτυξης μεγάλων κιρσών είναι 
μεγαλύτερο σε αυτήν την ομάδα ασθενών.

Σε πρόσφατο συνέδριο ομοφωνίας (Baveno III) (14) 
υποστηρίχθηκε ότι όλοι οι ασθενείς με κίρρωση του 
ήπατος θα πρέπει να ενδοσκοπούνται την αρχική 
στιγμή της διάγνωσης. Στην καλά αντιρροπούμενη 
κίρρωση χωρίς κιρσούς, ενδοσκόπηση θα πρέπει να 
γίνεται κάθε 2-3 έτη, ενώ με μικρούς κιρσούς θα πρέπει 
να γίνεται ενδοσκόπηση κάθε 1-2 έτη.
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SUMMARY

YAlOUrIS AG. The pleiotropic effects of statins. Statins are widely used as hypolipidaemic drugs. 
They inhibit endogenous cholesterol synthesis by repressing HMG CoA reductase, the 2nd enzyme in 
the long biosynthetic chain. However, they also inhibit the synthesis of other intermediary products, 
including geranyl and farnesyl pyrophosphate which are molecules of major importance in the ac-
tivation of some signal-processing proteins as the small GTP-binding proteins (Rho, Ras, Rac) which 
participate in several important metabolic procedures. Through this inhibition are possibly exerted 
several –certain or suggested- actions of statins, unrelated to their hypolipidaemic effect (pleiotro-
pic effects). Among them are included improvement of endothelial function, anti-inflammatory 
and antioxidotic effect, inhibition of smooth muscle and macrophage proliferation, inhibition of 
thrombogenesis and stabilization of the atheromatic plaque. The evaluation of pleiotropic effects in 
several conditions from heart failure to osteoporosis or multiple sclerosis is currently studied. Well-
designed, long-termed studies are needed before accepting new statin indications. Nosokomiaka 
Chronika, 71, 10-15, 2009.

Key words: statins, pleiotropic actions, cholesterol synthesis, atheromatosis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι στατίνες χρησιμοποιούνται ευρέως ως υπολιπιδαιμικά φάρμακα. Η δράση τους συνίσταται 
σε παρεμπόδιση της ενδογενούς σύνθεσης χοληστερόλης μέσω αναστολής του ενζύμου 
αναγωγάση του HMG CoA που είναι το δεύτερο στη μακρά σειρά της βιοσυνθετικής αλύσσου. 
Παράλληλα, όμως, αναστέλλουν και τη σύνθεση άλλων ενδιάμεσων προϊόντων, όπως το 
πυροφωσφορικό γερανύλιο και φαρνεσύλιο, που παίζουν βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση 
πρωτεϊνών-μεταφορέων των κυττάρων. Τέτοιες είναι οι μικρές πρωτεΐνες που συνδέονται με τη 
GTP (Rho, Ras, Rac) και οι οποίες συμμετέχουν σε μια σειρά σημαντικών μεταβολικών διεργασιών. 
Μέσω αυτής της αναστολής εκδηλώνονται πιθανώς διάφορες –σίγουρες ή πιθανολογούμενες- 
δράσεις των στατινών, άσχετες με την υπολιπιδαιμική τους επίδραση (πλειοτροπικές δράσεις). 
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, αντιφλεγμονώδης και 
αντιοξειδωτική δράση, αναστολή του πολλαπλασιασμού λείων μυϊκών ινών και μακροφάγων, 
αναστολή της θρομβογένεσης και σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας. Η αξιοποίηση 
των πλειοτροπικών ιδιοτήτων των στατινών μελετάται σε ποικίλες καταστάσεις, από την 
καρδιακή ανεπάρκεια μέχρι την οστεοπόρωση και τη σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά απαιτούνται 
συστηματικότερες κλινικές μελέτες προκειμένου να διευκρινισθεί σε ποιες τελικά καταστάσεις 

Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

ANAΣΚΟΠΗΣΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστορία των στατινών ξεκινά το 1971 όταν Ιά-
πωνες επιστήμονες απομόνωσαν την πρώτη ουσία με 
υπολιπιδαιμική δράση (μεταστατίνη) από καλλιέργειες 
του μύκητα Penicillium citrinum. Τα επόμενα χρόνια 
πέρασε στην κλινική πράξη η λοβαστατίνη (αρχικό 
όνομα: μεβινολίνη) για να ακολουθηθεί από σειρά 
φυσικών ή συνθετικών ουσιών όπως η σιμβαστατίνη, 
η πραβαστατίνη, η φλουβαστατίνη, η σεριβαστατίνη, 
η ατορβαστατίνη και η ροσουβαστατίνη. Η χρήση των 
φαρμάκων αυτών αναπτύχθηκε σε ευρεία κλίμακα 
έτσι ώστε το 2004 υπολογίζεται ότι αναγράφηκαν 
126.000.000 συνταγές για στατίνες.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ

Για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος δράσης των 
στατινών –και ιδιαίτερα ο πιθανός μηχανισμός των 
πλειοτροπικών τους δράσεων- πρέπει αρχικά να πα-
ρουσιασθεί με ορισμένες λεπτομέρειες η φυσιολογική 
οδός βιοσύνθεσης της χοληστερόλης.

Η βιοσυνθετική διαδικασία ξεκινά με τη συνένωση 
ενός μορίου ακετυλ-συνενζύμου Α και ακετοακετυλ-
συνενζύμου Α οπότε με τη δράση της ομώνυμης 
συνθετάσης προκύπτει το υδροξυμεθυλγλουταρύλ-
συνένζυμο A (HMG CoA). Από αυτό με αναγωγή και 
αφαίρεση του συνενζύμου Α προκύπτει το μεβαλονικό 
οξύ, ένα αλειφατικό μόριο διυδροξυοξέος με 6 άτομα 
άνθρακα και 1 πλευρική διακλάδωση. Η συγκεκριμένη 
αντίδραση είναι αυτή που καθορίζει την ταχύτητα της 
όλης μεταβολικής οδού και καταλύεται από την ανα-
γωγάση του HMG CoA, το ένζυμο που αναστέλλουν οι 
στατίνες. Ακολούθως με τη διαδοχική προσθήκη δύο 
φωσφορικών ριζών προκύπτουν αρχικά το 5-φωσφο-
μεβαλονικό οξύ και κατόπιν το 5-πυροφωσφομεβα-
λονικό οξύ. Με την αφαίρεση ενός μορίου διοξειδίου 
του άνθρακα προκύπτει το πρώτο μόριο στη σειρά 
με διπλό δεσμό, το πυροφωσφορικό ισοπεντενύλιο 
από το οποίο, με μετατόπιση του διπλού δεσμού 
προκύπτει το πυροφωσφορικό διμεθυλαλλύλιο.

Από τη συμπύκνωση ενός μορίου πυροφωσφο-
ρικού ισοπεντενυλίου και πυροφωσφορικού διμεθυ-
λαλλυλίου –που το καθένα τους έχει πέντε άτομα 
άνθρακα- προκύπτει το πυροφωσφορικό γερανύλιο 
με δέκα άτομα άνθρακα. Με την προσθήκη ενός ακόμη 
μορίου πυροφωσφορικού ισοπεντενυλίου προκύπτει 

το πυροφωσφορικό φαρνεσύλιο που έχει δεκαπέντε 
άτομα άνθρακα. Από τη συμπύκνωση δύο μορίων 
πυροφωσφορικού φαρνεσυλίου –και απόσυρση των 
φωσφορικών ριζών- προκύπτει το τελευταίο αλειφα-
τικό μόριο της σειράς, το σκουαλένιο, που έχει τριάντα 
άτομα άνθρακα και φέρει έξι διπλούς δεσμούς. Με την 
αναδιάταξη των ατόμων άνθρακα του σκουαλενίου 
δημιουργείται η πρώτη στερόλη (πρωτοστερόλη), 
δηλαδή ένα μόριο που έχει τρεις εξαμελείς και έναν 
πενταμελή δακτύλιο. Μέσα από διαδοχικές μετατρο-
πές, που δίνουν γένεση σε μια σειρά από ενδιάμεσες 
στερόλες -η ανάπτυξη των οποίων ξεφεύγει από τους 
σκοπούς αυτού του άρθρου- προκύπτει τελικά το 
μόριο της χοληστερόλης, ένα μόριο μεγάλης βιολογικής 
σημασίας που χρησιμοποιείται είτε ως συστατικό των 
κυτταρικών μεμβρανών είτε ως πρόδρομη ουσία για 
τη σύνθεση των στεροειδών ορμονών.

Οι στατίνες, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελούν 
αναστολείς του δεύτερου -και ρυθμιστικού για την 
ταχύτητα της όλης μεταβολικής οδού- ενζύμου, της 
αναγωγάσης του HMG CoA και επομένως μειώνουν 
την ενδογενή σύνθεση χοληστερόλης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την ενδοκυττάρια ένδεια χοληστερόλης 
η οποία επάγει τη σύνθεση υποδοχέων της LDL. Η 
αυξημένη παρουσία τέτοιων υποδοχέων στην κυττα-
ρική μεμβράνη συνεπάγεται την εντονότερη πρόσληψη 
μορίων LDL από το πλάσμα και άρα τη μείωση της 
συγκέντρωσής της (δηλαδή και της χοληστερόλης) 
σε αυτό. Εκείνο που πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί 
είναι ότι με τον τρόπο που δρουν οι στατίνες παρε-
μποδίζεται η σύνθεση όχι μόνο του τελικού προϊό-
ντος, δηλαδή της χοληστερόλης, αλλά και όλων των 
ενδιάμεσων ουσιών από το μεβαλονικό οξύ και μετά. 
Αυτό συνεπάγεται το ενδεχόμενο μιας σειράς άλλων 
βιολογικών συνεπειών –αν δεχθούμε ότι κάποιες από 
αυτές τις ουσίες έχουν βιολογική δράση πέρα από το 
να είναι απλώς ενδιάμεσα προϊόντα- που μπορεί να 
είναι είτε ευνοϊκές είτε δυσμενείς.

ΟΙ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ

Οι ενδείξεις για την ύπαρξη επιπλέον δράσεων των 
στατινών, πέρα από τη γνωστή υπολιπιδαιμική, προέ-
κυψαν από μια σειρά παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια 
της χορηγήσεώς τους σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία ή 
οξέα στεφανιαία επεισόδια. Έτσι συχνά παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερο κλινικό όφελος από το αναμενόμενο βάσει 

μπορούν να είναι αληθινά χρήσιμες. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 10-15, 2009.

Λέξεις κλειδιά: στατίνες, πλειοτροπικές δράσεις, χοληστερόλης σύνθεση, αθηρωμάτωση
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της υπολιπιδαιμικής δράσης, όπως αυτό υπολογίζεται 
από τη δράση άλλων υπολιπιδαιμικών φαρμάκων 
(ρητίνες, φιβράτες, εζετιμίβη). Επιπλέον σε πολλές 
περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι υπερβολικά ταχύ 
σε σχέση με τα λογικά αναμενόμενα. Π.χ. η υποχώ-
ρηση της ασταθούς στηθάγχης καθίσταται εμφανής 
ήδη από τον πρώτο μήνα της θεραπείας, πράγμα 
που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί 
μέσω της υπολιπιδαιμικής δράσεως που σίγουρα θα 
απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο για να φέρει 
κάποιο αποτέλεσμα (1). Τέλος ισχυρές ενδείξεις περί 
των πλειοτροπικών δράσεων παρέχουν οι διάφορες 
παρατηρήσεις που αναφέρονται σε επίδραση των 
στατινών σε ποικίλες καταστάσεις που δεν σχετί-
ζονται παθογενετικά με υπερχοληστερολαιμία (π.χ. 
οστεοπόρωση, σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοια) και 
άρα δεν είναι αναμενόμενο να βοηθηθούν από την 
αντιμετώπισή της. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
ομοφωνία ως προς το ποιες είναι οι πλειοτροπικές 
δράσεις και ορισμένοι μελετητές αμφισβητούν ακόμη 
και ολοκληρωτικά την ύπαρξή τους.

Ορισμένες από τις πλέον συζητούμενες (2) πλει-
οτροπικές δράσεις των στατινών –με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον ως προς τη δράση τους σε οξέα ισχαιμικά 
συμβάματα- είναι οι ακόλουθες:
 - Βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας: αποδίδεται 

σε επαγωγή της συνθετάσης του μονοξειδίου του 
αζώτου (ΝΟ).

 - Αντιφλεγμονώδης δράση: χαρακτηριστική ένδειξη 
της ύπαρξής της είναι η αξιόλογη μείωση της CRP. 
Επιπλέον φαίνεται να παρεμποδίζουν και τη δράση 
της ιντερφερόνης-γ χωρίς ωστόσο να προκαλούν 
ευπάθεια σε λοιμώξεις.

 - Αντιοξειδωτική δράση: αποδίδεται σε αναστολή 
της οξειδάσης του NADH και NADPH.

 - Αναστολή του πολλαπλασιασμού των λείων μυϊκών 
ινών των αγγείων αλλά και των μακροφάγων στο 
αγγειακό τοίχωμα.

 - Αναστολή της θρομβογένεσης στο αγγειακό τοί-
χωμα: αποδίδεται σε επαγωγή του ενεργοποιητή 
του πλασμινογόνου αλλά και αναστολή του ΡΑΙ 
(αναστολέα της ενεργοποίησης του πλασμινογό-
νου).

 - Σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας: Εμφα-
νίζεται πολύ σύντομα μετά την έναρξη θεραπείας 
με στατίνες ώστε να μην μπορεί να αποδοθεί σε 
μείωση των λιπιδίων της αθηρωματικής πλάκας. 
Πιθανότατα συνδέεται με ορισμένους ή όλους από 
τους προαναφερθέντες μηχανισμούς (3).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Είναι γνωστό ότι η κυτταρική μεμβράνη αποτελεί 

σημαντικό λειτουργικό τμήμα του κυττάρου και όχι 
απλά ένα ουδέτερο περίβλημα που το απομονώνει 
από το εξωτερικό περιβάλλον. Βασικό ρόλο στη λει-
τουργία της κυτταρικής μεμβράνης παίζουν διάφορες 
πρωτεΐνες που βρίσκονται σε αυτήν. Ιδιαίτερη είναι η 
σημασία τους στη μεταβίβαση διαφόρων μηνυμάτων 
προς το κύτταρο. Τα μηνύματα αρχικά παραλαμβά-
νονται από ειδικούς υποδοχείς και στη συνέχεια με-
ταφέρονται μέσω άλλων πρωτεϊνών που λειτουργούν 
ως μεταφορείς. Ενώ οι υποδοχείς βρίσκονται στέρεα 
προσκολλημένοι στη μεμβράνη που τη διασχίζουν από 
τη μία άκρη της ως την άλλη οι πρωτεΐνες-μεταφορείς 
έχουν απλώς μία χαλαρή σύνδεση με την εσωτερική 
επιφάνεια της μεμβράνης.

Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Οι πρωτεΐνες-μεταφο-
ρείς βρίσκονται αρχικά μέσα στο κυτταρόπλασμα, 
όπου όμως είναι άχρηστες αφού δεν μπορούν να 
παραλάβουν το μήνυμα. Η κατάσταση αλλάζει όταν 
συνδεθούν με κάποια μικρά λιπιδικά μόρια. Τα μόρια 
αυτά, επειδή είναι υδρόφοβα, αναγκάζουν τις πρω-
τεΐνες να μετατοπιστούν από το υδατικό περιβάλλον 
του κυτταροπλάσματος στο, ευνοϊκό γι’ αυτά, λιπιδικό 
περιβάλλον της κυτταρικής μεμβράνης όπου προ-
σκολλώνται συγκρατώντας έτσι πάνω της και την 
πρωτεΐνη (4). Ως τέτοια συνδετικά μόρια λειτουργούν 
είτε οφιοειδή κορεσμένα λιπίδια (ρίζες μυριστικού ή 
παλμιτικού οξέος) είτε άκαμπτα ακόρεστα λιπίδια 
που περιέχουν πολυακόρεστες ρίζες (φαρνεσυλική 
ή γερανυλγερανυλική).

Τα λιπίδια της δεύτερης κατηγορίας προέρχονται 
αποκλειστικά από τη βιοσυνθετική διαδικασία της 
χοληστερόλης με τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε. 
Είναι προφανές ότι οι στατίνες αφού αναστέλλουν τη 
σύνθεσή τους θα παρεμποδίζουν και την ενεργοποίηση 
εκείνων των πρωτεϊνών-μεταφορέων που γίνεται μέσω 
αυτών των λιπιδίων. Έτσι προκύπτει ένας δεύτερος 
βιολογικός τους ρόλος, άσχετος με το λόγο για τον 
οποίο εισήχθησαν στη θεραπευτική.

Στην κατηγορία των πρωτεϊνών που ενεργοποιού-
νται με αυτό τον τρόπο περιλαμβάνονται οι λεγόμενες 
μικρές πρωτεΐνες που συνδέονται με τη GTP, όπως 
οι πρωτεΐνες Rho οι οποίες φαίνεται να προκαλούν 
αναστολή της συνθετάσης του ΝΟ, αναστολή του 
ενεργοποιητή του πλασμινογόνου και επαγωγή του 
ΡΑΙ, οι πρωτεΐνες Ras που επάγουν τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό (μεταλλάξεις τους ενέχονται στους 
μηχανισμούς καρκινογένεσης) και οι πρωτεΐνες Rac 
που επάγουν την οξειδάση του NADH και NADPH και 
άρα αυξάνουν το οξειδωτικό στρες (5). Αν αναλογισθεί 
κανείς κάποιες από τις πλειοτροπικές δράσεις των στα-
τινών που ήδη αναφέρθηκαν, εύκολα αναγνωρίζει την 
αναστροφή της δράσεως αυτών των πρωτεϊνών.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνδεση της φαρνεσυλικής 
ομάδας με τις πρωτεΐνες γίνεται μέσω ενός ειδικού 
ενζύμου, της φαρνεσυλ-τρανσφεράσης. Η ομάδα συν-
δέεται με το άκρο κυστεΐνης μιας πρωτεΐνης εφόσον 
στο μόριό της η κυστεΐνη ακολουθείται από συγκε-
κριμένη αλληλουχία τριών αμινοξέων (6). Επειδή στις 
πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται με αυτό τον τρόπο 
περιλαμβάνονται οι πρωτεΐνες Ras μελετάται τα τε-
λευταία χρόνια η πιθανή αντινεοπλασματική δράση 
αναστολέων της φαρνεσυλ-τρανσφεράσης (7).

Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι 
ότι στα παράπλευρα προϊόντα της βιοσυνθετικής οδού 
της χοληστερόλης περιλαμβάνονται δύο ακόμη ουσίες 
με βιολογική σημασία, η ουμπικινόνη και η δολιχόλη. Η 
ουμπικινόνη ή συνένζυμο Q10 βρίσκεται στα μιτοχόνδρια 
και συμμετέχει στη διαδικασία της αναπνευστικής 
αλύσσου, άρα έχει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή 
ενέργειας ιδιαίτερα από τους σκελετικούς μυς και το 
μυοκάρδιο. Επιπλέον έχει αντιοξειδωτική δράση και 
επομένως προστατεύει τα λιπίδια της κυτταρικής 
μεμβράνης από υπεροξείδωση ενώ αποτρέπει και την 
οξείδωση των LDL. Ακόμη πιθανολογείται ότι έχει και 
άμεση αντιαθηρογόνο δράση και ασκεί προστατευτική 
δράση στο ενδοθήλιο. Ο βιολογικός ρόλος της δολιχόλης 
που βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη, ανάμεσα 
στις δύο λιπιδικές στιβάδες είναι λιγότερο γνωστός. 
Επειδή δεν καταβολίζεται θεωρείται ως δείκτης γή-
ρανσης του κυττάρου. Πιθανώς δεσμεύει ελεύθερες 
ρίζες και άρα προστατεύει τα λιπίδια της μεμβράνης 
από υπεροξείδωση. Έχει συζητηθεί η συμμετοχή της 
στην παθογένεια των νευροεκφυλιστικών νόσων.

Είναι λογικά αναμενόμενο ότι οι στατίνες εκτός 
από τη σύνθεση χοληστερόλης αναστέλλουν και τη 
σύνθεση ουμπικινόνης και δολιχόλης (8).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ

Μέχρι σήμερα έχει επιχειρηθεί η χορήγηση στα-
τινών σε ποικιλία παθήσεων που είτε αφορούν το 
κυκλοφορικό σύστημα είτε όχι. Τα αποτελέσματα σε 
αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν ενθαρρυντικά αλλά όχι 
τόσο ώστε να δημιουργήσουν επίσημες νέες ενδείξεις 
των στατινών (9).

Παθήσεις του κυκλοφορικού

Καρδιακή ανεπάρκεια. Μελέτες σε πειραματόζωα 
με καρδιακή ανεπάρκεια υποστηρίζουν ότι οι στατίνες 
περιορίζουν την παθολογική έκφραση κολλαγόνου και 
β-μυοσίνης, μειώνουν την αυξημένη δραστηριότητα 
μεταλλοπρωτεάσης στη θεμέλιο ουσία, βελτιώνουν την 

αναδιάταξη και τη συστολική λειτουργία των κοιλιών, 
ομαλοποιούν την αντίδραση του συμπαθητικού και 
τελικά βελτιώνουν την επιβίωση. Τα κλινικά στοιχεία 
είναι μάλλον περιορισμένα. Σε ορισμένες μελέτες δια-
πιστώθηκε βελτίωση του κλάσματος εξωθήσεως, της 
ταξινόμησης ΝΥΗΑ ή και της επιβίωσης σε ασθενείς 
που έπαιρναν στατίνες (10). Από την άλλη πλευρά, 
όμως, σημειώνεται ότι η μείωση της ουμπικινόνης 
–λόγω των στατινών- μπορεί να επηρεάζει αρνητικά 
το μεταβολικό ισοζύγιο του καρδιακού μυός.

Μυοκαρδιοπάθεια. Υπάρχουν πειραματικές ενδεί-
ξεις ότι η χορήγηση στατίνης σε πειραματόζωα μπορεί 
να προκαλέσει υποστροφή της καρδιακής υπερτροφίας 
ή της ίνωσης και βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. 
Σε ασθενείς με ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια 
αναφέρθηκε βελτίωση του κλάσματος εξωθήσεως, 
μείωση του TNF-α και του BNP (11). Όμως η μείωση 
της ουμπικινόνης παραμένει και εν προκειμένω αρνη-
τικός παράγων και ίσως σχετίζεται με την αυξημένη 
θνητότητα σε πειραματόζωα με μυοκαρδιοπάθεια 
που παρατηρήθηκε σε άλλη εργασία (9).

Αρρυθμίες. Ορισμένες ιδιότητες των στατινών 
όπως η βελτίωση της ισχαιμίας, η αντιφλεγμονώδης 
δράση, η βελτίωση της λειτουργίας του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος και αλλαγές στη λειτουργία 
διαύλων είναι συμβατές με πιθανή θετική δράση σε 
αρρυθμίες. Τα κλινικά δεδομένα είναι περιορισμένα. Σε 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου η χορήγηση 
στατίνης μείωσε τη συχνότητα κοιλιακών αρρυθμιών 
(12). Επίσης έχει αναφερθεί ότι προλαμβάνουν την 
υποτροπή κολπικής μαρμαρυγής μετά από ηλεκτρική 
ανάταξη. Το εύρημα αυτό, όμως, δεν επιβεβαιώθηκε 
σε άλλη εργασία (9).

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετααναλύσεις 
έδειξαν ότι ή χρήση στατινών μείωσε τη συχνότητα 
εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 12-24% (13, 14). Λεπτο-
μερέστερη ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι μείωση 
της χοληστερόλης κατά 40 mg/dl συνεπάγεται μείωση 
των ισχαιμικών επεισοδίων κατά 15% αλλά και αύξηση 
των αιμορραγικών επεισοδίων κατά 19%. Ακόμη ενώ 
οι στατίνες μείωσαν τον συνολικό κίνδυνο μη θανατη-
φόρων εγκεφαλικών επεισοδίων δεν κατόρθωσαν να 
επηρεάσουν τον κίνδυνο των θανατηφόρων.

Περιφερική αρτηριοπάθεια. Οι στατίνες αναμένε-
ται να έχουν θετική επίδραση εφόσον βελτιώνουν την 
ενδοθηλιακή λειτουργία, προάγουν την αγγειογένεση 
και αναστέλλουν την έκκριση μεταλλοπρωτεασών 
από τα περιφερικά μακροφάγα. Οι κλινικές ενδείξεις 
είναι ενθαρρυντικές. Έχει αναφερθεί βελτίωση των 
συμπτωμάτων ή των δεικτών πιέσεως κνήμης/πήχε-
ος καθώς και αύξηση του χρόνου βαδίσματος χωρίς 
πόνο (15). Ωστόσο οι υπάρχουσες μελέτες δεν επαρ-
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κούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και 
απαιτούνται μακροχρόνιες και καλά τεκμηριωμένες 
μελέτες για να επιβεβαιωθεί τυχόν ευεργετική δράση 
των στατινών.

Μεταβολικά νοσήματα

Πρόληψη ανάπτυξης διαβήτη. Στη μεγάλη κλινική 
μελέτη WOSCOPS αναφέρθηκε ότι η ομάδα ασθενών 
που έπαιρνε στατίνη εμφάνισε κατά 30% λιγότερες 
νέες περιπτώσεις σακχαρώδους διαβήτη (16). Ωστό-
σο το εύρημα δεν επιβεβαιώθηκε σε μεταγενέστερη 
μελέτη (17).

Διαβητική δυσλιπιδαιμία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 
οι στατίνες μπορούν –πέρα από την υποχοληστερο-
λαιμική τους δράση- να βελτιώσουν και τις ποιοτικές 
διαταραχές των λιπιδίων που χαρακτηρίζουν τη 
διαβητική δυσλιπιδαιμία (18). Έτσι εξηγείται γιατί η 
θετική τους δράση στην πρόληψη καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων σε διαβητικούς ασθενείς υπερβαίνει, σε 
ορισμένες μελέτες, την αναμενόμενη από τη μείωση 
της χοληστερόλης του ορού.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Σε περιορι-
σμένο αριθμό μελετών διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 
στατίνης συνοδευόταν από βελτίωση των σκληρών 
εξιδρωμάτων ή της φλουοροαγγειογραφικής εικόνας. 
Απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την επιβεβαίωση 
τυχόν δράσεως των στατινών.

Νευροψυχιατρικά νοσήματα

Σκλήρυνση κατά πλάκας. Υπάρχουν αρκετές 
πειραματικές ενδείξεις ότι οι στατίνες μπορούν να 
εμποδίσουν την εξέλιξη της νόσου καταστέλλοντας 
τη διέγερση των φλεγμονωδών κυτταροκινών ή ανα-
στέλλοντας τη μετανάστευση μονοπυρήνων. Σε μία 
μικρή, μη ελεγχόμενη μελέτη διαπιστώθηκε μείωση του 
αριθμού και του όγκου των βλαβών της νόσου (19). 
Αρκετές κλινικές μελέτες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 
για να ξεκαθαρίσουν το θέμα.

Νόσος Alzheimer. Υπάρχουν ορισμένες κλινικές 
ενδείξεις για μειωμένη συχνότητα της νόσου σε άτο-
μα που λαμβάνουν στατίνη και το θέμα διερευνάται 
περαιτέρω (9). Ωστόσο η ελάττωση της χοληστερόλης 
του ορού μπορεί να συνεπάγεται μείωση των επιπέ-
δων χοληστερόλης στην κυτταρική μεμβράνη των 
νευρικών κυττάρων και επομένως δυσλειτουργία της 
κυτταρικής μεμβράνης. Χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης 
ορού σε ηλικιωμένα άτομα έχουν συνδεθεί με μείωση 
των νοητικών λειτουργιών τους (20).

Κατάθλιψη. Αν και υπάρχουν ορισμένες αναφορές 
για μείωση του κινδύνου κατάθλιψης ή των δεικτών 

κατάθλιψης, άγχους ή επιθετικότητας σε άτομα που 
λαμβάνουν στατίνη πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει 
ότι χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης του ορού συνδυά-
ζονται με αυξημένη συχνότητα κατάθλιψης αλλά και 
αυτοκτονιών ή βίαιων θανάτων (21).

Άλλα νοσήματα

Ρευματοειδής αρθρίτις. Υπάρχουν πειραματικές 
ενδείξεις ότι οι στατίνες αναστέλλουν τον LFA-1, πα-
ράγοντα που παίζει βασικό ρόλο στην παθογένεια 
φλεγμονωδών νόσων, ενώ επίσης καταστέλλουν 
τις αντιδράσεις χυμικής και κυτταρικής ανοσίας και 
παρεμποδίζουν την απελευθέρωση της ιντερφερόνης-
γ στο αίμα και το αρθρικό υγρό. Μικρές μελέτες σε 
ανθρώπους έχουν δείξει κλινική βελτίωση.

Οστεοπόρωση. Έχει διαπιστωθεί ότι οι στατί-
νες διεγείρουν έντονα τη σύνθεση οστού in vitro και 
προάγουν τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Σε 
ορισμένες ομάδες ασθενών έχει καταγραφεί βελτίωση 
της οστικής πυκνότητας αλλά όχι και μείωση της 
συχνότητας καταγμάτων (3).

Κακοήθη νεοπλάσματα. Η μέχρι σήμερα προ-
σπάθεια συσχέτισης των στατινών με τον καρκίνο 
έχει δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν 
αναφορές για μείωση του κινδύνου καρκίνου του μα-
στού ή του παχέος εντέρου σε ομάδες ασθενών που 
έπαιρναν στατίνη. Υπάρχουν και αντίθετα στοιχεία 
που δηλώνουν αύξηση της συχνότητας καρκίνου σε 
τρωκτικά, του καρκίνου του μαστού σε ανθρώπους, 
της θνησιμότητος από κακοήθη νεοπλάσματα, ή και 
όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων σε ηλικιωμένους 
(9). Το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αλλά 
παραμένει επί του παρόντος αμφιλεγόμενο (22).

AIDS. Ορισμένα πειραματικά δεδομένα υποστη-
ρίζουν ότι οι στατίνες αναστέλλουν τον ιικό πολλα-
πλασιασμό μέσα στα λεμφοκύτταρα, παρεμποδίζουν 
τη σύνθεση στερολών και εμποδίζουν την είσοδο του 
HIV στα κύτταρα-στόχους πιθανώς λόγω αδυναμίας 
ενεργοποίησης της πρωτεϊνης Rho-A

Τέλος η πιθανή ωφελιμότητα των στατινών έχει 
συζητηθεί και σε καταστάσεις όπως η ανοσοκατα-
στολή σε μεταμοσχεύσεις οργάνων, η προαγωγή της 
ενσωμάτωσης οστικών αλλομοσχευμάτων, η δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, 
το σηπτικό σύνδρομο και η σπειραματονεφρίτις αλλά 
τα δεδομένα είναι, επί του παρόντος, ανεπαρκή για 
να τη στηρίξουν.
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Πολύποδες πεπτικού

Π Καραβίτης

SUMMARY

KArAvITIS P. Gastrointestinal polyps. A gastrointestinal polyp is any discrete mass that protrudes 
into the lumen of the GI tract. Polyps are divided in epithelial and non-epithelial, depending on their 
origin, and in neoplastic and non-neoplastic, depending on their potential for malignant transforma-
tion. They are usually asymptomatic. The more severe problem they cause is the development of 
malignancy, mainly through the adenoma-carcinoma sequence. Most commonly they are found in 
the colon and rectum, and, secondly, in the stomach, but they may be present in any location of the 
GI tract. Sometimes they are multiple and in different sites, in polyposis syndromes. Endoscopy has 
a major role in polyp diagnosis and treatment, through polypectomy. In some instances (big/multiple 
polyps, difficult location, invasive cancer) polypectomy is not feasible and the patient has to undergo 
surgery. Due to the possibility for reccurence after treatment, or the development of new polyps, there 
is need for follow-up, according to specific guide-lines. Nosokomiaka Chronika, 71, 16-29, 2009.

Key words: polyp, adenoma, cancer, endoscopy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ως πολύποδας πεπτικού ορίζεται κάθε διακριτή μάζα ιστού που προβάλλει στον αυλό του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Οι πολύποδες διακρίνονται σε επιθηλιακούς και μη επιθηλιακούς, 
ανάλογα με την προέλευσή τους, και σε νεοπλασματικούς και μη νεοπλασματικούς, ανάλογα 
με τη δυνατότητα κακοήθους εξαλλαγής. Είναι συνήθως ασυμπτωματικοί. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που προκαλούν είναι η ανάπτυξη καρκίνου, κυρίως μέσω της ακολουθίας αδενώματος-
καρκινώματος. Η πιο συχνή θέση εντόπισής τους είναι στο παχύ έντερο και στη συνέχεια στο 
στόμαχο. Μερικές φορές είναι πολυάριθμοι και με ποικίλη εντόπιση στο πεπτικό, στα πλαίσια 
πολυποδιασικών συνδρόμων. Κυρίαρχο ρόλο στη διάγνωσή τους παίζει η ενδοσκόπηση, η 
οποία προσφέρεται και για την αντιμετώπιση (αφαίρεση) της πλειονότητας αυτών. Σε λίγες 
περιπτώσεις (ευμεγέθεις/πολυάριθμοι πολύποδες, δυσχερής προσπέλαση, διηθητικός καρκίνος) 
απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Λόγω του κινδύνου υποτροπής ή εμφάνισης νέων πολυπόδων, 
οι ασθενείς βρίσκονται σε παρακολούθηση μετά την αρχική αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 16-29, 2009.

Λέξεις κλειδιά: πολύποδας, αδένωμα, καρκίνος, ενδοσκόπηση

Ιδιώτης Γαστρεντερολόγος

ANAΣΚΟΠΗΣΗ
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ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Ορισμός:

Πολύποδας πεπτικού είναι μια διακριτή μάζα 
ιστού που προβάλλει στον αυλό του πεπτικού σω-
λήνα. (1)

Χαρακτηριστικά των πολυπόδων:

Ένας πολύποδας χαρακτηρίζεται μακροσκοπικά 
από: α) την παρουσία ή όχι μίσχου, β) το μέγεθός του, 
και γ) από το αν είναι μονήρης ή ένας από πολλούς 
πολύποδες σε άλλα τμήματα του πεπτικού. Ανεξάρ-
τητα από όλα αυτά, ο τελικός χαρακτηρισμός ενός 
πολύποδα εξαρτάται από τα ιστολογικά χαρακτηρι-
στικά του. (1)

Κλινική εικόνα:

Οι περισσότεροι πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί. 
Ακόμη και αυτοί που, τελικά, προκαλούν συμπτώμα-
τα, συνήθως έχουν υπάρξει για χρόνια χωρίς κλινικές 
ενδείξεις. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι:
 - Αιμορραγία λόγω εξέλκωσης του πολύποδα.
 - Κοιλιακό άλγος λόγω των περισταλτικών κυμάτων 

του τοιχώματος που προωθούν τον πολύποδα, 
στραγγαλίζοντας τα αγγεία και τις νευρικές ίνες 
του.

 - Αποφρακτικός ειλεός από μεγάλο πολύποδα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη δυνατότητα 

ορισμένων πολυπόδων –των αδενωματωδών– να 
εξελιχθούν σε καρκίνο. (2)

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες: τους νε-
οπλασματικούς (αδενώματα, καρκινώματα) και τους 
μη νεοπλασματικούς, οι οποίοι είναι επιθηλιακής 
προέλευσης. (1)

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η κυτταρική 
δυσπλασία. Η νεοπλασματική φύση τους είναι προφα-
νής κατά την ιστολογική εξέταση της αρχιτεκτονικής 
των αδένων τους. (1)

Τα σωληνώδη αδενώματα είναι ο πιο κοινός τύ-
πος και χαρακτηρίζονται από ένα περίπλοκο δίκτυο 
διακλαδιζόμενων αδενωματωδών αδένων.

Τα λαχνωτά αδενώματα χαρακτηρίζονται από 
ευθείς αδενωματώδεις αδένες που εκτείνονται από 
την επιφάνεια προς το κέντρο του πολύποδα, ομοι-

άζοντας με δακτυλιοειδείς προσεκβολές.
Τα σωληνολαχνωτά αδενώματα παρουσιάζουν 

συνδυασμό των ανωτέρω ιστολογικών χαρακτηρι-
στικών.

Το 80% των αδενωμάτων είναι σωληνώδους τύ-
που.

Τα σωληνώδη αδενώματα συνήθως είναι μικρά 
και παρουσιάζουν ήπια δυσπλασία, ενώ τα λαχνωτά 
αδενώματα συνήθως είναι μεγάλα, με σοβαρότερη 
δυσπλασία. (1,2)

Εξ ορισμού όλα τα ορθοκολικά αδενώματα είναι 
δυσπλαστικά. (2)

Το αδενωματώδες επιθήλιο χαρακτηρίζεται από 
ανώμαλη κυτταρική διαφοροποίηση και ανανέωση, 
με αποτέλεσμα αυξημένη κυτταροβρίθεια στις κολικές 
κρύπτες, με κύτταρα που περιέχουν αυξημένη πο-
σότητα βλέννης και οι πυρήνες τους είναι υπερχρω-
ματικοί, επιμηκυσμένοι και σε διάταξη «πασαλωτού 
φράκτη». Αυτές οι κυτταρολογικές αλλαγές δίνουν μια 
πιο βασεόφιλη εμφάνιση στο αδενωματώδες επιθήλιο 
κατά τη συνήθη χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. Αν 
και ο κυρίαρχος κυτταρικός τύπος είναι το ανώριμο 
καλυκοειδές ή κυλινδρικό κύτταρο, τα αδενώματα 
μπορεί να περιέχουν και άλλους τύπους κυττάρων, 
όπως νευροενδοκρινικά κύτταρα, κύτταρα Paneth, 
ακόμη και μελανοκύτταρα. (1)

Η δυσπλασία που παρουσιάζουν όλα τα αδενώ-
ματα μπορεί να διαβαθμιστεί αντικειμενικά, με βάση 
συγκεκριμένα κυτταρολογικά και αρχιτεκτονικά χα-
ρακτηριστικά, σε τρεις κατηγορίες: ήπια, μέτρια και 
σοβαρή. Σήμερα είναι συνήθης πρακτική να διακρίνεται 
η δυσπλασία των ορθοκολικών αδενωμάτων σε δυο 
βαθμίδες: τη χαμηλόβαθμη δυσπλασία (περιλαμβάνει 
την ήπια και μέτρια δυσπλασία) και την υψηλόβαθμη 
δυσπλασία (περιλαμβάνει τη σοβαρή δυσπλασία και το 
καρκίνωμα in situ). Ένας λόγος που οι Παθολογοανα-
τόμοι προτιμούν να αποφεύγουν τον όρο καρκίνωμα 
in situ και το συμπεριλαμβάνουν στην υψηλόβαθμη 
δυσπλασία είναι ότι συνήθως οι βλάβες αυτές είναι 
δυνατό να αντιμετωπισθούν ενδοσκοπικά. (1,2)

Το καρκίνωμα in situ χαρακτηρίζεται από το ότι 
αφήνει άθικτη τη βασική μεμβράνη που περιβάλλει 
τον αδένα. Αν υπάρχουν νεοπλασματικά κύτταρα που 
διασπούν τη βασική μεμβράνη προς το χόριο, τότε η 
βλάβη λέγεται ενδοβλεννογονικό καρκίνωμα. (1)

Και οι δυο ανωτέρω βλάβες είναι μη διηθητικές, 
χωρίς μεταστατική δυνατότητα, αφού στον κολικό 
βλεννογόνο δεν υπάρχουν λεμφαγγεία ψηλότερα από 
τη βλεννογόνια μυική στιβάδα. Μόνο όταν νεοπλασμα-
τικά κύτταρα έχουν διεισδύσει στη βλεννογόνιο μυική 
στιβάδα, η βλάβη αποκαλείται διηθητικό καρκίνωμα. 
Ο πολύποδας που περιέχει εστία διηθητικού καρκι-
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νώματος αποκαλείται κακοήθης πολύποδας. (1)
Γενικώς, αδενώματα με μεγαλύτερο μέγεθος και 

ποσοστό λαχνωτής αρχιτεκτονικής, έχουν συνήθως 
υψηλότερους βαθμούς δυσπλασίας. Αδενώματα με 
σοβαρή δυσπλασία είναι πιο πιθανό να περιέχουν 
εστίες διηθητικού καρκινώματος. (1,2)

Τα αδενώματα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες, ανά-
λογα με το μέγεθός τους: <1 εκ., 1-2 εκ., >2 εκ. Τα 
περισσότερα είναι στην πρώτη κατηγορία (<1εκ.). Το 
μέγεθος των αδενωμάτων αυξάνει με την ηλικία και 
στα περιφερικότερα τμήματα του π. εντέρου. (1)

Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι μικρότατοι (diminu-
tive) πολύποδες, με διάμετρο 5 χιλιοστά ή λιγότερο, 
τους οποίους συναντούμε συχνά κατά την ενδο-
σκόπηση. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι, ακόμη και αν 
πρόκειται για αδενώματα, έχουν πολύ μικρή κλινική 
σημασία. Σπάνια παρουσιάζουν σοβαρή δυσπλασία 
και, ακόμη σπανιότερα, περιέχουν διηθητικό καρκί-
νωμα. Μια σημαντική εξαίρεση είναι όταν αυτοί οι 
πολύποδες παρουσιάζονται στα πλαίσια κληρονομικού 
μη πολυποδιασικού ορθοκολικού καρκίνου (hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer – HNPCC). Στην περί-
πτωση αυτή ακόμη και μικρά αδενώματα μπορεί να 
παρουσιάζουν υψηλόβαθμη δυσπλασία. (1)

Τα αδενώματα έχουν τη δυνατότητα κακοήθους 
εξέλιξης. Αυτή εξαρτάται από 3 παράγοντες: το μέ-
γεθος, την ιστολογική αρχιτεκτονική τους (σωληνώδη/
λαχνωτά) και το βαθμό δυσπλασίας. Μεγαλύτερα αδε-
νώματα, λαχνωτού τύπου, με υψηλότερους βαθμούς 
δυσπλασίας, έχουν αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης σε 
καρκίνο. Έτσι, έχει δημιουργθεί ο όρος adenomas with 
advanced pathology (AAP) για τις βλάβες με διάμετρο 
>1 εκ., λαχνωτή ιστολογία ή υψηλόβαθμη δυσπλασία 
/ καρκίνωμα. (1,2)

Τα επίπεδα αδενώματα έχουν προσελκύσει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Μακροσκοπικά, 
πρόκειται για εντελώς επίπεδη ή ελαφρώς υπεγερμένη 
βλάβη, η οποία μπορεί να έχει ένα κεντρικό εντύπωμα. 
Έχει διάμετρο κάτω του 1 εκ. και μπορεί εύκολα να 
μην γίνει αντιληπτή κατά την ενδοσκόπηση. Η χρή-
ση της χρωμοενδοσκόπησης βοηθά στην ανίχνευσή 
τους. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα επίπεδα 
αδενώματα, συγκριτικά με τα πολυποειδή, έχουν την 
τάση να είναι πιο μικρά και να έχουν αυξημένα ποσο-
στά υψηλόβαθμης δυσπλασίας και καρκίνου. Αυτό δεν 
επιβεβαιώνεται από άλλες μελέτες (όπως η National 
Polyp Study). Πάντως, θεωρείται πιθανό ότι αυτά τα 
επίπεδα αδενώματα είναι οι πρόδρομες βλάβες του 
από παλιά γνωστού, αλλά μάλλον σπάνιου, de novo 
καρκίνου του παχέος εντέρου. (1,3)

Τα οδοντωτά αδενώματα είναι πολύποδες που 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο αδενωματώδους, 
όσο και υπερπλαστικού πολύποδα. (1,2)

Η υπόθεση της ακολουθίας 
αδενώματος – καρκινώματος

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι περισσότεροι, αν όχι 
όλοι, οι καρκίνοι του παχέος εντέρου δημιουργούνται 
εντός προηγουμένως καλοήθων αδενωμάτων. Σπάνια 
αναπτύσσονται de novo, σε επίπεδο, μη αδενωμα-
τώδες επιθήλιο, αν και, όπως είδαμε νωρίτερα, και 
αυτό αμφισβητείται πλέον. Υπάρχουν επιδημιολογικές, 
κλινικές, παθολογοανατομικές και μοριακές μελέτες 
που υποστηρίζουν την υπόθεση της ακολουθίας 
αδενώματος – καρκινώματος. Θα αναφέρουμε απλώς 
δυο χαρακτηριστικά κλινικά παραδείγματα:
 1) Η ανάπτυξη καρκίνου είναι αναπόφευκτη στους 

ασθενείς με σύνδρομο FAP (οικογενής αδενωμα-
τώδης πολυποδίαση) που έχουν εκατοντάδες ή 
χιλιάδες αδενώματα στο παχύ έντερο. (1)

 2) Η National Polyp Study έδειξε ότι η ενδοσκοπική 
αφαίρεση των αδενωμάτων έχει σαν αποτέλεσμα 
τη σημαντική μείωση της επίπτωσης του ορθοκο-
λικού καρκίνου. (3)

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Συχνότητα των αδενωμάτων

Η συχνότητα των αδενωμάτων εξαρτάται από 4 
κύριους παράγοντες (1):
 1) Τον ενδογενή κίνδυνο ενός πληθυσμού για ανάπτυ-

ξη ορθοκολικού καρκίνου (π.χ. υψηλός στη Χαβάη, 
χαμηλός στην Κόστα Ρίκα): σε υψηλού κινδύνου 
πληθυσμούς μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και 
50-60% συχνότητα αδενωμάτων, ενώ σε χαμηλού 
κινδύνου πληθυσμούς κάτω από 12%. Σε υψηλού 
κινδύνου πληθυσμούς, 1/3 ως 2/3 των ατόμων άνω 
των 65 ετών έχουν αδενώματα.

 2) Την ηλικία: η συχνότητα των αδενωμάτων είναι 
μεγαλύτερη στα ηλικιωμένα άτομα, ιδίως άνω των 
60 ετών. Επίσης, είναι μεγαλύτερο το μέγεθος και 
πιο προχωρημένη η ιστολογική εικόνα των αδενω-
μάτων.

 3) Το φύλο: οι άνδρες έχουν 1,5 φορά μεγαλύτερη 
πιθανότητα ανάπτυξης αδενώματος συγκριτικά 
με τις γυναίκες.

 4) Το οικογενειακό ιστορικό ορθοκολικού καρκίνου και 
αδενωμάτων, ιδίως όταν περισσότεροι του ενός 
συγγενείς έχουν προσβληθεί και, ακόμη περισσό-
τερο, όταν αυτοί είναι νέοι σε ηλικία.
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Επίπτωση των αδενωμάτων

Για τον υπολογισμό της απαιτείται η εξέταση του 
π. εντέρου να γίνει σε δυο διαφορετικά χρονικά σημεία. 
Τέτοιες μελέτες έχουν γίνει μετά από πολυποδεκτομή 
ή σε άτομα που είχαν αρχικά αρνητική εξέταση. Σε 
μια μελέτη, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κολοσκόπη-
ση 2 φορές την ίδια ημέρα για να αφαιρεθούν όλοι οι 
πολύποδες και εξετάσθηκαν πάλι μετά από 2 έτη: σε 
38% αυτών βρέθηκαν νέα αδενώματα. (4) Σε μια άλλη 
μελέτη έγινε παρακολούθηση ατόμων μέσου κινδύνου, 
ασυμπτωματικών, που αρχικά δεν είχαν αδενώματα 
στην κολοσκόπηση: σε διάστημα 5,5 ετών η επίπτωση 
των αδενωμάτων ήταν 27%. (5)

Κατανομή των αδενωμάτων  
στο παχύ έντερο

Τα αδενώματα κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο 
το μήκος του π. εντέρου. Τα μεγάλα και συμπτωματικά 
αδενώματα όμως έχουν μια περισσότερο περιφερική 
κατανομή, στο αριστερό τμήμα του π. εντέρου. Στην 
περιοχή αυτή άλλωστε, εντοπίζονται και οι περισσό-
τεροι καρκίνοι. Σε άτομα άνω των 60 ετών η κατανομή 
των αδενωμάτων φαίνεται ότι αλλάζει και εντοπίζο-
νται σε εγγύτερα σημεία του π. εντέρου. (1)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ

Κληρονομική ευαισθησία

Είναι σαφές ότι υπάρχει ισχυρό γενετικό υπόβαθρο 
για την εμφάνιση της οικογενούς αδενωματώδους 
πολυποδίασης (FAP) και του μη πολυποδιασικού ορ-
θοκολικού καρκίνου (HNPCC). Παρ` όλα αυτά, το 
95% των σποραδικών αδενωμάτων και καρκίνων 
εμφανίζονται σε άτομα χωρίς αυτά τα σύνδρομα. 
Πολλές μελέτες έχουν δείξει αύξηση της συχνότητας 
των αδενωμάτων σε άτομα με συγγενείς 1ου βαθμού 
που έχουν αδενώματα. Επιπλέον, η National Polyp 
Study έδειξε ότι τα παιδιά και οι γονείς ασθενών με 
αδενωματώδεις πολύποδες βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης ορθοκολικού καρκίνου, ιδίως αν 
το άτομο με τα αδενώματα είναι νεότερο των 60 
ετών. (1,3)

Σήμερα έχει υπολογιστεί ότι περίπου 10-30% των 
ορθοκολικών καρκίνων είναι οικογενείς, γεγονός που 
δείχνει την πιθανότητα ύπαρξης γονιδίων που αυξά-
νουν την ευαισθησία για ανάπτυξη καρκίνου. Πράγ-
ματι, αρκετά γονίδια έχουν αναγνωριστεί πλέον ότι 
συμβάλλουν στον αποκαλούμενο οικογενειακό κίνδυνο 
για ανάπτυξη σποραδικού καρκίνου. (6)

Δίαιτα και τρόπος ζωής

Έχει υπολογιστεί ότι το 1/3 ως και 1/2 των ορ-
θοκολικών καρκίνων και το 1/4 ως 1/3 περιφερικών 
αδενωμάτων θα μπορούσαν να αποφευχθούν με 
τροποποίηση της δίαιτας και του τρόπου ζωής.

Παράγοντες που συσχετίζονται με αυξημένη πι-
θανότητα ανάπτυξης αδενώματος (και καρκίνου) 
είναι η πρόσληψη υπερβολικής ποσότητας λίπους, 
η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία 
και το κάπνισμα.

Παράγοντες που προστατεύουν από την ανάπτυξη 
αδενωμάτων είναι οι φυτικές ίνες, οι φυτικές τροφές 
γενικά και οι υδατάνθρακες. Επίσης, η αυξημένη φυσική 
δραστηριότητα, η αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου και 
φυλλικού οξέος φαίνεται να βοηθούν.

Υπάρχουν δεδομένα για 4 παράγοντες ότι ασκούν 
προφυλακτική δράση για την ανάπτυξη αδενωμάτων 
στο π. έντερο: τα ΜΣΑΦ, το ασβέστιο, το σελήνιο και 
η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. (1)

Καταστάσεις που συσχετίζονται με 
αδενωματώδεις πολύποδες

Μόνο για 3 καταστάσεις υπάρχει σαφής και απο-
δεδειγμένη συσχέτιση μεταξύ αυτών και της ύπαρξης 
ορθοκολικών αδενωμάτων (1):
 1) Ουρητηροσιγμοειδοστομία: τουλάχιστον 29% των 

ασθενών αναπτύσσουν νεόπλασμα, συνήθως 
κοντά στη στομία, μετά από τέτοια επέμβαση. Ο 
μέσος χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη 
αδενώματος και καρκινώματος είναι 20 και 26 έτη 
αντίστοιχα.

 2) Μεγαλακρία: 5-25% των ασθενών με τη νόσο ανα-
πτύσσουν ορθοκολικό καρκίνο και 14-35% ανα-
πτύσσουν αδενώματα.

 3) Βακτηριαιμία από Streptococcus bovis: έχει συ-
σχετισθεί με την ύπαρξη καρκίνου π. εντέρου, 
αδενωμάτων ή ακόμη και FAP.
Οι ασθενείς με τις δυο πρώτες καταστάσεις πρέ-

πει να υποβάλλονται δια βίου σε παρακολούθηση 
με κολοσκόπηση (δεν είναι ξεκαθαρισμένο το πόσο 
συχνά) και αυτοί με βακτηριαιμία από S. bovis σε 
άμεσο ενδοσκοπικό έλεγχο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

Συμπτώματα και σημεία

Οι περισσότεροι ασθενείς με αδενώματα είναι 
ασυμπτωματικοί.

Σε άτομα που τα συμπτώματά τους μπορούν να 
αποδοθούν στους πολύποδες, το πιο συχνό σύμπτωμα 
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με το οποίο παρουσιάζονται είναι η αιμορραγία από 
το ορθό, είτε λανθάνουσα, είτε εμφανής.

Άλλα συμπτώματα που έχουν αποδοθεί στους 
πολύποδες είναι η δυσκοιλιότητα, η διάρροια και ο μετε-
ωρισμός. Αυτά είναι ιδιαιτέρως συχνά στον πληθυσμό, 
γι` αυτό μόνο αν υποχωρήσουν με την αφαίρεση των 
πολυπόδων επιβεβαιώνεται η αιτιολογική συσχέτιση. 
Μεγάλοι πολύποδες του αριστερού κόλου μπορούν 
να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα λόγω στένωσης του 
αυλού ή πόνο στην κάτω κοιλία λόγω διαλείποντος 
εγκολεασμού τους.

Ένα σύνδρομο εκκριτικής διάρροιας με σημαντική 
απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών μπορεί να προκλη-
θεί από μεγάλα (>3-4 εκ.) λαχνωτά αδενώματα του 
ορθοσιγμοειδούς. Υπεύθυνη θεωρείται μια εκκριταγω-
γός ουσία που παράγεται από το νεόπλασμα. (1)

Ανίχνευση των πολυπόδων

Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εί-
ναι:
 1) Έλεγχος κοπράνων για λανθάνουσα ύπαρξη αί-

ματος
 2) Σιγμοειδοσκόπηση
 3) Βαριούχος υποκλυσμός παχέος εντέρου
 4) Κολοσκόπηση: είναι η μέθοδος εκλογής σήμερα, 

αφού πλέον είναι πολύ πιο εύκολη απ`ότι στο 
παρελθόν, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης των αδενωμάτων. Στην πατρίδα 
μας τουλάχιστον που η εξέταση γίνεται ακόμη με 
χαμηλό κόστος, οι προηγούμενες μέθοδοι χρησι-
μοποιούνται ελάχιστα ή καθόλου.

  Και η κολοσκόπηση όμως έχει τους περιορισμούς 
της: μπορεί να μην ολοκληρωθεί ως το τυφλό 
ακόμη και σε 10% των ασθενών, χρειάζεται συχνά 
καταστολή, ενώ μικροί πολύποδες (<1 εκ.) μπορεί 
να μην ανιχνευθούν ως και σε 20% των περιπτώ-
σεων, κυρίως πίσω από πτυχές ή σε καμπές του 
εντέρου. Είναι πολύ σπάνιο όμως να μην ανιχνευθεί 
ένα μεγάλο αδένωμα. (1)

 5) CT κολογραφία: πρόκειται για νέα τεχνική που βελ-
τιώνεται συνεχώς. Αν και η ευαισθησία της είναι 
χαμηλή για την ανίχνευση αδενωμάτων μικρότερων 
των 5 χιλ., αυτή φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά 
στα μεγαλύτερα αδενώματα, ιδιαίτερα αν η εξέταση 
γίνεται σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου. Ασφαλώς, 
ένα πρόβλημα για τη χρήση της μεθόδου αποτελεί 
η ακτινοβολία στην οποία εκτίθονται οι ασθενείς. (1)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ

Η εξέλιξη ενός αδενώματος σε καρκίνωμα είναι 

μάλλον αργή και φαίνεται ότι χρειάζεται αρκετά έτη. 
Το μέγεθος και η ιστολογία του αρχικού πολύποδα 
παίζουν σημαντικό ρόλο στο χρόνο που απαιτεί η 
εξέλιξη αυτή. Μεγαλύτεροι πολύποδες, με σοβαρότε-
ρους βαθμούς δυσπλασίας χρειάζονται λιγότερο χρόνο. 
Αν και έχει φανεί ότι μερικά αδενώματα υποχωρούν 
σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου, είναι σκόπιμο 
κάθε πολύποδας που συναντούμε στο π. έντερο να 
αφαιρείται. (1)

Έχει υπολογιστεί ότι ένα αδένωμα με ήπια δυ-
σπλασία χρειάζεται 8 έτη για να εξελιχθεί σε καρκίνο, 
ενώ ένα αδένωμα με σοβαρή δυσπλασία χρειάζεται 
3,6 έτη. (7)

Πολλαπλά αδενώματα  
και καρκινώματα

Η παρουσία ενός αδενώματος αποτελεί δείκτη 
ενός παχέος εντέρου με προδιάθεση για ανάπτυξη 
νεοπλασίας. 30-50% των ασθενών με ένα αδένωμα 
έχουν τουλάχιστον ένα ακόμη σύγχρονο αδένωμα. 
Σύγχρονο αδένωμα βρίσκεται στο 30% των ασθενών 
με καρκίνωμα π. εντέρου και σε 50-85% των ασθενών 
με δυο ή περισσότερους σύγχρονους καρκίνους. Για 
τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η διενέργεια 
ολικής κολοσκόπησης πριν από χειρουργική επέμβα-
ση για καρκίνο, αφού το αποτέλεσμά της μπορεί να 
επηρεάσει τη χειρουργική προσέγγιση. (1)

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση

Γίνεται κατά τη διάρκεια της κολοσκόπησης. Ο 
τρόπος επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος και τη 
μορφολογία του πολύποδα. Για μικρούς πολύποδες 
(<0,5 εκ.) μπορεί να επαρκεί απλός θερμοκαυτηρια-
σμός, ενώ για μεγαλύτερους απαιτείται πολυποδε-
κτομή. Σκοπός πάντοτε είναι η πλήρης εκτομή του 
πολύποδα, ο οποίος αποστέλλεται ολόκληρος για 
βιοψία. Μεγάλοι πολύποδες, ιδίως αν είναι επίπεδοι, 
μπορεί να χρειαστούν τμηματική εκτομή (piecemeal 
polypectomy). Μετά από προφανώς πλήρη εκτομή 
ενός μεγάλου αδενώματος, είναι σκόπιμος ο επανέ-
λεγχος μετά από 3-6 μήνες για επιβεβαίωση. Αν ένας 
πολύποδας δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί πλήρως 
μετά από 2-3 ενδοσκοπικές συνεδρίες, συνιστάται η 
χειρουργική αντιμετώπισή του.

Αντιμετώπιση του κακοήθους 
πολύποδα

Ο όρος αφορά αδενώματα με εστία καρκινώματος 
που διηθεί πέρα από τη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα, 
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προς τον υποβλεννογόνιο χιτώνα.
Η πλήρης ενδοσκοπική πολυποδεκτομή ενός αδε-

νώματος που περιέχει μη διηθητικό καρκίνωμα είναι 
θεραπευτική. Ο προβληματισμός γίνεται μεγαλύτερος 
όταν ο πολύποδας περιέχει διηθητικό καρκίνωμα. Αν 
και οι περισσότερες από αυτές τις βλάβες αντιμετω-
πίζονται επαρκώς ενδοσκοπικά, περίπου 10% των 
ασθενών θα υποστούν μια ανεπιθύμητη εξέλιξη, όπως 
υπολειμματικό καρκίνο στο τοίχωμα του εντέρου ή 
στους λεμφαδένες, είτε κατά τη χρονική στιγμή της 
πολυποδεκτομής, είτε κατά την επανεξέταση. Για το 
λόγο αυτό έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένα ευνοϊκά 
και μη ευνοϊκά ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιούνται για να ταξινομήσουν τους ασθενείς 
σε ομάδες χαμηλού και υψηλού κινδύνου για ανεπι-
θύμητη εξέλιξη.

Ευνοϊκά χαρακτηριστικά θεωρούνται: η καλή ή 
μέτρια διαφοροποίηση, η απουσία διήθησης αγγείων 
ή λεμφαγγείων, τα καθαρά όρια πολυποδεκτομής και 
η απουσία διήθησης του υποβλεννογόνιου χιτώνα 
του τοιχώματος.

Μη ευνοϊκά χαρακτηριστικά θεωρούνται: η χαμη-
λή διαφοροποίηση, η παρουσία διήθησης αγγείων ή 
λεμφαγγείων, η διήθηση των ορίων πολυποδεκτομής 
και η διήθηση του υποβλεννογόνιου χιτώνα.

Αν δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα μη ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά, τότε ο ασθενής θεωρείται θεραπευ-
μένος με την ενδοσκοπική πολυποδεκτομή. Αν όμως 
υπάρχουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα μη ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά, η πιθανότητα ανεπιθύμητης εξέλιξης 
είναι 10-25%. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 
γίνεται χειρουργική επέμβαση, λαμβάνοντας υπό-
ψη τους κινδύνους λόγω ηλικίας ή συνυπαρχουσών 
ασθενειών. (1,2)

Παρακολούθηση  
μετά την πολυποδεκτομή

Αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα 
υποτροπής του αδενώματος είναι 20% στα 5 έτη και 
φτάνει το 50% στα 15 έτη μετά την πολυποδεκτομή. 
Υπάρχει όμως μια γενική συμφωνία ότι τα υποτροπι-
άζοντα αδενώματα είναι μικρότερα και είναι λιγότερο 
πιθανό να περιέχουν σοβαρή ιστολογική αλλοίωση, 
συγκριτικά με τις αρχικές βλάβες.

Ουσιαστικά, όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι η 
παρουσία πολλαπλών αδενωμάτων στην αρχική 
εξέταση είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης για 
την ανάπτυξη ενός μεταγενέστερου αδενώματος (και 
καρκινώματος).

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές μελέτες για την 
εκτίμηση της πολυποδεκτομής στη συχνότητα του 

καρκίνου. Αυτό που έχει φανεί είναι ότι η ενδοσκοπι-
κή αφαίρεση όλων των πολυπόδων του π. εντέρου 
προσφέρει σημαντικό όφελος και μειώνει σαφώς τη 
συχνότητα του καρκίνου. Επίσης, η παρακολούθηση 
στην οποία υποβάλλονται αυτοί οι ασθενείς έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανίχνευση του καρκίνου σε πρωιμό-
τερο στάδιο και την καλύτερη πορεία τους. (1)
• Αν ο ασθενής είναι υψηλού κινδύνου (3 ή περισσό-

τερα αδενώματα, μεγάλο αδένωμα >1 εκ., λαχνωτό 
αδένωμα, παρουσία υψηλόβαθμης δυσπλασίας, 
συγγενής 1ου βαθμού με ορθοκολικό καρκίνο), τότε 
η επανάληψη της κολοσκόπησης γίνεται μετά 
από 3 έτη.

• Αν ο ασθενής είναι χαμηλού κινδύνου (1-2 μικρά 
σωληνώδη αδενώματα <1 εκ., ελεύθερο οικογε-
νειακό ιστορικό), τότε η επανεξέταση γίνεται μετά 
από 5 έτη.
Όταν κατά την παρακολούθηση διαπιστωθεί σε 

μια εξέταση ότι το π. έντερο δεν έχει πολύποδες, τότε 
η επανεξέταση γίνεται μετά από 5 έτη. (8)

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Υπερπλαστικοί

Είναι οι πιο συνήθεις μη νεοπλασματικοί πολύποδες. 
Συνήθως είναι μικροί, με το μέσο μέγεθός τους να μην 
ξεπερνάει τα 5 χιλ. Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί 
υπερπλαστικοί πολύποδες μεγαλύτεροι των 10 χιλ.

Οι πολύποδες αυτοί δεν παρουσιάζουν την κυττα-
ρική ατυπία που είναι χαρακτηριστική των αδενωμά-
των. Έχουν όμως περιγραφεί μεικτοί πολύποδες που 
περιέχουν τόσο υπερπλαστικό, όσο και αδενωματώδες 
στοιχείο. Αποτελούν το 13% όλων των υπερπλαστι-
κών πολυπόδων. Όταν αυτοί οι πολύποδες είναι 
μεγαλύτεροι σε μέγεθος, έχουν έκδηλη αρχιτεκτονική 
διαταραχή, πυρηνική ατυπία και μιτώσεις στην άνω 
ζώνη των κρυπτών, τότε θεωρούνται περισσότερο 
αδενωματώδεις παρά υπερπλαστικοί και λέγονται 
οδοντωτά αδενώματα. Οι πολύποδες αυτοί έχουν 
τη δυνατότητα κακοήθους εξέλιξης και φαίνεται ότι 
περίπου 10% των ορθοκολικών καρκίνων προέρχονται 
από αυτούς. (1,2)

Γενικώς, οι σποραδικοί υπερπλαστικοί πολύποδες 
θεωρείται ότι έχουν ελάχιστη ή και καθόλου δυνατό-
τητα για κακοήθη εξέλιξη. Όταν όμως είναι μεγάλοι 
(>1 εκ.), πολυάριθμοι (>20), εντοπίζονται στο εγγύς 
κόλον και υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου π. 
εντέρου, τότε μπορεί να συσχετίζονται με την ανά-
πτυξη νεοπλασίας. (1)

Υπερπλαστικοί πολύποδες παρουσιάζονται σε 
20-35% των ατόμων. Η συχνότητά τους αυξάνει με 
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την ηλικία και είναι πιο συχνοί στο ορθοσιγμοειδές 
(περισσότεροι από τα αδενώματα) και λιγότερο συχνοί 
στο εγγύς κόλον.

Αντιμετώπιση

Σπανίως προκαλούν συμπτώματα, αλλά επειδή δεν 
μπορούν να διαχωρισθούν μακροσκοπικά από τους 
αδενωματώδεις ή οδοντωτούς πολύποδες, συνήθως 
αφαιρούνται ενδοσκοπικά. Επί του παρόντος, οι κα-
τευθυντήριες οδηγίες δεν συνιστούν παρακολούθηση 
για τους σποραδικούς υπερπλαστικούς πολύποδες 
που αφαιρούνται. Σκόπιμη είναι όμως η παρακολού-
θηση των ασθενών με μεγάλους, πολλαπλούς και 
εντοπιζόμενους στο εγγύς κόλον υπερπλαστικούς 
πολύποδες, ιδίως αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου π. εντέρου. Τα οδοντωτά αδενώματα αφαι-
ρούνται ενδοσκοπικά και η παρακολούθηση γίνεται 
όπως και των άλλων αδενωμάτων. (1)

Βλεννογονικοί πολύποδες
Αποτελούνται από φυσιολογικό βλεννογόνο και 

δεν έχουν κλινική σημασία.

Νεανικοί πολύποδες
Είναι βλεννογονικοί όγκοι που αποτελούνται κυρίως 

από περίσσεια χορίου και διατεταμένους κυστικούς 
αδένες, παρά από περίσσεια επιθηλιακών κυττάρων, 
και ταξινομούνται ως αμαρτώματα. Παρουσιάζονται 
συνήθως στην ηλικία 1-7 ετών και σπάνια σε ενήλι-
κες. Πιο συχνά είναι μονήρεις και έχουν την τάση να 
εντοπίζονται στο ορθό. Όταν είναι μονήρεις δεν έχουν 
κακόηθες δυναμικό, αντίθετα όταν είναι πολλαπλοί 
υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου λόγω παρου-
σίας αδενωματώδους επιθηλίου σε κάποιον από τους 
πολύποδες. (1,2)

Πολύποδες Peutz-Jeghers
Πρόκειται για αμαρτωματώδη βλάβη, η οποία χα-

ρακτηρίζεται από αδενικό επιθήλιο υποστηριζόμενο 
από ένα διακλαδιζόμενο δίκτυο καλά ανεπτυγμένων 
λείων μυικών ινών, ευρισκόμενο σε συνέχεια με τη 
βλεννογόνια μυική στιβάδα. Αυτοί οι πολύποδες σχε-
δόν πάντα είναι πολλαπλοί και, σε συνδυασμό με τις 
εξωεντερικές εκδηλώσεις, αποτελούν το σύνδρομο 
Peutz-Jeghers. (1)

Φλεγμονώδεις (ψευδοπολύποδες)
Παρατηρούνται στη φάση επούλωσης κάποιας 

φλεγμονής. Σχηματίζονται από ολικού πάχους εξέλ-
κωση του επιθηλίου, ακολουθούμενη από αναγεννη-
τική διαδικασία, η οποία αφήνει το βλεννογόνο σε μια 

ακανόνιστη πολυποειδή διαμόρφωση. Μπορεί να είναι 
μεγάλοι και μονήρεις, μιμούμενοι μια νεοπλασματική 
μάζα, ή πολλαπλοί, μιμούμενοι πολυποδιασικό σύνδρο-
μο. Οποιοσδήποτε τύπος σοβαρής κολίτιδας, μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φλεγμονωδών 
πολυπόδων. Η σημασία αυτών των πολυπόδων, οι 
οποίοι δεν έχουν νεοπλασματικό δυναμικό, είναι ότι 
συχνά παρουσιάζονται στο παχύ έντερο ασθενών 
υψηλού κινδύνου για ανάπυξη καρκίνου (π.χ. ελκώδης 
κολίτιδα), επομένως θα πρέπει να διακριθούν από 
τις νεοπλασμαστικές βλάβες που έχουν κακόηθες 
δυναμικό. (1)

Υποβλεννογόνιες βλάβες
Σ` αυτές ανήκουν οι μη επιθηλιακής προέλευσης 

πολυποειδείς σχηματισμοί. Αυτοί είναι σπάνιοι στο 
π. έντερο, με την εξαίρεση των λιπωμάτων, τα οποία 
κατά κανόνα είναι ασυμπτωματικά, ανακαλύπτονται 
τυχαία και δεν είναι επικίνδυνα για τον ασθενή.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ 
ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Αναφέρονται στην παρουσία πολυάριθμων πολυ-
ποειδών βλαβών κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα. Τα 
περισσότερα τέτοια σύνδρομα είναι κληρονομούμενα 
και συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυ-
ξης καρκίνου π. εντέρου. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη 
γενετική έχουν επιτρέψει πλέον και τον καθορισμό 
των υπεύθυνων γονιδίων.

Οικογενής αδενωματώδης 
πολυποδίαση (FAP)

Είναι το πιο συχνό σύνδρομο αδενωματώδους 
πολυποδίασης. Το υπεύθυνο γονίδιο για το σύνδρομο 
είναι το APC στο χρωμόσωμα 5.

Κλινικώς, το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από την 
προοδευτική ανάπτυξη εκατοντάδων ως χιλιάδων 
αδενωματωδών πολυπόδων στο π. έντερο. Οι μισοί 
ασθενείς έχουν αναπτύξει πολύποδες στην ηλικία 
των 15 ετών. Η ανάπτυξη ορθοκολικού καρκίνου είναι 
αναπόφευκτη για τους ασθενείς αυτούς και συμβαίνει 
περίπου 10-15 έτη μετά την έναρξη της πολυποδίασης. 
Η διάγνωση γίνεται εύκολα με σιγμοειδοσκόπηση, αν 
και είναι προτιμότερη η ολική κολοσκόπηση για να 
εκτιμηθεί πλήρως ο φαινότυπος της νόσου και να 
αποκλεισθεί η ύπαρξη καρκίνου.

Η παρουσία περισσότερων από 100 πολυπόδων 
και η επιβεβαίωση ότι πρόκειται για αδενώματα θέτει 
τη διάγνωση του συνδρόμου FAP.

Ο γενετικός έλεγχος συνιστάται να γίνεται στα 
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άτομα που κινδυνεύουν να έχουν τη μετάλλαξη στην 
ηλικία των 10-12 ετών και βοηθά στο να καθοριστεί η 
περαιτέρω αντιμετώπισή τους.

Αφού τεθεί η διάγνωση, είναι σκόπιμο να γίνεται 
άμεσα κολεκτομή, ακόμα και σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς, εκτός αν δεν έχει συμπληρωθεί η εφηβεία. 
Τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα συνηγορούν υπέρ 
της ολικής πρωκτοκολεκτομής με ειλεοστομία ή ειλεο-
πρωκτική αναστόμωση. Υπάρχουν όμως ασθενείς 
που δεν δέχονται τις επιλογές αυτές και προτιμούν 
την υφολική κολεκτομή με ειλεο-ορθική αναστόμωση. 
Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα 
εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης (ορθοσκόπη-
ση κάθε 3-6 μήνες) και να αποδεχτούν ένα κίνδυνο 
περίπου 10% ανάπτυξης καρκίνου στο ορθό, παρά 
την εντατική παρακολούθηση. (1)

Οι ασθενείς με FAP συχνά αναπτύσσουν όγκους και 
σε άλλα όργανα του σώματος. Σχεδόν όλοι παρουσι-
άζουν πολύποδες στομάχου και λεπτού εντέρου. Στο 
στόμαχο πρόκειται συνήθως για μη νεοπλασματικούς 
κυστικούς αδενικούς πολύποδες, το 25% των οποίων 
παρουσιάζει επιθηλιακή δυσπλασία λόγω μετάλλαξης 
στο γονίδιο APC. Γαστρικά αδενώματα παρουσιά-
ζονται μόνο σε 5% των ασθενών, ενώ η ανάπτυξη 
καρκίνου είναι σπάνια. Δωδεκαδακτυλικά αδενώματα 
παρουσιάζονται σε 60-90% των ασθενών και έχουν 
την τάση να προσβάλλουν την περιληκυθική περιοχή, 
προκαλώντας μερικές φορές ακόμη και απόφραξη του 
χοληδόχου ή του παγκρεατικού πόρου. 50-85% των 
ασθενών παρουσιάζουν αδενωματώδεις αλλοιώσεις 
του φύματος Vater. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο κίνδυνος 
για ανάπτυξη καρκίνου στο δωδεκαδάκτυλο (κυρίως 
στην περιληκυθική περιοχή) να φτάνει το 4-12% και 
να αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου των ασθενών 
αυτών μετά από προφυλακτική κολεκτομή. Επομένως, 
είναι σκόπιμη η ενδοσκοπική παρακολούθηση του 
ανώτερου πεπτικού κάθε 1-3 έτη, αρχίζοντας στην 
ηλικία των 20 ετών ή την περίοδο της κολεκτομής.

Αδενώματα στη νήστιδα και στον ειλεό παρουσι-
άζουν το 40% και το 20% των ασθενών αντίστοιχα, 
αλλά η ανάπτυξη καρκίνου στις θέσεις αυτές είναι 
σπάνια.

Οι ασθενείς με FAP παρουσιάζουν πολύ συχνά (ως 
90%) οστεώματα στην κάτω γνάθο και ανωμαλίες των 
οδόντων. Τα οστεώματα δεν έχουν κακόηθες δυναμικό 
και αφαιρούνται μόνο αν προκαλούν συμπτώματα ή 
για κοσμητικούς λόγους.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή και θανατηφόρος επιπλο-
κή του συνδρόμου είναι η ανάπτυξη δεσμοειδών 
όγκων του μεσεντερίου. Παρατηρούνται σε 4-32% 
των ασθενών, κυρίως μετά από λαπαροτομή (π.χ. για 
πρωκτοκολεκτομή), αλλά και αυτόματα. (1)

Συνδρομο Gardner`s
Πρόκειται για οικογενή νόσο που χαρακτηρίζεται 

από γαστρεντερικούς πολύποδες (όπως το FAP), 
οστεώματα και μια ποικιλία καλοήθων όγκων των 
μαλακών μορίων και άλλες εξωεντερικές εκδηλώσεις. 
Και αυτό το σύνδρομο οφείλεται σε μεταλλάξεις του 
γονιδίου APC. (1)

Σύνδρομο turcot’s
Οι ασθενείς παρουσιάζουν πολύποδες π. εντέρου 

(από ένα ως πολυάριθμους) και πρωτοπαθείς όγκους 
του ΚΝΣ. Υπάρχουν δυο ομάδες ασθενών. Στην πιο 
συνηθισμένη ομάδα, οι ασθενείς έχουν μετάλλαξη 
του γονιδίου APC, και έχουν την τάση να παρουσιά-
ζουν μυελοβλαστώματα στον εγκέφαλο. Στη δεύτερη 
ομάδα, οι ασθενείς έχουν μετάλλαξη στα γονίδια DNA 
MMR (όπως αυτοί με HNPCC) και παρουσιάζουν 
γλοιοβλαστώματα. (1)

Εξασθενημένο FAP
Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν λιγότερα αδενώ-

ματα συγκριτικά με το κλασσικό FAP, τα οποία έχουν 
την τάση να είναι επίπεδα και να συγκεντρώνονται 
στο εγγύς κόλον. Και αυτό το σύνδρομο οφείλεται σε 
μεταλλάξεις του γονιδίου APC. (1)

Αμαρτωματώδη πολυποδιασικά σύνδρομα
Είναι οικογενή σύνδρομα που χαρακτηρίζονται 

από πολλαπλούς αμαρτωματώδεις πολύποδες του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
τα εξής:
 - Σύνδρομο Peutz-Jeghers: Χαρακτηρίζεται από με-

λάγχρωση του δέρματος και των βλεννογόνων 
(κυρίως πέριξ του στόματος, της ρινός και των 
χειλέων, εντός του στόματος, στα χέρια και στα 
πόδια, αλλά και στην περιπρωκτική και γεννητική 
περιοχή) και αμαρτωματώδεις πολύποδες του 
πεπτικού σωλήνα (στο στόμαχο, το λεπτό έντερο 
και το παχύ έντερο). Η πολυποδίαση είναι πιο 
έντονη στο λεπτό έντερο. Το σύνδρομο συνήθως 
οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου STK11/LKB1. 
Η μέση ηλικία διάγνωσης του συνδρόμου είναι τα 
23-26 έτη. Ανάπτυξη καρκίνου έχει παρατηρηθεί σε 
όλες τις μοίρες του λ. εντέρου και στο π. έντερο. Αν 
και υπάρχει η υπόθεση ότι οφείλεται στην ύπαρξη 
σπάνιων εστιών αδενωματώδους επιθηλίου εντός 
των πολυπόδων, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν 
ότι η απώλεια του γονιδίου STK11/LKB1 αυξάνει 
την πιθανότητα καρκινογένεσης, πιθανώς διότι το 
γονίδιο αυτό συμπεριφέρεται ως ογκοκατασταλ-
τικό.

  Ανάπτυξη καρκίνου μπορεί να παρατηρηθεί σε 
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οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σωλήνα, αλλά 
και σε άλλα όργανα, όπως στους μαστούς, στο 
πάγκρεας και στα χοληφόρα. Επίσης, παρατη-
ρούνται κύστεις και άλλοι όγκοι των ωοθηκών, 
καθώς και όγκοι των όρχεων, προερχόμενοι από 
τα κύτταρα Sertoli. (1)

 - Σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης: Οι νεανικοί πο-
λύποδες είναι συνήθως μονήρεις και εντοπίζονται 
κατά κύριο λόγο στο ορθό. Στο σύνδρομο αυτό 
είναι πολλαπλοί και μπορούν να εντοπίζονται σε 
όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα. Η διάγνωση 
του συνδρόμου γίνεται εξ αποκλεισμού. Πρέπει να 
αποκλείονται άλλα σύνδρομα που συσχετίζονται 
με νεανικούς πολύποδες (νόσος Cowden`s και σύν-
δρομο Bannayan-Riley-Ruvalcaba) και παρουσιάζουν 
και εξωεντερικές εκδηλώσεις. Όταν γίνει αυτό, για 
να τεθεί η διάγνωση πρέπει να πληρείται ένα από 
τα κάτωθι κριτήρια: α) περισσότεροι από 5 νεανικοί 
πολύποδες στο π. έντερο, β) νεανικοί πολύποδες 
σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα, γ) 
οποιοσδήποτε αριθμός νεανικών πολυπόδων του 
γαστρεντερικού σωλήνα σε ασθενή με οικογενειακό 
ιστορικό νεανικών πολυπόδων. Το σύνδρομο αυτό 
δεν έχει εξωεντερικές εκδηλώσεις.

  Οι νεανικοί πολύποδες προκαλούν συμπτώματα 
κατά την παιδική ηλικία, ενώ τα σύνδρομα αδε-
νωμάτωσης συνήθως γίνεται εμφανή κατά την 
πρώιμη ενήλικη ζωή.

  Ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου π. εντέρου 
και ανώτερου πεπτικού είναι αυξημένος στους 
ασθενείς με το σύνδρομο και οφείλεται είτε στη 
συνύπαρξη αδενωματωδών πολυπόδων, είτε στην 
ύπαρξη μεικτών πολυπόδων (νεανικοί –αδενωμα-
τώδεις).

  Έχουν βρεθεί δυο γονίδια που είναι υπεύθυνα για 
το 40% περίπου των περιπτώσεων: τα MADH4 
(SMAD4) και BMPR1A.

  Η διάγνωση γίνεται ενδοσκοπικά. Ο αρχικός έλεγ-
χος ανώτερου και κατώτερου πεπτικού πρέπει 
να γίνεται στην ηλικία των 15 ετών, αν δεν έχουν 
υπάρξει συμπτώματα νωρίτερα. Γενικώς, οι νεα-
νικοί πολύποδες πρέπει να αφαιρούνται λόγω της 
τάσης τους να αιμορραγούν και να προκαλούν 
απόφραξη. Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση είναι 
αρκετή για ασθενείς με μικρό αριθμό πολυπόδων, 
αλλά όταν αυτοί είναι πολλοί μπορεί να απαιτηθεί 
κολεκτομή. (1)

 - Σύνδρομα συσχετιζόμενα με νεανική πολυποδίαση: 
Πρόκειται για τη νόσο Cowden`s και το σύνδρομο 
Bannayan-Riley-Ruvalcaba, στα οποία παρατηρού-
νται νεανικοί πολύποδες, σε συνδυασμό με εξω-
εντερικές εκδηλώσεις. Πιο συχνά υπεύθυνη είναι 

η μετάλλαξη ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
(PTEN). Πρόκειται για σπάνιες οντότητες. (1)

 - Σπάνια κληρονομούμενα αμαρτωματώδη πολυπο-
διασικά σύνδρομα (1):

  1) Κληρονομικό σύνδρομο μεικτής πολυποδίασης: 
Οι πολύποδες εντοπίζονται μόνο στο π. έντερο 
και είναι διαφόρων ιστολογικών τύπων, αν και 
οι περισσότεροι είναι νεανικοί. Η πρωιμότερη 
αναφερόμενη έναρξη του συνδρόμου είναι στην 
ηλικία των 23 ετών, η μέση ηλικία ανάπτυξης συ-
μπτωμάτων τα 40 έτη και ανάπτυξης καρκίνου 
τα 47 έτη.

  2) Εντερική γαγγλιονευρωμάτωση και νευροϊνομά-
τωση: Περίπου 25% των ασθενών με σύνδρομο 
von Recklinghausen`s έχουν πολλαπλά νευρο-
ϊνώματα ή γαγγλιονευρώματα του ανώτερου 
πεπτικού. Τέτοιοι όγκοι έχουν παρατηρηθεί και 
χωρίς το σύνδρομο αυτό, όπως σε ασθενείς με 
πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2Β.

  3) Devon Family Syndrome: Πρόκειται για μια οι-
κογένεια με πολλαπλούς και υποτροπιάζοντες 
ινώδεις πολύποδες του πεπτικού.

  4) Basal Cell Nevus Syndrome: Μερικοί ασθενείς 
με το σύνδρομο αυτό μπορεί να παρουσιάζουν 
πολλαπλούς γαστρικούς αμαρτωματώδεις πο-
λύποδες.

ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ 
ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

-Σύνδρομο Cronkhite-Canada

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία διάχυτης γα-
στρεντερικής πολυποδίασης, δυστροφικές αλλοιώσεις 
των ονύχων, αλωπεκία, μελάγχρωση δέρματος, διάρ-
ροια, απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος και επιπλοκές 
της κακής θρέψης. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 
τα 62 έτη. Το σύνδρομο παρουσιάζεται οξέως και η 
κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται γρήγορα. Η 
πρόγνωση του συνδρόμου είναι κακή διότι δεν υπάρ-
χει ειδική θεραπεία. Έχουν δοκιμαστεί διάφορα μέσα 
(αντιβιοτικά, κορτικοειδή, χειρουργική επέμβαση), αλλά 
πιο αποτελεσματική φαίνεται η εντατική υποστήριξη 
της θρέψης του ασθενούς, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε υποχώρηση του συνδρόμου. (1)

-Σύνδρομο υπερπλαστικής 
πολυποδίασης

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθμων 
υπερπλαστικών πολυπόδων στο π. έντερο. Η WHO 
ορίζει το σύνδρομο ως εξής: 1) τουλάχιστον 5 υπερ-
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πλαστικοί πολύποδες εγγύτερα του σιγμοειδούς, 
εκ των οποίων οι δυο μεγαλύτεροι των 10 χιλ., 2) 
οποιοσδήποτε αριθμός υπερπλαστικών πολυπόδων 
εγγύτερα του σιγμοειδούς σε άτομο με συγγενή πρώ-
του βαθμού που έχει το σύνδρομο, 3) περισσότεροι 
από 30 πολύποδες, κατανεμημένους σε όπλο το π. 
έντερο. Μπορεί να συνυπάρχουν αδενώματα, αλλά 
η ανάπτυξη καρκίνου δεν είναι συνήθης. Παρ` όλα 
αυτά, συνιστάται παρακολούθηση με κολοσκόπηση 
κάθε 1-3 έτη. (1)

-Λεμφωματώδης πολυποδίαση

Το λέμφωμα μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή 
πολυπόδων του πεπτικού σωλήνα. Διάφοροι τύποι 
Hodgkin`s και  non-Hodgkin`s λεμφωμάτων μπορούν 
να παρουσιαστούν με αυτόν τον τρόπο, συμπερι-
λαμβανομένης και της ανοσοϋπερπλαστικής νόσου 
του λ. εντέρου. (1)

-Λεμφοειδής οζώδης υπερπλασία

Πρόκειται για σπάνια λεμφοϋπερπλαστική κατά-
σταση που δεν συσχετίζεται με συγκεκριμένη νόσο. 
Αυτοί οι πολύποδες είναι πιο συχνοί στο λ. έντερο, 
έχουν διάμετρο 3-6 χιλ., και δεν προκαλούν συμπτώ-
ματα. (1)

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Συνήθως είναι ασυμπτωματικοί και βρίσκονται 
τυχαία σε ενδοσκοπικό έλεγχο για ενοχλήματα που 
αποδίδονται στο ανώτερο πεπτικό (επιγαστραλγία, 
έμετοι, μετεωρισμός, δυσπεψία). Μπορεί να είναι σπο-
ραδικοί ή στα πλαίσια πολυποδιασικού συνδρόμου, 
μονήρεις ή πολλαπλοί, επίπεδοι ή έμμισχοι. Το μέγεθός 
τους, γενικώς, δεν ξεπερνάει το 1 εκ., αλλά μερικές 
φορές μπορεί να φτάσει αρκετά εκατοστά. (9)

Η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση και την αντιμε-
τώπισή τους είναι η ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού. 
Χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται μόνο αν δεν είναι 
εφικτή η ενδοσκοπική.

Οι πολύποδες στομάχου διακρίνονται σε επιθηλι-
ακούς και μη επιθηλιακούς.

Επιθηλιακοί πολύποδες

Διακρίνονται σε μη νεοπλαστικούς και νεοπλασμα-
τικούς. Αντίθετα με τους πολύποδες του π. εντέρου, οι 
περισσότεροι γαστρικοί πολύποδες (80-90%) είναι μη 
νεοπλασματικοί και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 
οι κυστικοί αδενικοί (fundic gland) και οι υπερπλα-

στικοί. Στους νεοπλασματικούς πολύποδες συμπε-
ριλαμβάνονται τα αδενώματα και τα πολυποειδή 
καρκινώματα.

Κυστικοί αδενικοί πολύποδες
Αποτελούν ως και 47% όλων των γαστρικών πο-

λυπόδων. Είναι πιο συνήθεις στις γυναίκες και στις 
ηλικίες 40-69 ετών. Η παθογένεσή τους είναι άγνωστη 
και συνήθως η εμφάνισή τους είναι σποραδική, αλλά 
παρατηρούνται με αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς 
με σύνδρομο FAP. Αν και οι πολύποδες αυτοί θεωρείται 
ότι έχουν ελάχιστο ή καθόλου κακόηθες δυναμικό, 
μερικές μελέτες έχουν δείξει αυξημένη πιθανότητα 
συνύπαρξης ορθοκολικών αδενωμάτων ή καρκινω-
μάτων στους ασθενείς που τους έχουν. Η ανάπτυξη 
δυσπλασίας και αδενωματώδους αλλοίωσης στους 
κυστικούς αδενικούς πολύποδες φτάνει το 1-1,9% 
στις σποραδικές περιπτώσεις και το 25-44% στους 
ασθενείς με FAP. Στους ασθενείς με FAP έχει αναφερθεί 
κακοήθης εξαλλαγή των πολυπόδων αυτών. (9)

Ιστολογικώς, χαρακτηρίζονται από διατεταμένους 
αδένες που σχηματίζουν μικροκύστεις και καλύπτο-
νται από τοιχωματικά και θεμέλια κύτταρα τύπου 
θόλου (fundic).

Ενδοσκοπικώς, συνήθως βρίσκονται στο θόλο και 
στο σώμα του στομάχου. Μπορεί να είναι μονήρεις, 
αλλά συνήθως είναι πολλαπλοί και συρρέοντες και η 
διάμετρός τους είναι 2-3 χιλ.

Υπερπλαστικοί πολύποδες
Είναι οι πιο συνήθεις πολυποειδείς βλάβες του 

στομάχου και αποτελούν το 28-75% όλων των γα-
στρικών πολυπόδων. Άνδρες και γυναίκες προσβάλ-
λονται εξ ίσου, κυρίως μετά την ηλικία των 60 ετών. 
Οι πολύποδες αυτοί θεωρούνταν παλαιότερα ως 
μη έχοντες κακόηθες δυναμικό, αλλά αυτό δεν ισχύει 
πλέον, λόγω του αυξανόμενου αριθμού περιστατικών 
με δυσπλαστικές αλλοιώσεις ή καρκίνωμα εντός υπερ-
πλαστικού πολύποδα. Σε μελέτες από την Ιαπωνία 
έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη δυσπλασίας στο 4% και 
καρκίνου στο 2,1% των υπερπλαστικών πολυπόδων. 
Η συχνότητα της προερχόμενης από υπερπλαστι-
κούς πολύποδες δυσπλασίας είναι αμφιλεγόμενη και 
κυμαίνεται μεταξύ 1,9-19%, ενώ η συχνότητα καρκίνου 
μεταξύ 0-3,5%. (9)

Αντίθετα με τους κυστικούς αδενικούς πολύποδες, 
οι οποίοι προέρχονται από φυσιολογικό γαστρικό 
βλεννογόνο, οι υπερπλαστικοί πολύποδες συσχετί-
ζονται με χρόνια γαστρίτιδα, κυρίως αυτοάνοση και 
από Helicobacter pylori. Αναφέρεται μάλιστα ότι η 
εκρίζωση του Hp μπορεί να μειώσει το μέγεθος των 
υπερπλαστικών πολυπόδων. (2,9)
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Ιστολογικώς, οι γαστρικοί υπερπλαστικοί πολυ-
πόδες διαφέρουν από αυτούς του π. εντέρου κατά 
το ότι έχουν υποβλεννογόνιο οίδημα, με προέχουσα 
υπερπλασία των βοθρίων και φλεγμονή του χορίου.

Ενδοσκοπικώς, οι υπερπλαστικοί πολύποδες μπορεί 
να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του στομάχου 
και το μέγεθός τους κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά 
ως αρκετά εκατοστά. Μπορεί να είναι μονήρεις ή 
πολλαπλοί, επίπεδοι ή έμμισχοι. Αν είναι πολλαπλοί, 
η πιθανότητα συνύπαρξης ατροφικής γαστρίτιδας 
είναι 20-30% και συνήθως εντοπίζονται στον εγγύς 
στόμαχο.

Γαστρικοί αδενωματώδεις πολύποδες

Αποτελούν το 7-10% των γαστρικών πολυπόδων. 
Είναι προκαρκινικές βλάβες με τον κίνδυνο να αυξάνεται 
ανάλογα με το μέγεθος και την ιστολογία τους. Ως και 
40% των γαστρικών αδενωμάτων μπορεί να έχουν 
εστία αδενοκαρκινώματος, ιδίως αν η διάμετρός τους 
είναι μεγαλύτερη των 2 εκ. Τα αδενώματα μπορεί να 
είναι σωληνώδη, λαχνωτά ή σωληνολαχνωτά, με τον 
κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας να είναι μεγαλύτερος 
στους δυο τελευταίους τύπους. Οι βλάβες αυτές συχνά 
παρουσιάζονται σε έδαφος ατροφίας του γαστρικού 
βλεννογόνου και είναι δείκτης αυξημένης πιθανότητας 
ανάπτυξης καρκίνου σε άλλο σημείο του στομάχου. 
Τα γαστρικά αδενώματα έχουν συσχετισθεί με το 
σύνδρομο FAP, αλλά όχι τόσο συχνά όσο οι κυστικοί 
αδενικοί πολύποδες. (9)

Η ενδοσκοπική εκτίμηση των γαστρικών αδενω-
μάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει και προσεκτική 
εξέταση του περιβάλλοντος βλεννογόνου, με λήψη 
βιοψιών από οποιαδήποτε ύποπτη βλάβη. Οι βλάβες 
αυτές μπορεί να παρατηρηθούν σε οποιοδήποτε 
σημείο του στομάχου, πιο συχνά όμως βρίσκονται 
στο άντρο. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από λίγα 
χιλιοστά ως αρκετά εκατοστά, συνήθως όμως είναι 
περίπου 3-4 εκ. Τα αδενώματα κατά κανόνα είναι 
μεγαλύτερα από τους υπερπλαστικούς πολύποδες 
και η διαμόρφωσή τους ποικίλλει, από επίπεδη ως 
λαχνωτή, πολυλοβωτή.

Τα γαστρικά αδενώματα πρέπει να αφαιρούνται 
πλήρως, είτε ενδοσκοπικά, είτε χειρουργικά (με λα-
παροσκοπική σφηνοειδή εκτομή). Η πιθανότητα υπο-
τροπής τους μετά από ενδοσκοπική πολυποδεκτομή 
φτάνει το 16%.

Πολυποειδές γαστρικό καρκίνωμα
Η ενδοσκοπική διάκριση μεταξύ αδενώματος και 

πολυποειδούς καρκινώματος είναι δυσχερής λόγω της 
παρόμοιας εμφάνισής τους. Έτσι, συνήθως μπορεί να 

γίνει μόνο με την ιστολογική εξέταση.
Η αντιμετώπισή του πολυποειδούς καρκίνου είναι 

χειρουργική.

Αντιμετώπιση των γαστρικών 
επιθηλιακών πολυπόδων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ήδη περιγράφη-
κε, η αντιμετώπιση ενός πολύποδα είναι ξεκάθαρη: 
χειρουργική αφαίρεση πολυποειδούς καρκίνου, εν-
δοσκοπική ή χειρουργική αφαίρεση αδενώματος ή 
υπερπλαστικού πολύποδα με εστία δυσπλασίας στις 
ενδοσκοπικές βιοψίες.

Η απόφαση όμως μπορεί να είναι πιο περίπλοκη 
όταν πρόκειται για υπερπλαστικούς πολύποδες χωρίς 
εστία δυσπλασίας στις ενδοσκοπικές βιοψίες, λαμ-
βάνοντας υπ` όψιν ότι μπορεί να υπήρχε μια τέτοια 
εστία, αλλά να μην ελήφθη βιοψία από αυτήν. Επειδή 
υπάρχει σημαντική διαφωνία για την αντιμετώπιση 
των πολυπόδων αυτών, παραθέτουμε κατωτέρω 
τις οδηγίες της American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy για την αντιμετώπιση των γαστρικών 
πολυπόδων (10):
 1. Πολύποδες οποιουδήποτε μεγέθους που ανι-

χνεύονται ακτινολογικά, θα πρέπει να εκτιμώνται 
ενδοσκοπικά, με λήψη βιοψιών και/ή αφαίρεσή 
τους.

 2. Πολύποδες που προκαλούν συμπτώματα, όπως 
απόφραξη και αιμορραγία, θα πρέπει να αφαι-
ρούνται, κατά προτίμηση ενδοσκοπικά.

 3. Πολύποδες μεγαλύτεροι των 2 εκ. θα πρέπει να 
αφαιρούνται ενδοσκοπικά, όπου αυτό είναι εφι-
κτό. Αν η ενδοσκοπική αφαίρεση δεν είναι εφικτή, 
θα πρέπει να λαμβάνονται βιοψίες. Αν ανιχνευθεί 
αδενωματώδης ιστός, συνιστάται χειρουργική 
αφαίρεση του πολύποδα. Αν δεν ανιχνευθεί αδε-
νωματώδης ιστός, η αντιμετώπιση του ασθενούς 
πρέπει να εξατομικεύεται. Αν ο ενδοσκόπος έχει 
την εντύπωση ότι οι ενδοσκοπικές βιοψίες μπορεί 
να έχουν χάσει αδενωματώδεις αλλοιώσεις σε ένα 
μεικτό πολύποδα (π.χ. σε έναν έμμισχο πολύποδα 
που η λήψη βιοψιών από όλα τα σημεία είναι δυσχε-
ρής), τότε είναι λογικό να συστηθεί η χειρουργική 
αντιμετώπιση.

 4. Πολύποδες μικρότεροι των 2 εκ. θα πρέπει να 
εκτιμώνται με λήψη βιοψιών ή να εξαιρούνται 
ενδοσκοπικά εξ αρχής. Αν έχουν ληφθεί αντιπρο-
σωπευτικές βιοψίες και ο πολύποδας δεν είναι 
αδενωματώδης, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω 
ενέργεια. Αν οι βιοψίες δείξουν την παρουσία αδε-
νωματώδους επιθηλίου, συνιστάται ενδοσκοπική 
αφαίρεση όπου είναι εφικτή.
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 5. Όταν υπάρχουν πολλαπλοί γαστρικοί πολύποδες, 
οι μεγαλύτεροι εξ αυτών θα πρέπει να εκτιμώνται 
με λήψη βιοψιών ή να εξαιρούνται. Βιοψίες πρέπει 
να λαμβάνονται και από μερικούς από τους μικρό-
τερους πολύποδες. Η περαιτέρω αντιμετώπιση θα 
εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της ιστολογικής 
εξέτασης.

 6. Η επανεκτίμηση μετά την αφαίρεση αδενωματώ-
δους γαστρικού πολύποδα γίνεται μετά από 1 έτος. 
Αν ο έλεγχος είναι αρνητικός, επαναλαμβάνεται 
μετά από 3-5 έτη.

 7. Δεν απαιτείται επανέλεγχος μετά την αφαίρεση 
μη αδενωματώδους γαστρικού πολύποδα.

Μη επιθηλιακοί πολύποδες

Οι βλάβες αυτές έχουν ενδοσκοπικά πολυποειδή 
εμφάνιση και καλύπτονται από φυσιολογικό βλεννο-
γόνο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα καρκινοειδή, 
τα λιπώματα, το έκτοπο πάγκρεας, οι φλεγμονώδεις 
ινώδεις πολύποδες και οι γαστρεντερικοί στρωματικοί 
όγκοι (λειομυώματα, λειομυοσαρκώματα, ινώματα 
κ.ά.).

Οι ενδοσκοπικές βιοψίες αποκαλύπτουν συνήθως 
φυσιολογικό γαστρικό βλεννογόνο και απαιτείται 
έλεγχος με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και κατευ-
θυνόμενη λήψη υλικού για κυτταρολογική εξέταση, 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν.

Ανάλογα με τον τύπο τους, το μέγεθός τους και την 
ενδεχόμενη πρόκληση συμπτωμάτων, αποφασίζεται 
αν θα γίνει αφαίρεσή τους (ενδοσκοπική ή χειρουργική) 
ή απλώς παρακολούθησή τους.

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Είναι γενικώς σπάνιοι. Παρουσιάζονται πολλές 
φορές σε συνδυασμό με πολυποδιασικά σύνδρομα, 
στα οποία ήδη έχουμε αναφερθεί. Βεβαίως, μπορούν 
να παρουσιαστούν και σποραδικά.

Η διάγνωσή τους είναι δύσκολη, ιδίως όταν εντοπί-
ζονται στη νήστιδα και στον ειλεό, και συνήθως γίνεται 
με καθυστέρηση διότι είναι ασυμπτωματικοί για χρόνια 
και όταν αρχίσουν να προκαλούν συμπτώματα, αυτά 
είναι μη ειδικά: κοιλιακό άλγος, έμετοι, γαστρεντερική 
αιμορραγία, εντερική απόφραξη. Επίσης, οι διαγνω-
στικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται δεν είναι 
ακριβείς. Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν ουσιαστικά 
μόνο οι εξετάσεις με βάριο (διάβαση λεπτού εντέ-
ρου, εντερόκλυση). Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν 
προστεθεί η εντεροσκόπηση και η ενδοσκόπηση με 
κάψουλα λεπτού εντέρου, οι οποίες έχουν βελτιώσει 
σημαντικά τη διαγνωστική ικανότητά μας, παρά τα 

μειονεκτήματα που έχουν και αυτές. Για παράδειγμα, 
η κάψουλα είναι χρήσιμη στον έλεγχο της νήστιδας 
και του ειλεού των ασθενών με FAP, αλλά όχι και του 
δωδεκαδακτύλου, στο οποίο υπάρχει ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου. Επομένως, ο έλεγχος 
της περιοχής πρέπει να γίνει ενδοσκοπικά. (11-13)

Στο λεπτό έντερο αναπτύσσονται καλοήθεις και 
κακοήθεις πολύποδες (1):

Στους καλοήθεις πολύποδες συμπεριλαμβάνονται 
το αδένωμα, το λειομύωμα, το λίπωμα, το λεμφαγγεί-
ωμα, το ίνωμα, το αιμαγγείωμα και το νευρίνωμα.

Αδένωμα

Μπορεί να είναι σωληνώδες, σωληνολαχνωτό, 
λαχνωτό. Το τελευταίο είναι το πιο επικίνδυνο για 
κακοήθη εξαλλαγή και εντοπίζεται κυρίως στη δεύτερη 
μοίρα του δωδεκαδακτύλου.

Λειομύωμα

Είναι ο συχνότερος καλοήθης όγκος του λ. εντέρου. 
Αιμορραγεί συχνά και συνήθως βρίσκεται στα πλαίσια 
ελέγχου αναιμίας.

Στους κακοήθεις πολύποδες συμπεριλαμβάνονται 
το αδενοκαρκίνωμα, το καρκινοειδές, το λέμφωμα, 
μεταστατικοί όγκοι και διάφορα σαρκώματα.

Αδενοκαρκίνωμα

Είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος του λ. εντέ-
ρου. Προέρχεται από αδένωμα μέσω της ακολουθίας 
αδενώματος- αδενοκαρκινώματος και εντοπίζεται πιο 
συχνά στο εγγύς λ. έντερο.

Καρκινοειδές

Εντοπίζεται σχεδόν πάντοτε στον ειλεό και συ-
νήθως είναι μικρών διαστάσεων (<1,5 εκ.) κατά τη 
διάγνωση.

Λέμφωμα

Είναι πιο συχνό στον τελικό ειλεό. Μπορεί να είναι 
χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα από Β-κύτταρα, ανο-
σοϋπερπλαστική νόσος του λ. εντέρου ή Τ-λέμφωμα 
συσχετιζόμενο με κοιλιοκάκη.

Η αντιμετώπιση των πολυποειδών βλαβών του 
λ. εντέρου είναι κατά κανόνα χειρουργική λόγω της 
δυσχερούς πρόσβασης στο όργανο και της, πολύ 
συχνά, καθυστερημένης διάγνωσης.
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ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Διακρίνονται στους επιθηλιακούς και μη επιθη-
λιακούς.

Στους επιθηλιακούς πολύποδες συμπεριλαμβά-
νονται (1,2):
 - Κακοήθεις: καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα, 

αδενοκαρκίνωμα, ακροχορδονώδες καρκίνωμα, 
καρκινοσάρκωμα, μικροκυτταρικό καρκίνωμα και 
κακόηθες μελάνωμα.

 - Καλοήθεις: θήλωμα από πλακώδη κύτταρα, αδέ-
νωμα, φλεγμονώδης ινώδης πολύποδας.
Καρκίνος (πλακώδους τύπου ή αδενοκαρκίνωμα): 

Είναι η κυριότερη πολυποειδής βλάβη του οισοφά-
γου και αντιστοιχεί σε περισσότερο από 90% των 
κακοήθων όγκων του οργάνου. Έχουν αναγνωριστεί 
συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες πρόκλη-
σης πλακώδους καρκινώματος, όπως συνήθειες στη 
δίαιτα ενός λαού (π.χ. οι νιτροζαμίνες στην Κίνα), η 
κατάχρηση αλκοόλ, το κάπνισμα, προϋπάρχουσες 
νόσοι (αχαλασία, καυστικής αιτιολογίας στενώσεις, 
σύνδρομο Plummer-Vinson, τύλωση, όγκοι κεφαλής 
και τραχήλου από πλακώδη κύτταρα) και οικογε-
νειακό ιστορικό. Προδιαθεσικοί παράγοντες για την 
ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος (οισοφάγου και οι-
σοφαγο-γαστρικής συμβολής) είναι η παχυσαρκία, 
η χρόνια γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση και ο 
οισοφάγος Barrett’s.

Κλινικώς, το συχνότερο σύμπτωμα είναι η δυσφα-
γία, ακολουθούμενη από την οδυνοφαγία.

Η διάγνωση γίνεται κατά κανόνα με την ενδο-
σκόπηση του ανώτερου πεπτικού, κατά την οποία 
λαμβάνονται και βιοψίες από τον όγκο.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι χειρουργική, 
αν μετά τη σταδιοποίησή του, κριθεί ότι είναι χει-
ρουργήσιμος. Αν κριθεί ανεγχείρητος ακολουθούνται 
χημειοθεραπεία και/ή ακτινοθεραπεία, καθώς και 
παρηγορητικά μέτρα (π.χ. τοποθέτηση stent για αντι-
μετώπιση της δυσφαγίας). Η πρόγνωση είναι γενικώς 
κακή, αν λάβουμε υπόψη ότι η 5-ετής επιβίωση των 
ασθενών που χειρουργούνται είναι μόλις 5-20%. Ση-
μειώνεται ότι τα αδεοναρκινώματα με πολυποειδή 
διαμόρφωση δίνουν πρωιμότερα συμπτώματα και 
γι` αυτό έχουν καλύτερη πρόγνωση. (1,14)

Ακροχορδονώδες καρκίνωμα: Είναι ποικιλία του 
πλακώδους καρκινώματος, με περισσότερο εξω-
φυτική ανάπτυξη, πιο αργή εξέλιξη και καλύτερη 
πρόγνωση.

Καρκινοσάρκωμα: Συνήθως είναι μεγάλη πολυ-
ποειδής βλάβη και αποτελείται από πλακώδη σε 
συνδυασμό με ατρακτοειδή κύτταρα.

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα: Ο οισοφάγος είναι η 

πιο συχνή εξωπνευμονική θέση ανάπτυξης του όγκου 
αυτού, ο οποίος είναι πολύ επιθετικός, με αποτέλεσμα 
η 1-ετής επιβίωση να είναι μόλις 10%.

Κακόηθες μελάνωμα: Είναι σπάνιο και έχει γενικώς 
κακή πρόγνωση. Πρέπει να το υποψιαζόμαστε όταν 
ο ασθενής παρουσιάζεται με μεταστάσεις από μελά-
νωμα, χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία στο δέρμα, 
τα μάτια και τον πρωκτό.

Θήλωμα από πλακώδη κύτταρα: Πρόκειται για 
μικρό, καλοήθη, όγκο, του οποίου η παθογένεση 
δεν είναι γνωστή. Φαίνεται ότι ευθύνονται η χρόνια 
γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση και η λοίμωξη 
από ιό του ανθρώπινου θηλώματος (HPV). Κακοήθης 
εξαλλαγή είναι πολύ σπάνια.

Αδένωμα: Είναι σπάνιο και αναπτύσσεται σε τμή-
ματα οισοφάγου Barrett`s. Έχει κακόηθες δυναμικό και 
πρέπει να αφαιρείται ενδοσκοπικά.

Φλεγμονώδης ινώδης πολύποδας: Είναι πολύ σπά-
νιος και μη νεοπλασματικός. Πιθανώς συσχετίζεται 
με χρόνια γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση και 
παρουσιάζεται στην περιοχή της ΓΟΣ. Η θεραπεία 
γίνεται με ενδοσκοπική πολυποδεκτομή.

Στους μη επιθηλιακούς πολύποδες συμπεριλαμ-
βάνονται (1, 2):
 - Κακοήθεις: λέμφωμα, σάρκωμα (συμπεριλαμβα-

νομένων των GISTs), μεταστατικό καρκίνωμα.
 - Καλοήθεις: λειομύωμα, όγκος από κοκκώδη κύττα-

ρα, ινοαγγειακός όγκος, αιμαγγείωμα, αμάρτωμα, 
λίπωμα.
Λέμφωμα: Με την εξαίρεση των ασθενών που 

πάσχουν από AIDS, ο οισοφάγος σπανίως είναι η 
πρωτοπαθής θέση λεμφώματος. Όταν αυτό συμβεί, 
συνήθως πρόκειται για λέμφωμα από Β-κύτταρα. Πιο 
συχνή είναι η διήθηση του τοιχώματος από μεσοθω-
ρακικούς λεμφαδένες ή η έξωθεν πίεσή του.

Σάρκωμα: Είναι σπάνιος όγκος. Μόνο 5% των σαρ-
κωμάτων του πεπτικού σωλήνα εντοπίζονται στον 
οισοφάγο. Συνήθως πρόκειται για λειομυοσάρκωμα, 
το οποίο είναι δύσκολο να διαχωριστεί από το λειομύ-
ωμα. Σημαντική βοήθεια στη διάγνωση προσφέρει το 
ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και η κατευθυνόμενη 
λήψη υλικού για κυτταρολογική εξέταση.

Μεταστατικό καρκίνωμα: Είναι ασύνηθες. Το μελά-
νωμα και ο καρκίνος του μαστού είναι οι πιο συχνές 
κακοήθειες που δίνουν μεταστάσεις στον οισοφάγο.

GISTs και λειομύωμα: Είναι οι συνηθέστεροι καλο-
ήθεις όγκοι του οισοφάγου. Προέρχονται από λείες 
μυϊκές ίνες της μυϊκής στιβάδας ή, πιο σπάνια, της 
βλεννογόνιας μυϊκής στιβάδας. Ο κίνδυνος κακοήθους 
εξαλλαγής των οισοφαγικών GISTs και των λειομυω-
μάτων σε σαρκώματα είναι άγνωστος. Μόνο 50% των 
ασθενών έχουν συμπτώματα (δυσφαγία, οπισθοστερ-
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νικός πόνος ή καύσος, οδυνοφαγία, απώλεια βάρους). 
Κατά την ενδοσκόπηση, συνήθως, παρατηρείται ομαλή 
προβολή του βλεννογόνου, ο οποίος είναι άθικτος. Οι 
ενδοσκοπικές βιοψίες συνήθως δεν θέτουν τη διάγνω-
ση και απαιτείται ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και 
λήψη υλικού για κυτταρολογική εξέταση.

Η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από την ύπαρξη 
συμπτωμάτων και την πιθανότητα κακοήθειας. Μικρές 
βλάβες μπορούν να τεθούν απλώς σε παρακολούθηση 
και αν μεγαλώνουν να γίνει παρέμβαση. Χειρουργική 
επέμβαση πρέπει να γίνεται σε συμπτωματικούς 
ασθενείς, σε αυτούς με αβέβαιη διάγνωση και όταν 
υπάρχει υποψία κακοήθους εξαλλαγής. Μερικοί GISTs 
έχουν μεταλλάξεις του c-kit και απαντούν στη θερα-
πεία με imatinib mesylate (Gleevec).

Όγκος από κοκκώδη κύτταρα: Είναι υποβλεννογό-
νιος και προέρχεται από νευρογενή κύτταρα. Για τη 
διάγνωσή του είναι χρήσιμο το ενδοσκοπικό υπερη-
χογράφημα, αν και οι ενδοσκοπικές βιοψίες με τεχνική 
bite-on-bite, μπορεί να είναι διαγνωστικές. Μικροί, 
ασυμπτωματικοί, όγκοι απλώς παρακολουθούνται, 
αν όμως είναι μεγαλύτεροι των 4 εκ. ή αυξάνονται 
σε μέγεθος, θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς 
κακοήθεις και να αφαιρούνται χειρουργικά.

Ινοαγγειακός πολύποδας: Συνήθως εντοπίζεται 
στο άνω τριτημόριο, πλησίον του κρικοφαρυγγικού 
μυός. Πιο συχνά είναι ασυμπτωματικός, αλλά μπορεί 
να εισροφηθεί και να προκαλέσει ασφυξία. Για τη δι-
άγνωσή του συνήθως είναι αρκετή η ενδοσκόπηση, 
αλλά μερικές φορές μπορεί να απαιτηθεί MRI, η οποία 
είναι χρήσιμη και για το σχεδιασμό του χειρουργείου. 
Αυτό είναι απαραίτητο αν ο πολύποδας είναι μεγα-
λύτερος των 2 εκ., αλλά αν είναι μικρότερος μπορεί 
να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά αν το EUS δείξει ότι δεν 
έχει μεγάλα τροφοφόρα αγγεία.

Αμάρτωμα: Όπως και οι ινοαγγειακοί πολύποδες, 
εντοπίζεται στο άνω τριτημόριο του οισοφάγου, μπο-
ρεί να αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος και να προκαλέ-
σει αποφρακτικά συμπτώματα. Είναι καλόηθες και η 
αντιμετώπισή του είναι ενδοσκοπική ή χειρουργική.

Αιμαγγείωμα: Είναι σπάνιο, μπορεί να προκαλέσει 
δυσφαγία ή αιμορραγία και η αντιμετώπισή του είναι 
χειρουργική.

Λίπωμα: Ο οισοφάγος είναι το τμήμα του πεπτικού 
όπου οι όγκοι αυτοί εμφανίζονται σπανιότερα. Αν 
είναι μεγάλα μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη 
του λάρυγγα και σφυξία. Η διάγνωσή τους γίνεται 
με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.
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Πυλαία υπέρταση

Α Κουγιουμτζιάν

Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Αεροπο-
ρίας

ANAΣΚΟΠΗΣΗ

Είναι γνωστό ότι η αιμάτωση του ήπατος τροφο-
δοτείται από 2 κυρίως αγγεία: την ηπατική αρτηρία 
η οποία τροφοδοτεί το ήπαρ με το 35% της ηπατικής 
αιματικής ροής (800-1200ml/min) και με το 50% του 
οξυγόνου, ενώ το υπόλοιπο περίπου 65% της αιματι-
κής ροής στο ήπαρ προσάγεται με την πυλαία φλέβα.

Το πυλαίο σύστημα σχηματίζεται από όλες τις 
φλέβες που μεταφέρουν αίμα από το κοιλιακό τμήμα 
του πεπτικού συστήματος, τον σπλήνα, το πάγκρεας 
και τη χοληδόχο κύστη. Η πυλαία φλέβα σχηματίζεται 
από την ένωση της σπληνικής και της άνω μεσεντερίου 
φλέβας. Οι σπληνικές φλέβες ξεκινούν από τις πύλες 
του σπλήνα και ενώνονται με τις βραχείες γαστρικές 
στο ύψος της ουράς του παγκρέατος όπου και σχη-
ματίζουν τον κύριο κορμό της σπληνικής φλέβας. Η 
άνω μεσεντέριος φλέβα σχηματίζεται από φλέβες που 
μεταφέρουν αίμα από το λεπτό έντερο, το δεξιόν κόλο 
και το πάγκρεας. Η συνένωση της άνω μεσεντερίου 
και της σπληνικής σε πυλαία φλέβα γίνεται στο ύψος 
των πυλών του ήπατος, όπου η πυλαία φλέβα διαχω-
ρίζεται σε δεξιό και αριστερό κλάδο αιματώνοντας τον 
δεξιό και αριστερό λοβό του ήπατος αντίστοιχα (1,2).

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η φυσιολογική πίεση στην πυλαία φλέβα είναι 
1-5 mmHg. Πίεση ενσφήνωσης ηπατικών φλεβών ή 
απευθείας πίεση στην πυλαία φλέβα μεγαλύτερη από 
5 mmHg δεν είναι φυσιολογική και είναι ενδεικτική 
πυλαίας υπέρτασης (3). Επί υπάρξεως κωλύματος 
στην αιματική ροή εντός της πυλαίας φλέβας, το 
αίμα διοχετεύεται μέσω αναστομώσεων οι οποίες 
αναπτύσσονται μεταξύ της συστηματικής και της 
πυλαίας κυκλοφορίας.

Τα σημεία που αναπτύσσονται οι αναστομώσεις 
είναι:

Ομάδα 1: σε ζώνες μετάπτωσης του πλακώδους 
επιθηλίου σε αδενικό: α) στην καρδία του στομάχου, 
όπου η αριστερή γαστρική φλέβα, η οπίσθια γαστρι-

κή και οι βραχείες γαστρικές φλέβες του πυλαίου 
συστήματος αναστομώνονται με τις μεσοπλεύριες, 
διαφραγματο-οισοφαγικές και την ελάσσονα άζυγο, 
φλέβες του συστήματος της κοίλης φλέβας. Η εκτρο-
πή του αίματος προς τις φλέβες αυτές προκαλεί την 
εμφάνιση κιρσών στον κατώτερο οισοφάγο (γαστρο-
οισοφαγική συμβολή) και στο θόλο του στομάχου. 
β) στο ορθό, όπου η άνω αιμορροϊδική φλέβα του 
πυλαίου συστήματος αναστομώνεται με τη μέση και 
κάτω αιμορροϊδικές του συστήματος της κάτω κοίλης, 
δημιουργώντας την εμφάνιση κιρσών του ορθού.

Ομάδα 2: στον δρεπανοειδή σύνδεσμο, μέσω των 
υπολειμμάτων των παρομφαλικών φλεβών της ομ-
φαλικής κυκλοφορίας του εμβρύου.

Ομάδα 3: σε θέσεις όπου ενδοκοιλιακά όργανα 
έρχονται σε επαφή με τους οπισθοπεριτοναϊκούς 
ιστούς ή αναρτώνται από το τοίχωμα της κοιλίας. 
Αυτές οι θέσεις περιλαμβάνουν το δωδεκαδάκτυλο, το 
κατιόν, το ανιόν και το σιγμοειδές κόλον, το σπλήνα 
και το ήπαρ.

Ομάδα 4: Κιρσικές διευρύνσεις μπορούν επίσης 
να αναπτυχθούν στην αριστερή νεφρική φλέβα, λόγω 
εκτροπής του πυλαίου αίματος είτε άμεσα μέσω της 
σπληνικής είτε έμμεσα, μέσω διαφραγματικών, πα-
γκρεατικών, γαστρικών ή επινεφριδιακών φλεβών. (2)

ΑΙΤΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Πυλαία υπέρταση εμφανίζεται συνήθως μετά την 
απόφραξη της αιματικής ροής στην πυλαία φλέβα σε 
οποιοδήποτε σημείο της πορείας του αγγείου. Ετσι 
ανάλογα με τη θέση του κωλύματος διακρίνουμε προ-
ηπατικά, ενδοηπατικά και μεθηπατικά αίτια. Υπάρχει 
και μία ξεχωριστή διάκριση για τα ενδοηπατικά αίτια 
ανάλογα με τη θέση της βλάβης που τα διακρίνει σε 
προκολποειδικά (αφορά την περιοχή των πυλαίων 
φλεβιδίων), κολποειδικά (σε σχέση με τα κολποειδή) 
και μετακολποειδικά (που σχετίζονται με την περιοχή 
των ηπατικών φλεβιδίων) (4).

Τα κυριώτερα αίτια και το είδος της βλάβης που 
προκαλούν αναφέρονται στους πίνακες 1, 2 και 3:



31ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 71, ΤΕΥΧΟΣ 1–3, 2009

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η πίεση μέσα σε ένα αγγείο καθορίζεται από 
τη ροή και την αντίσταση μέσα σε αυτό. Αυτή η 
σχέση εκφράζεται με τον νόμο του Ohm: ΔP=Q 
X R , όπου P είναι η πίεση και τα Q και R είναι η 
ροή και η αντίσταση αντίστοιχα. Έτσι μία αύξηση 
στη ροή ή την αντίσταση μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της πίεσης εντός του αγείου. Η αντίσταση 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
βαθμό γλοιότητας, το μήκος του αγγείου και την 
ακτίνα (5). Το μήκος του αγγείου και η γλοιότητα 
είναι σταθερά αν και η τελευταία μπορεί να αλλάξει 
κατά τη διάρκεια της ανάνηψης σε ασθενή που έχει 
αιμορραγήσει πρόσφατα. Η ακτίνα φαίνεται να 
παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο διότι μικρές αλλαγές 
στην ακτίνα σχετίζονται με μεγάλες αλλαγές στην 
αντίσταση.

Αυξημένη αιματική ροή στην πυλαία 
φλέβα

Αύξηση στην αιματική ροή στην πυλαία φλέβα 
δεν αποτελεί συχνή αιτία πυλαίας υπέρτασης. 
Παρατηρείται μία μικρή αντίσταση εκροής από το 
ήπαρ, αλλά η αύξηση στη ροή πρέπει να είναι μεγάλη 
πριν η πίεση στα κολποειδή αυξηθεί σημαντικά. Σε 
μερικούς ασθενείς έχει εμφανιστεί πυλαία υπέρταση 
εξαιτίας αυξημένης ροής στην πυλαία φλέβα μόνο 
όταν συνυπάρχει αυξημένη αγγειακή αντίσταση 
μέσα στο ήπαρ. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην 
κίρρωση όπου μικρές αυξήσεις στη ροή εντός της 
πυλαίας φλέβας μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική 
αύξηση στην πίεση αυτής. Σε απάντηση της αυξη-
μένης πίεσης στο πυλαίο σύστημα αναπτύσσεται 
παράπλευρη κυκλοφορία μεταξύ αυτού και της 
συστηματικής κυκλοφορίας με απώτερο σκοπό την 
πτώση της πίεσης (6). Όμως σε ασθενείς με πυλαία 
υπέρταση τελικά παρατηρείται μεγάλη παράπλευρη 
κυκλοφορία και επίσης όσο πιο μεγάλη είναι η πίεση 
τόσο πιο εκτεταμένη είναι αυτή (7).

Υπερδυναμική κυκλοφορία

Σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση παρατηρείται 
γενικευμένη σπλαγχνική αγγειοδιαστολή η οποία 
οδηγεί σε υπερδυναμική κυκλοφορία, φαινόμενο 
το οποίο περιγράφηκε πριν από 45 χρόνια (8). 
Αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
καρδιακή παροχή, χαμηλές αρτηριακές αντιστάσεις 
και μειωμένη αρτηριακή πίεση. Η αρτηριδιακή αγγει-
οδιαστολή παρατηρείται τόσο στη σπλαγχνική όσο 
και στη συστηματική αγγείωση (9). ΄Ενας αριθμός 

από χυμικούς παράγοντες θεωρούνται σήμερα ως 
πιθανοί υπεύθυνοι για τη δημιουργία της υπερδυ-
ναμικής κυκλοφορίας (Πίνακας 4)

Ο μηχανισμός με τον οποίο αυτές οι ουσίες αυξά-
νονται δεν είναι ξεκάθαρος και θεωρούνται ως πιθα-
νές αιτίες ο μειωμένος ηπατικός μεταβολισμός και η 
μειωμένη κάθαρση από το ήπαρ και άλλους ιστούς 
όπως ο πνεύμονας λόγω παράκαμψης και αυξημένης 
παραγωγής (8). Οι παράγοντες που έχουν κεντρίσει 
το ενδιαφέρον σήμερα είναι η γλυκαγόνη, το οξείδιο 
του αζώτου, και οι προσταγλανδίνες.

Αυξημένα επίπεδα γλυκαγόνης έχουν βρεθεί σε 
ζώα με πυλαία υπέρταση και μετά από πυλαιο-συ-
στηματική παράκαμψη (10-12). Έγχυση γλυκαγόνης 
σε φυσιολογικά ποντίκια σε συγκεντρώσεις στο αίμα 
αντίστοιχες αυτών που ανευρίσκονται σε ζώα με 
πυλαία υπέρταση προκαλεί πτώση στην εντερική 
αγγειακή αντίσταση (13). Επίσης παρατηρήθηκε σε 
πειραματόζωα με πυλαία υπέρταση ότι έγχυση σω-
ματοστατίνης ή οκτρεοτίδης (που είναι αναστολείς 
έκκρισης της γλυκαγόνης) προκαλεί αγγειοσύσπαση 
της σπλαγχνικής κυκλοφορίας, και αυτή η δράση μπλο-
κάρεται με ταυτόχρονη χορήγηση γλυκαγόνης (13,14). 
Έτσι η γλυκαγόνη φαίνεται να διαδραματίζει κάποιο 
ρόλο στην ανάπτυξη της εντερικής υπεραιμίας.

Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι αέριο που 
συντίθεται από την L-αργινίνη ,από μία οικογένεια 
ενζύμων που ονομάζονται συνθετάσες του ΝΟ (ΝΟS). 
Υπάρχουν 2 συγκροτημένες μορφές ενζύμων( eNOS 

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Προηπατικά Αίτια Πυλαίας Υπέρτασης

Θρόμβωση πυλαίας φλέβας
• Ενδοκοιλιακές φλεγμονές
• Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
• Κύηση – Αντισυλληπτικά
• Καρκίνος ήπατος
• Χειρουργικές επεμβάσεις (σπληνεκτομή)
• Ιδιοπαθής θρόμβωση πυλαίας φλέβας

Απόφραξη σπληνικής φλέβας
• Νοσήματα παγκρέατος

Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία
• Ενδοκοιλιακοί τραυματισμοί
• Βιοψία ήπατος
• Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος
• Νεοπλάσματα

Σπληνομεγαλία
• Πολυκυτταραιμία
• Μυελοσκλήσυνση
• Νόσος Gausher
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και nNOS) και μία επαγόμενη μορφή (iNOS) (15,16). 
Οι λείες μυικές ίνες των αγγείων και το ενδοθήλιο 
αποτελούν σημαντικές πηγές ΝΟ, και η παραγωγή 
του παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του αγγειακού 
τόνου (16,17). Μελέτες που έγιναν κυρίως από το 1991 
και μετά ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο του ΝΟ στο 
φαινόμενο της υπερδυναμικής κυκλοφορίας (18,19). 
Αναστολή της σύνθεσης του ΝΟ φαίνεται ότι βελτιώνει 
τις συστηματικές αιμοδυναμικές αλλαγές που παρα-
τηρούνται σε πειραματόζωα με πυλαία υπέρταση, 
ενώ χορήγηση της ουσίας μπλε του μεθυλενίου, ενός 
αναστολέα της δράσης του ΝΟ, ανεβάζει την πίεση 
του αίματος στους ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια 
και βελτιώνει την οξυγόνωση στο ηπατοπνευμονικό 
σύνδρομο (20-22). Η κύρια ενζυματική πηγή παρα-
γωγής του ΝΟ στο σπλαγχνικό στρώμα είναι η eNOS 
(16,23). Οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την 
αυξημένη παραγωγή του ΝΟ είναι πλέον ξεκάθαροι. 
Ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF -α) προάγει τη 

σύνθεση του ΝΟ και η παραγωγή του TNF-a αυξάνεται 
από τις ενδοτοξίνες. Γι’αυτό το λόγο η υπόταση και 
η υπερδυναμική κυκλοφορία που σχετίζονται με τη 
σήψη φαίνεται να προάγονται από τον TNF-a και τις 
επιδράσεις του στην παραγωγή του NO (19,24). Η 
τοξιναιμία δεν είναι σπάνια στην κίρρωση και μελέτες 
έδειξαν ότι εάν η δράση του TNF-a μπλοκαριστεί δεν 
αναπτύσσεται υπερδυναμική κυκλοφορία (19,24). 
Παραμένει όμως ασαφές το κατά πόσο η αύξηση 
αυτών των ουσιών όπως το NO αποτελεί την πρω-
ταρχική αιτία της υπερδυναμικής κυκλοφορίας ή 
είναι απλά ακολουθία γεγονότων που συνοδεύουν 
την παραγωγή του.

Οι προσταγλανδίνες ενδεχομένως να έχουν μία θέση 
στο ‘παζλ’ της υπερδυναμικής κυκλοφορίας κι αυτό 
διότι μελέτες έχουν δείξει ότι αφενός το μπλοκάρισμα 
της κυκλοοξυγενάσης προκάλεσε αγγειοσύσπαση τόσο 
σε φυσιολογικά όσο και σε πειραματόζωα με πυλαία 
υπέρταση (25), και αφετέρου χορήγηση ινδομεθακίνης 
προκάλεσε μείωση της αιματικής ροής στο γαστρικό 
βλεννογόνο επίσης σε πειραματόζωα με πυλαία υπέρ-
ταση (25). Τέλος τα επίπεδα της προστακυκλίνης είναι 
αυξημένα σε ασθενείς με ηπατική νόσο (26).

Αυξημένες αντιστάσεις

Η αύξηση των αγγειακών αντιστάσεων αποτελεί 
την πιο συχνή αιτία πυλαίας υπέρτασης. Επειδή δε 
το πυλαίο φλεβικό σύστημα δεν διαθέτει βαλβίδες, 
οιαδήποτε αύξηση στην πίεση μεταδίδεται σε δομές 
που βρίσκονται στην εντερική πλευρά από την από-
φραξη. Γι’ αυτό το λόγο νόσοι τόσο διαφορετικές 
όπως η θρόμβωση της σπληνικής φλέβας, η κίρρωση 
και η συμπιεστική περικαρδίτιδα προκαλούν πυλαία 
υπέρταση, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικές κλινικές 
εκδηλώσεις. Πολλές μελέτες έχουν γίνει προκειμένου 
να εξηγήσουν την παθοφυσιολογία της αύξησης των 
αγγειακών αντιστάσεων, ιδιαίτερα σε αλκοολικούς κιρ-
ρωτικούς ασθενείς, τόσο με τη μέτρηση της πίεσης εν-
σφήνωσης των ηπατικών φλεβών όσο και με αναλύσεις 
βιοπτικού υλικού. Έτσι ενοχοποιήθηκαν η συμπίεση 
που ασκείται στο πυλαίο σύστημα από τους αναγεν-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ενδοηπατικά αίτια πυλαίας υπέρτασης

Προκολποειδικά αίτια
• Σχιστοσωμίαση
• Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
• Ιδιοπαθής πυλαία υπέρταση (σύνδρομο Banti)
• Σαρκοείδωση
• Τοξική βλάβη από αρσενικό, χαλκό, βινυλοχλωρίδιο

Κολποειδικά
• Κίρρωση ήπατος (ιδιαίτερα αλκοολικής αιτιολογίας)
• Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα
• Οζώδης αναγεννητική υπερπλασία
• Κυτταροστατικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη)

Μετακολποειδικά
• Φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μεθηπατικά αίτια πυλαίας υπέρτασης

Απόφραξη ηπατικών φλεβών
• Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
• Αντισυλληπτικά (σύνδρομο Budd Chiari)
• Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία
• Θρομβώσεις οφειλόμενες σε κακοήθειες
• Διαφράγματα κάτω κοίλης
• Συστηματικός ερυθ. Λύκος

Καρδιακής αιτιολογίας
• Συμπιεστική περικαρδίτις
• Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Αγγειοδραστικές ουσίες
1. Οξείδιο του αζώτου (ΝΟ)
2. Γλυκαγόνη
3. Άδενοσίνη
4. Εικοσανοειδή
5. Χολικά άλατα
6. Παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF)
7. γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA)
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νητικούς όζους σε συνδυασμό με την παραμόρφωση 
και μείωση της ηπατικής μικροκυκλοφορίας (27,28), 
εναπόθεση κολλαγόνου στο χώρο του Disse και γύρω 
από τις τελικές ηπατικές φλέβες ιδιαίτερα σε ασθενείς 
με αλκοολική νόσο (29-30), καθώς και το γεγονός ότι 
ιδιαίτερα σε κιρρωτικό ήπαρ παρατηρήθηκε αύξηση 
του μεγέθους της επιφανείας των ηπατοκυττάρων 
που όσο πιο μεγάλο ήταν τόσο πιο μεγάλη ήταν και 
η πίεση στην πυλαία φλέβα (31,32).

Εκτός όμως από αυτά τα αίτια, ενεργό ρόλο στην 
ενδοηπατική αντίσταση φαίνεται να διαδραματίζει 
μία σειρά συσταλτικών κυττάρων που ονομάζονται 
μυοινοβλάστες. Αυτά τα κύτταρα ανευρίσκονται σε 
περιφλεβικές και περικολποειδικές περιοχές σε κιρρω-
τικό αλλά όχι σε φυσιολογικό ήπαρ (33). Τα κύτταρα 
αυτά φαίνεται ότι προέρχονται από ενεργοποιημένα 
ηπατικά αστεροειδή κύτταρα (34) και η λειτουργία τους 
επηρεάζεται από ουσίες όπως οι ενδοθηλίνες και το 
ΝΟ οπότε και χαλώνται ή συσπώνται επηρεάζοντας 
αντίστοιχα και τις ενδοηπατικές αντιστάσεις. Οι εν-
δοθηλίνες είναι ισχυρές αγγειοσυσπαστικές ουσίες,οι 
οποίες συνδέονται με δύο τύπους υποδοχέων, τους 
ΕΤΑ και ΕΤΒ. Όταν συνδέονται με τους υποδοχείς 
ΕΤΑ των λείων μυικών κυττάρων των αγγείων προ-
καλούν αγγειοσύσπαση, ενώ όταν συνδέονται με 
τους ΕΤΒ υποδοχείς των ενδοθηλιακών κυττάρων 
απελευθερώνουν ΝΟ και επιφέρουν αγγειοδιαστολή 
(34). Τα επίπεδα των ενδοθηλινών αυξάνονται στους 
κιρρωτικούς ασθενείς ,ειδικά σε αυτούς με ασκίτη 
(35). Φαίνεται λοιπόν από μελέτες που έχουν γίνει ότι 
οι ενδοθηλίνες μπορεί να αυξήσουν την πίεση στην 
πυλαία φλέβα, όταν συνδέονται με τα αστεροειδή 
κύτταρα μέσω συσπάσεως τους, αυξάνοντας έτσι 
την αντίσταση μέσα στην ηπατική μικροκυκλοφορία 
(36). Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζονται και από 
το γεγονός ότι η οξεία χορήγηση ενός αναστολέα των 
ETA/B oδήγησε σε πτώση της πίεσης στην πυλαία 
φλέβα σε πειραματόζωα ,ενώ αναμένονται αποτε-
λέσματα μελετών σε ανθρώπους (37).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος του 
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στην πυλαία υπέρταση 
και την υπερδυναμική κυκλοφορία. Αναφέρθηκε προ-
ηγούμενα ότι το ΝΟ συνεισφέρει στην ανάπτυξη της 
υπερδυναμικής κυκλοφορίας σε ασθενείς με πυλαία 
υπέρταση επειδή αυτοί οι ασθενείς έχουν αυξημένα 
επίπεδα ΝΟ στο πλάσμα. Σε αντίθεση όμως με το 
γεγονός ότι το ΝΟ υπερπαράγεται στο σπλαγχνικό 
στρώμα και συστηματικά συνεισφέρει στην υπερδυ-
ναμική κυκλοφορία, φαίνεται ότι στο πυλαίο σύστημα 
υπάρχει μειωμένη παραγωγή του, γεγονός που οδηγεί 
στην επιδείνωση της πυλαίας υπέρτασης (38). Η 
απελευθέρωση του ΝΟ μειώνεται από τα ενδοθηλι-

ακά κύτταρα των κιρρωτικών ζώων, ειδικά έν όψει 
των αυξημένων επιπέδων ενδοθηλίνης-1 (38-39). Εάν 
αυτή η ανεπάρκεια του ΝΟ μπορούσε να διορθωθεί 
θα υπήρχε πιθανόν πτώση στην πυλαία πίεση. Σε 
πρόσφατη μελέτη όπου επιτεύχθηκε υπερέκφραση 
συνθετάσης του ΝΟ σε ποντίκια με φυσιολογικό και 
κιρρωτικό ήπαρ, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων 
του ΝΟ, και πτώση στην ενδοηπατική αντίσταση και 
στην πίεση στην πυλαία στα ζώα με το κιρρωτικό 
ήπαρ (40). Αυτό σημαίνει ότι φάρμακα που θα μπο-
ρούν να προκαλούν αύξηση των επιπέδων του ΝΟ 
στο πυλαίο σύστημα, όπως τα νιτρώδη, χωρίς όμως 
πλεόνασμα στη συστηματική κυκλοφορία ενδεχομένως 
να βοηθήσουν στο μέλλον στην αντιμετώπιση της 
πυλαίας υπέρτασης.
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Αντιμετώπιση χρόνιας ηπατίτιδας Β

A Κουρίκου1, Σ Μανωλακόπουλος2

SUMMARY

KOUrIKOU A, MANOlAKOPOUlOS S. Management of chronic hepatitis B. Currently available 
therapeutic options for the management of chronic hepatitis B include standard interferon alfa-2b and 
pegylated-interferon alfa-2a that are administered subcutaneously and five oral nucleoside analogs 
(lamivudine, adefovir, entecavir, telbivudine, and most recently, tenofovir). Treatment strategies are 
either therapies of finite duration that aim to achieve sustained off-therapy responses, or long-term 
treatments that aim to maintain on-therapy remission. Interferons can be administered for finite 
durations, with virtually no risk for resistance, can induce long-lasting responses, but they have the 
limitation that most patients do not respond. Nucleoside analogs are safe enough and tend to be 
more effective at suppressing HBV DNA and normalizing ALT levels. However, they must be admin-
istered for longer periods of time to maintain on-therapy remission and carry a risk for resistance. 
Antiviral potency is highest with entecavir, telbivudine and tenofovir, intermediate with lamivudine 
and lowest with adefovir. The incidence of lamivudine resistance increases directly with duration of 
therapy (year 1 10-27%, year 2 37-48%, year 3 52-60%, year 4 60-65%). Telbivudine has the next 
highest resistance rate (year 1 3-4%, year 2 9-22%), followed by adefovir (year 1 <1%, year 2 3%, 
year 3 6%, year 4 18%, year 5 29%). Entecavir resistance is rare in naοve patients (year 4 <1%), but 
increases over time in lamivudine-resistant patients (year 4 43%). No resistance to tenofovir has ben 
to date after 24 months of therapy in CHB patients. Nosokomiaka Chronika, 71, 35-41, 2009.

Key words: chronic hepatitis B, pegylated-interferon α, nucleos(t)ide analogue, resistance

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί του παρόντος, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της χρόνιας 
ηπατίτιδας Β περιλαμβάνουν την κλασική ιντερφερόνη-α-2b και την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη 
α-2α, που χορηγούνται υποδορίως και πέντε από του στόματος χορηγούμενα νουκλεοσιδικά 
ανάλογα (λαμιβουδίνη, αδεφοβίρη, εντεκαβίρη, τελμπιβουδίνη και προσφάτως την τενοφοβίρη). 
Οι στρατηγικές στη θεραπεία είναι είτε σχήματα συγκεκριμένης διάρκειας με σκοπό να επιτευχθεί 
παρατεταμένη μακροχρόνια ανταπόκριση, ή μακροχρόνιες θεραπείες με σκοπό να διατηρείται 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας η ύφεση της νόσου. Οι ιντερφερόνες έχουν το πλεονέκτημα 
της καθορισμένης διάρκειας χορήγησης και της παρατεταμένης μακροχρόνιας ανταπόκρισης, 
πρακτικά δεν ενέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης, έχουν όμως τον κύριο περιορισμό ότι 
οι περισσότεροι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται. Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα είναι αρκετά ασφαλή 

1Ειδικευόμενη Γαστρεντερολόγος, 2Γαστρεντερολόγος, Λέκτορας 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β 
παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας 
παγκοσμίως, καθώς υπολογίζεται ότι 400 περίπου 
εκατ. άνθρωποι πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β και 
ότι περισσότεροι από 500.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από τις επιπλοκές της χρόνιας ηπατίτιδας Β (1,2). H 
θεραπευτική προσέγγιση τα τελευταία χρόνια έχει 
αλλάξει σημαντικά, εξαιτίας των νέων σκευασμάτων, 
των περισσότερο ευαίσθητων εργαστηριακών μεθό-
δων και της σημαντικής προόδου στην κατανόηση 
της φυσικής ιστορίας και της παθογένειας της νόσου. 
Η θεραπεία αποσκοπεί στην καταστολή του ιϊκού 
πολλαπλασιασμού, τη μείωση της νεκροφλεγμονώ-
δους δραστηριότητας στο ήπαρ, που εκφράζεται 
με την επαναφορά της ALT σε φυσιολογικά επίπεδα 
και τη βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος 
και στην παρεμπόδιση της εξέλιξης σε κίρρωση και 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Σε ασθενείς με HBeAg 
θετικό, επιπλέον στόχος είναι η ορομετατροπή του 
HBeAg (3,4).

EΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης Ηπατος (EASL 
Guidelines), οι ενδείξεις για θεραπεία είναι γενικά οι 
ίδιες και για την ΗΒeAg-θετική και για την HBeAg-αρ-
νητική χρόνια ηπατίτιδα Β και βασίζονται στην τιμή 
των τρανσαμινασών και κυρίως της ALT, στα επίπεδα 
HBV DNA του ορού, και στις ιστολογικές αλλοιώσεις 
του ήπατος (3).

Θεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς με επίπεδα HBV 
DNA >2000 IU/ml (περίπου 10000 copies/ml) και/ή 
επίπεδα ALT πάνω από την ανώτερη φυσιολογική 
τιμή, και με μέτρια ή σοβαρή φλεγμονή και/ή ίνωση 
στη βιοψία ήπατος. Στις ενδείξεις για θεραπεία θα 
πρέπει να συνυπολογίζονται η ηλικία, η γενικότερη 
κατάσταση υγείας των ασθενών, και η διαθεσιμότητα 
των αντιικών σκευασμάτων στις διάφορες χώρες (3).

Οι παρακάτω ειδικές ομάδες ασθενών θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη:
• Ασθενείς σε φάση ανοσοανοχής: οι περισσότε-

ροι ασθενείς κάτω των 30 ετών με εμμένουσες 
φυσιολογικές τιμές ALT και υψηλά επίπεδα HBV 
DNA (συνήθως πάνω από 10000000 ΙU/ml), χωρίς 
υποψία ηπατικής νόσου και χωρίς οικογενειακό 
ιστορικό ηπατοκυτταρικού καρκινώματος δεν 
απαιτούν άμεσα βιοψία ήπατος ή θεραπεία. Οι 
ασθενείς αυτοί παρακολουθούνται.

• Ασθενείς με ήπια χρόνια ηπατίτιδα Β: ασθενείς με 
μικρή αύξηση επιπέδων της ALT (λιγότερο από 
το διπλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής) 
και ήπιες ιστολογικές αλλοιώσεις μπορούν να μην 
λάβουν θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί παρακολου-
θούνται (3).

• Ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση και ανιχνεύσι-
μα επίπεδα HBV DNA είναι υποψήφιοι για θεραπεία 
ακόμα και αν οι τιμές της ALT είναι φυσιολογικές 
και/ή τα επίπεδα HBV DNA <2000 IU/ml.

• Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση έχουν 
ένδειξη για θεραπεία ανεξάρτητα από τα επίπεδα 
του HBV DNA.
Παρόμοιες είναι και οι συστάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ 

που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο (www.keelpno.

και αποτελεσματικά στο να καταστέλλουν την ιαιμία και να επαναφέρουν τις τρανσαμινάσες σε 
φυσιολογικά επίπεδα, χρειάζεται όμως να χορηγούνται μακροχρόνια μια που η διακοπή τους 
οδηγεί σε υποτροπή και ενέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης. Η αντιική δράση είναι 
υψηλότερη με την εντεκαβίρη, τελμπιβουδίνη και την τενοφοβίρη, ενδιάμεση με τη λαμιβουδίνη 
και χαμηλότερη με την αδεφοβίρη. Η μονοθεραπεία με λαμιβουδίνη οδηγεί σε προοδευτική 
αύξηση της αντίστασης (1ος χρόνος 10-27%, 2ος χρόνος 37-48%, 3ος χρόνος 52-60%, 4ος χρόνος 
60-65%). Η τελμπιβουδίνη έρχεται δεύτερη μετά τη λαμιβουδίνη σε ότι αφορά την ανάπτυξη 
ιϊκής αντίστασης (1ος χρόνος 3-4%, 2ος χρόνος 9-22%). Ακολουθεί η αδεφοβίρη με ποσοστά 
αντίστασης (1ος χρόνος <1%, 2ος χρόνος 3%, 3ος χρόνος 6%, 4ος χρόνος 18%, 5ος χρόνος 29%), 
ενώ μέχρι τώρα πρακτικά αντίσταση στην εντεκαβίρη δεν υπάρχει σε καινούργιους ασθενείς 
με θεραπεία (4ος χρόνος <1%), αυξάνει όμως με το χρόνο στους ασθενείς που ανέπτυξαν 
αντίσταση στη λαμιβουδίνη (4ος χρόνος 43%). Αντίσταση στη τενοφοβίρη δεν έχει αναφερθεί μετά 
από 24 μήνες θεραπείας σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 35-41, 2009.

Λέξεις κλειδιά: χρόνια ηπατίτιδα Β, πεγκυλιωμένη-ιντερφερόνη α, νουκλεοσ(τ)ίδια ανάλογα, 
αντοχή
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gr). Πιο συγκεκριμένα με βάση τις Ελληνικές συστάσεις 
θεραπεία χρειάζονται οι ασθενείς με HBeAg (+) χρόνια 
ηπατίτιδα Β εφόσον έχουν τρανσαμινάσες >2 φορές το 
ανώτερο φυσιολογικό όριο, ΗΒVDNA >100000copies/
ml και τουλάχιστον μετρίου βαθμού νεκροφλεγμονώδη 
δραστηριότητα ή τουλάχιστον μετρίου βαθμού ίνωση 
στην ηπατική βιοψία. Ο έλεγχος της βαρύτητας των 
ιστολογικών αλλοιώσεων του ήπατος προ θεραπείας 
θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμος, αφού επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση (αν και δεν είναι απαραίτητη για το σκοπό 
αυτό), προσφέρει σημαντικές πληροφορίες ως προς 
την πρόγνωση και την πιθανότητα ανταποκρίσεως 
στη θεραπεία και χρησιμεύει στη λήψη μελλοντικών 
θεραπευτικών αποφάσεων για τους ασθενείς που 
δεν θα ανταποκριθούν στην αρχική θεραπεία. Για 
εκείνους με αρνητικό HBeAg και συνήθως θετικό 
anti-HBe θεραπεία χρειάζονται όσοι έχουν σταθερά 
ή διαλειπόντως αυξημένες ALT/AST, επίπεδα HBV 
DNA ορού (≥2,000 IU/mL ή ≥10,000 copies/mL) και 
ιστολογικές αλλοιώσεις χρονίας ηπατίτιδας. Η βιοψία 
ήπατος προ θεραπείας είναι απόλυτα απαραίτητη σε 
ασθενείς με χαμηλά επίπεδα HBV DNA ορού (<20,000 
IU/mL), αλλά ίσως δεν επηρεάζει τη θεραπευτική 
απόφαση σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα HBV DNA 
ορού (≥20,000 IU/mL), αφού κατά κανόνα αποκαλύπτει 
σοβαρές ιστολογικές αλλοιώσεις σε τέτοιους ασθενείς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προς το παρόν, επτά αντιικοί παράγοντες έχουν 
λάβει έγκριση για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας 
Β: η κλασική ιντερφερόνη-α-2b και η πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη α-2α, φάρμακα τα οποία έχουν αντιϊκή 
και ανοσοτροποποιητική δράση και χορηγούνται 
υποδορίως και τα νουκλεοσιδικά ανάλογα που έχουν 
καθαρά αντιϊκή δράση (λαμιβουδίνη, αδεφοβίρη, εντε-
καβίρη, τελμπιβουδίνη και προσφάτως η τενοφοβίρη) 
και χορηγούνται μία φορά ημερησίως από του στόμα-
τος. Κάθε φάρμακο έχει τα πλεονεκτήματα και τους 
περιορισμούς του.

Η κλασική ιντερφερόνη-α-2b και η πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη-α-2α έχουν το πλεονέκτημα της συγκε-
κριμένης διάρκειας χορήγησης, της παρατεταμένης 
μακροχρόνιας ανταπόκρισης, της απουσίας μεταλ-
λαγμένων και ανθεκτικών στη θεραπεία στελεχών 
και της μεγαλύτερης πιθανότητας κάθαρσης του 
HBsAg (ποσοστό 3% την εβδομάδα 72 σε αυτούς 
που ελάμβαναν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη) (4,5). 
Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά έχουν το μειονέκτημα 
της παρεντερικής χορήγησης, εμφανίζουν συχνά 
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως συμπτώματα που 
ομοιάζουν με της γρίππης, κακουχία, κατάθλιψη και 

λευκοπενία, αντενδείκνυνται σε ασθενείς με τελικού 
σταδίου ηπατική νόσο, αλλά κυρίως έχουν τον πε-
ριορισμό ότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν ανταπο-
κρίνονται σε θεραπείες συγκεκριμένης διάρκειας και 
συχνά απαιτούνται μακροχρόνιες θεραπείες (4,6,7). 
Στους ασθενείς με HBeAg-θετική χρόνια ηπατίτιδα 
Β, η κλασική ιντερφερόνη-α χορηγείται για 4-6 μήνες 
σε δόση 5 ΜU ημερησίως ή 10 ΜU τρεις φορές την 
εβδομάδα, ενώ η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α-2α 
χορηγείται για 1 χρόνο σε δόση 180 μg/εβδ (4). Με 
τέτοια σχήματα επιτυγχάνεται ορομετατροπή του 
HBeAg σε ποσοστό 25-33% (4,6,8), η διάρκεια της 
οποίας μετά το πέρας της θεραπείας έχει αναφερθεί 
ότι μπορεί να φτάσει τα 4-7 χρόνια στο 80-90% των 
ασθενών (9,10). Ασθενείς με HBV γονότυπο Α και Β 
ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία με κλασική ή 
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α από αυτούς με γονότυπο 
D και C (4,6,11). Στους ασθενείς με HBeAg-αρνητική 
χρόνια ηπατίτιδα Β, η θεραπεία με την κλασική ή με την 
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη χορηγείται για τουλάχιστον 
1 έτος. Μελέτες με λιγότερο ευαίσθητες μεθόδους 
προσδιορισμού των επιπέδων HBV DNA (ευαισθησία 
>100000-200000 IU/mL) έδειξαν ότι 12μηνα ή 24μηνα 
σχήματα με κλασική ιντερφερόνη απέφεραν μακρο-
χρόνιες βιοχημικές και ιολογικές ανταποκρίσεις στο 
22-30% των ασθενών (4,12), οι οποίοι συχνά (>40%) 
εμφάνιζαν κάθαρση του HBsAg (13). Με πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη-α έχει σημειωθεί βιοχημική και ιολογική 
ανταπόκριση σε 35% των ασθενών στις 24 εβδομάδες 
μετά το πέρας της θεραπείας (7), τα ποσοστά όμως 
μειώθηκαν κατά την περαιτέρω παρακολούθηση. 
Έτσι χαμηλά επίπεδα HBV DNA (<2000-4000 IU/mL) 
παρατηρήθηκαν στο 25-30% των ασθενών στα 1-3 
χρόνια μετά τη θεραπεία, όπου και αναμένονται οι 
περισσότερες υποτροπές (7,14).

Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα έχουν το πλεονέκτη-
μα τής από του στόματος χορήγησης, είναι αρκετά 
ασφαλή και αποτελεσματικά στο να καταστέλλουν 
την ιαιμία και να επαναφέρουν τις τρανσαμινάσες 
σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ανάγκη για μακροχρόνια 
χορήγηση μια που η διακοπή τους συνήθως οδηγεί 
σε υποτροπή και η ανάπτυξη της ιολογικής διαφυγής 
αποτελούν τα βασικά μειονεκτήματά τους (5,15). 
Επίσης τα φάρμακα διαφέρουν όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους να μειώνουν τα επίπεδα 
της ιαιμίας με την αντιϊκή δράση να είναι υψηλότερη 
με την εντεκαβίρη, τελμπιβουδίνη και την τενοφοβίρη, 
ενδιάμεση με τη λαμιβουδίνη και χαμηλότερη με την 
αδεφοβίρη. Μη ανιχνεύσιμα επίπεδα του HBV DNA 
στον ορό στις 48 εβδομάδες επιτυγχάνονται σε πο-
σοστό 21-67% των HBeAg-θετικών ασθενών (16-19). 
Στους ασθενείς με HBeAg-θετική χρόνια ηπατίτιδα 



38 Αντιμετώπιση χρόνιας ηπατίτιδας Β

Β, η διάρκεια της θεραπείας μετά την ορομετατροπή 
του HBeAg φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο για τη 
διατήρηση της ανταπόκρισης. Έτσι στους ασθενείς 
αυτούς συνιστάται τα νουκλεοσιδικά ανάλογα να χο-
ρηγούνται για 6 τουλάχιστον μήνες μετά την επίτευξη 
της ορομετατροπής του ΗΒeAg, σε συνδυασμό με μη 
ανιχνεύσιμα επίπεδα HBV DNA προκειμένου να μεγι-
στοποιηθεί η πιθανότητα της μακροχρόνιας μετά το 
πέρας της θεραπείας ανταπόκρισης (4). Στους ασθενείς 
με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β, εξαιτίας του 
υψηλού βαθμού υποτροπής τα νουκλεοσιδικά ανάλο-
γα χορηγούνται μακροχρόνια ίσως και εφόρου ζωής. 
12μηνα σχήματα πέτυχαν υψηλές κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας ανταποκρίσεις ξεπερνώντας το 70% για 
τη λαμιβουδίνη ή την αδεφοβίρη και το 85%περίπου 
για την εντεκαβίρη, τελμπιβουδίνη ή τενοφοβίρη (4), 
αλλά μακροχρόνιες μετά τη θεραπεία ανταποκρίσεις 
παρατηρήθηκαν μόνο στο 8-11% των ασθενών (20,21). 
Ωστόσο, υπάρχουν μερικές συγκρουόμενες αναφορές 
για μακροχρόνια σχήματα με λαμιβουδίνη (22,23) και 
μια ενθαρρυντική αναφορά για την αδεφοβίρη (24) 
όπου φαίνεται πως μακροχρόνιες μετά το πέρας της 
θεραπείας ανταποκρίσεις είναι εφικτές σε κάποιο 
ποσοστό των ασθενών με αρνητική-χρόνια ηπατίτιδα 
Β που έλαβαν επιτυχώς για κάποια χρόνια θεραπεία 
με νουκλεοσιδικά ανάλογα. Στη μελέτη για την αδεφο-
βίρη, 67% από τους 33 ασθενείς διατήρησαν για 17 
μήνες βιοχημική και ιολογική ύφεση μετά το τέλος 4-5 
χρόνων θεραπείας (24,25). Σε ασθενείς με κίρρωση η 
μακροχρόνια αντιική θεραπεία φαίνεται πως εμποδίζει 
την εμφάνιση ρήξης της αντιρρόπησης και βελτιώνει 
την πρόγνωση και επιβίωση (4).

Ο κύριος περιορισμός των μακροχρόνιων θερα-
πειών με νουκλεοσιδικά ανάλογα είναι η προοδευτική 
αύξηση της ιϊκής αντίστασης που προκαλεί η εμφάνιση 
μεταλλαγμένων ανθεκτικών στελεχών. Η ανάπτυξη 
αντίστασης ισοδυναμεί με αποτυχία της θεραπείας 
ενώ σε περιπτώσεις με σοβαρή ηπατοπάθεια μπορεί 
να οδηγήσει σε ρήξη της αντιρρόπησης και θάνατο 
(26). Ιδιαίτερα η λαμιβουδίνη, που υπήρξε το πρώ-
το νουκλεοσιδικό ανάλογο που χρησιμοποιήθηκε 
στη θεραπεία της ηπατίτιδας Β, σχετίζεται με τη 
γνωστή ΥΜDD μετάλλαξη και παρουσιάζει αρκετά 
υψηλά ποσοστά αντίστασης. Στην HBeAg-αρνητική 
χρόνια ηπατίτιδα Β η μονοθεραπεία με λαμιβουδίνη 
οδηγεί σε προοδευτική αύξηση της αντίστασης από 
10-27% των ασθενών στον πρώτο χρόνο θεραπείας 
στο 37-48%, 52-60%, και 60-65% στο δεύτερο, τρίτο 
και τέταρτο χρόνο αντιστοίχως (27). Η πιθανότητα 
εμφάνισης αντίστασης στη λαμιβουδίνη φαίνεται να 
είναι υψηλότερη στους ασθενείς με HBeAg-θετική 
χρόνια ηπατίτιδα Β, πιθανόν λόγω υψηλότερων προ 

θεραπείας HBV DNA συγκεντρώσεων (28). Η τελμπι-
βουδίνη έρχεται δεύτερη μετά τη λαμιβουδίνη σε ότι 
αφορά την ανάπτυξη ιικής αντίστασης. Αντίσταση 
παρατηρήθηκε στο 4,4% και στο 21,6% των HBeAg-
θετικών ασθενών, και στο 2,7% και 8,6% των HBeAg-
αρνητικών ασθενών που έλαβαν τελμπιβουδίνη για 1 
και 2 χρόνια αντιστοίχως (29). Ακολουθεί η αδεφοβίρη 
με ποσοστά αντίστασης λιγότερο από 1% μετά από 
ένα χρόνο θεραπείας και ανεβαίνοντας στο 3%, 6%, 
18%, και 29% μετά από 2, 3, 4 και 5 χρόνια θεραπείας 
αντιστοίχως (30). Μέχρι τώρα πρακτικά αντίσταση 
στην εντεκαβίρη δεν υπάρχει σε καινούριους με θερα-
πεία ασθενείς, αφού τα ποσοστά είναι χαμηλότερα 
του 1% για μέχρι 4 χρόνια θεραπείας (31). Δεν έχει 
αναφερθεί αντίσταση στη τενοφοβίρη μετά από 24 
μήνες θεραπείας ενώ έχεi περιγραφεί σε δύο μόνο 
ασθενείς με συλλοίμωξη HIV-HBV (19).

Θεραπεία ασθενών  
που δεν ανταποκρίθηκαν

Η θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα 
Β που δεν ανταποκρίθηκαν σε προηγούμενο σχήμα 
με ιντερφερόνη-α μπορεί να συμπεριλάβει ένα νέο 
σχήμα με κλασική ή πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α ή 
μία από του στόματος θεραπεία με νουκλεοσιδικά 
ανάλογα. Η επαναθεραπεία με κλασική ιντερφερόνη 
έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με την αρχική με 
ιντερφερόνη-α θεραπεία στους HBeAg-θετικούς και 
ΗΒeAg-αρνητικούς ασθενείς. Η αποτελεσματικότητα 
της μονοθεραπείας με νουκλεοσιδικά ανάλογα στους 
μη ανταποκριθέντες στην ιντερφερόνη-α ασθενείς είναι 
παρόμοια με αυτή που παρατηρείται στους ασθενείς 
που λαμβάνουν πρώτη φορά θεραπεία. Δεν υπάρχουν 
αξιόπιστα δεδομένα για τη θεραπεία των ασθενών που 
δεν ανταποκρίθηκαν αρχικά στα από του στόματος 
ανάλογα. Ασθενείς χωρίς αρχική ανταπόκριση στη 
λαμιβουδίνη μπορούν να λάβουν αδεφοβίρη, εντεκα-
βίρη, τελμπιβουδίνη, ή ιντερφερόνη-α , ενώ ασθενείς 
που υποτροπίασαν μετά από τη διακοπή της λαμι-
βουδίνης χωρίς να έχουν αναπτύξει αντίσταση στη 
λαμιβουδίνη μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε από 
τα διαθέσιμα φάρμακα (4). Πρώιμη μη ανταπόκριση 
παρουσιάζεται στο 20-50% των HBeAg-θετικών ασθε-
νών που λαμβάνουν αδεφοβίρη (32). Η τενοφοβίρη, 
φαίνεται πως είναι αποτελεσματική στους ασθενείς 
που δεν ανταποκρίθηκαν στην αδεφοβίρη (33). Η 
εντεκαβίρη ή η τελμπιβουδίνη μπορεί να χορηγηθούν 
σε όσους δεν ανταποκρίθηκαν στην αδεφοβίρη, αλλά 
και η λαμιβουδίνη ή η ιντερφερόνη μπορούν επίσης 
να δοκιμαστούν. Η θεραπεία με εντεκαβίρη μπορεί να 
συνεχιστεί για περισσότερο από 12 μήνες σε ασθενείς 
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με μερική ανταπόκριση, μια που η παράτασή της για 
2-3 χρόνια μπορεί να πετύχει επιπρόσθετες ανταπο-
κρίσεις, αλλά θα πρέπει να τροποποιείται όταν δεν 
υπάρχει ανταπόκριση (34). Η θεραπεία επίσης θα 
πρέπει να τροποποιείται σε ασθενείς που λαμβάνουν 
τελμπιβουδίνη και έχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα HBV 
DNA στους 6 μήνες θεραπείας, μια και διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης. Η προσθήκη 
αδεφοβίρης ( ή τενοφοβίρης) φαίνεται πως είναι η 
καλύτερη προσέγγιση για όσους δεν ανταποκρίθηκαν 
σε θεραπεία με εντεκαβίρη ή τελμπιβουδίνη (4).

Θεραπεία ασθενών  
που ανέπτυξαν αντίσταση

Η ευρεία χρήση της λαμιβουδίνης ως μονοθεραπείας 
τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει οδηγήσει σε σταδιακή 
αύξηση των ασθενών που εμφανίζουν αντίσταση 
στη λαμιβουδίνη. Η συνέχιση της μονοθεραπείας με 
λαμιβουδίνη ή η επανεισαγωγή της μετά από προ-
σωρινή διακοπή της δεν αποτελούν αποτελεσματικές 
επιλογές για τους ασθενείς με αντίσταση στη λαμι-
βουδίνη, αφού δεν αναμένεται περαιτέρω όφελος και 
υπάρχει πιθανότητα γρήγορης επανεμφάνισης της 
αντίστασης. Η αδεφοβίρη και εντεκαβίρη φαίνεται 
πως είναι αποτελεσματικές σε ασθενείς με αντίσταση 
στη λαμιβουδίνη (35). Σε ασθενείς με αντίσταση στη 
λαμιβουδίνη προτείνεται η προσθήκη αδεφοβίρης 
στη συνεχιζόμενη με λαμιβουδίνη θεραπεία, αντί της 
αντικατάστασης της λαμιβουδίνης από την αδεφοβίρη, 
γιατί η αλλαγή σε αδεφοβίρη σχετίζεται με υψηλότερο 
ποσοστό αντίστασης (35,36). Η εντεκαβίρη φαίνεται 
πως είναι λιγότερο σε σχέση με την αδεφοβίρη ελκυ-
στική ως επιλογή μακροχρόνιας θεραπείας σε ασθενείς 
με αντίσταση στη λαμιβουδίνη, αφού παρουσιάζει πο-
σοστά αντίστασης συνεχώς αυξανόμενα με τα χρόνια 
της θεραπείας (6%, 14%, 32%, και 43% στο τέλος του 
1ου, 2ου, 3ου και 4ου αντιστοίχως χρόνου θεραπείας), σε 
αντίθεση με τους ασθενείς που λαμβάνουν πρώτη 
φορά θεραπεία και στους οποίους η αντίσταση στην 
εντεκαβίρη είναι πολύ σπάνια (37).

Η θεραπεία με αδεφοβίρη παρουσιάζει χαμηλό-
τερα ποσοστά ιϊκής αντίστασης από τη λαμιβουδί-
νη. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν πως λαμιβουδίνη, 
εντεκαβίρη και τελμπιβουδίνη είναι αποτελεσματικές 
απέναντι στη Ν236Τ HBV μετάλλαξη, που είναι η πιο 
συχνή μετάλλαξη κατά την ανάπτυξη αντίστασης στην 
αδεφοβίρη, ενώ και τα τρία φάρμακα μπορεί να έχουν 
χαμηλότερη αποτελεσματικότητα έναντι της Α181V 
HBV μετάλλαξης, που είναι όμως πιο ευαίσθητη στην 
τενοφοβίρη (38). Προσφάτως έχει αναφερθεί ότι η μο-
νοθεραπεία με λαμιβουδίνη, εκτός από την ανάπτυξη 

αντίστασης στην εντεκαβίρη, μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη στελεχών ανθεκτικών στην αδεφοβίρη (39). 
Ωστόσο, στην κλινική πράξη, η ανθεκτικότητα αυτή 
στην αδεφοβίρη δεν φαίνεται να αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα για την αρχική αντιμετώπιση των ασθενών 
με αντίσταση στη λαμιβουδίνη με τη θεραπεία συνδυ-
ασμού αδεφοβίρης και λαμιβουδίνης (4).

Πολύ λίγα στοιχεία υπάρχουν για τους ασθενείς 
που αναπτύσσουν ιϊκή αντίσταση στην εντεκαβίρη ή 
τελμπιβουδίνη. Επειδή για την ανάπτυξη αντίστασης 
στα δύο φάρμακα απαιτούνται μεταλλάξεις που 
ανευρίσκονται και κατά την εμφάνιση αντίστασης στη 
λαμιβουδίνη, η τελευταία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως λύση. Σύμφωνα με in vitro στοιχεία, η τελμπιβου-
δίνη δεν φαίνεται αποτελεσματική για τα στελέχη 
που προκαλούν αντίσταση στην εντεκαβίρη, ενώ η 
εντεκαβίρη μπορεί να έχει τα ίδια μειονεκτήματα στη 
θεραπεία ασθενών με αντίσταση στην τελμπιβουδίνη 
με αυτά που παρατηρήθηκαν στη θεραπεία ασθενών 
με αντίσταση στη λαμιβουδίνη (35). Η θεραπεία με 
αδεφοβίρη φαίνεται να αποτελεί πιο λογική επιλογή 
σε ασθενείς με αντίσταση στην εντεκαβίρη ή τελμπι-
βουδίνη. Η επιλογή της αδεφοβίρης έχει αναφερθεί 
πως είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με ιολογική 
διαφυγή που προκαλείται από αντίσταση στην τελ-
μπιβουδίνη (40). Με βάση την εμπειρία από τους 
ασθενείς με αντίσταση στη λαμιβουδίνη, η προσθήκη 
της αδεφοβίρης (ή της τενοφοβίρης) μπορεί να είναι η 
καλύτερη στρατηγική για τους ασθενείς αυτούς.
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Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS)  
στη μελέτη των όγκων του φύματος Vater

Κ Μάρκογλου

SUMMARY

MArKOGlOU C. EUS in the evaluation of ampullary tumors. EUS can be helpful in the diagnosis 
of ampullary tumors, especially advanced lesion with no endoscopic abnormalities. It is also of use 
in the management of ampullary cancer, as it is fairly accurate in the assessment of resectability and 
prognosis. With the development of curative endoscopic treatment for benign and early cancers of 
the ampulla, accurate staging is needed for patient selection. A three – step algorithm combining EUS, 
duodenoscopy, and IDUS is promising. More widespread use of IDUS is now needed. Nosokomiaka 
Chronika, 71, 42-46, 2009.

Key words: Ampullary tumors, EUS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία μπορεί να αποβεί ωφέλιμη στη διάγνωση των όγκων 
του φύματος Vater. Ιδιαίτερα ωφέλιμη μπορεί να αποδειχθεί η μέθοδος σε βλάβες που δεν 
παρουσιάζουν ενδοσκοπικές αλλοιώσεις. Είναι επίσης χρήσιμη η EUS και στη διαγνωστική 
προσέγγιση του καρκίνου του φύματος Vater, δεδομένου ότι είναι πολύ ακριβής στο να καθορίσει 
την εξαιρεσιμότητα της βλάβης και την πρόγνωση. Με την ανάπτυξη της θεραπευτικής 
ενδοσκοπικής τεχνικής στην αντιμετώπιση των καλοήθων όγκων του φύματος, αλλά και του 
πρώιμου καρκίνου του φύματος Vater, η ακριβής σταδιοποίηση αυτών είναι απαραίτητη για 
την κατάλληλη επιλογή των ασθενών. Ενας αλγόριθμος που περιλαμβάνει την εφαρμογή EUS, 
την ενδοσκόπηση του δωδεκαδακτύλου και IDUS φαίνεται να υπόσχεται πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Απαιτείται ευρύτερη εφαρμογή της IDUS. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 42-46, 2009.

Λέξεις κλειδιά: όγκοι φύματος Vater, EUS

Διευθυντής EΣY, Β’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ANAΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚH ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦIΑ (EUS) 
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ OΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΥΜΑΤΟΣ VAtER

Oι όγκοι του φύματος Vater προέρχονται από την 
περιοχή της συμβολής του παγκρεατικού και του χο-
ληδόχου πόρου στο τοίχωμα του δωδεκαδακτύλου, 

η οποία αφορίζεται από τον σφιγκτήρα του Oddi. Ο 
παγκρεατικός και ο χοληδόχος πόρος συμβάλλουν στο 
φύμα Vater και σε ποσοστό 85% δημιουργείται λίγο 
πριν από την εκβολή κοινός πόρος. Το φυσιολογικό 
φύμα αρχίζει περίπου 2mm επί τα εκτός του τοιχώ-
ματος του δωδεκαδακτύλου και διατιτραίνει τον μυϊκό 
χιτώνα του τοιχώματος προκειμένου να δημιουργη-
θεί ένα διατοιχωματικό τμήμα μήκους 9-25mm (1). 
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Από το φύμα Vater αναπτύσσονται διάφοροι όγκοι, 
όπως αδενώματα, σωληνώδη ή λαχνωτά, καρκίνος, 
λιπώματα, ινώματα, λειομυώματα, λεμφαγγειώματα, 
αιμαγγειώματα και διάφοροι νευροενδοκρινικοί όγκοι. 
Αδενώματα αναπτύσσονται είτε σποραδικά είτε στα 
πλαίσια συνδρόμων πολυποδίασης. Θεωρούνται 
προκαρκινικές βλάβες. Παθογενετικά ο καρκίνος του 
φύματος Vater θεωρείται ότι αναπτύσσεται με βάση 
την κλασσική οδό αδένωμα – καρκίνωμα. Τα καλοήθη 
αδενώματα ανευρίσκονται συχνότερα κατά τη διάρκεια 
γαστροσκοπήσεων και τώρα πλέον αποτελούν ένα 
σημαντικό ποσοστό των όγκων του φύματος που 
αντιμετωπίζονται ενδοσκοπικά (2). Εχουν ήδη συσταθεί 
προγράμματα επιτήρησης (surveillance) ασθενών με 
οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση (FAP), δεδομένου 
ότι σε αυτούς τους ασθενείς εντοπίζονται συχνά στο 
φύμα του Vater αδενώματα ή καρκίνος. Ογκοι εντοπί-
ζονται βεβαίως και σε συμπτωματικούς ασθενείς που 
παρουσιάζονται με ίκτερο, κοιλιακό άλγος, καταβολή, 
απώλεια βάρους, παγκρεατίτιδα ή αναιμία.

Ο καρκίνος του φύματος αναπτύσσεται με τοπική 
επέκταση και με διήθηση των λεμφαγγείων και των 
φλεβών της περιοχής. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις ο καρκίνος του φύματος αναπτύσσεται από 
τον βλεννογόνο και διηθεί τον μυ του σφιγκτήρα του 
Oddi, ενώ διαμέσου αυτού προσεγγίζει και διηθεί τον 
μυϊκό χιτώνα και τον ορογόνο του τοιχώματος του 
δωδεκαδακτύλου. Στη συνέχεια μέσω του ορογόνου 
διηθεί το παγκρεατικό παρέγχυμα. Συγκριτικά με τον 
καρκίνο του παγκρέατος ο καρκίνος του φύματος έχει 
σημαντικά καλύτερη πρόγνωση λόγω της παρουσίας 
συμπτωμάτων σε πρωιμότερο στάδιο του όγκου. Η 
EUS είναι ιδιαίτερα επωφελής για την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης της νόσου και για την τοπική σταδι-
οποίηση.

Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη ενδοσκοπικά. Οι 
όγκοι είναι μακροσκοπικά πολυποειδείς ή εξελκωμένοι. 
Ο πολυποειδής τύπος είναι πιθανό να είναι ορατός 
ενδοσκοπικά ή να είναι ενδοτοιχωματικός με συνέπεια 
να μην είναι εμφανής. Η δυσχέρεια που προκαλείται 
στη ροή της χολής συμβάλλει στο σχηματισμό λίθων. 
Πράγματι, οι ασθενείς με νεόπλασμα στο φύμα έχουν 
χοληδοχολιθίαση σε ποσοστό 6%-38% (3,4). Τυχόν 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα αποδίδονται σε με-
τανάστευση των λίθων, ενώ τα ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα αποδίδονται σε περιορισμένη ανάπτυξη 
της βλάβης εντός του φύματος, ή στη συνύπαρξη με 
λίθους με συνέπεια διαγνωστικά λάθη.

Οι περιορισμοί στην ενδοσκοπική διάγνωση ισχύουν 
και για την ιστολογική εξέταση των νεοπλασμάτων 
του φύματος. Κατ’ αρχήν οι βιοψίες μπορεί να είναι 
ψευδώς αρνητικές επειδή η ανάπτυξη του νεοπλά-

σματος περιορίζεται μέσα στο φύμα, γεγονός που 
αφορά στα 5%-38% των περιπτώσεων (5). Σε αυτές 
τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να κάνουμε ενδο-
σκοπική σφιγκτηροτομή, προκειμένου να αποκαλυφθεί 
η βλάβη και να ληφθούν νέες βιοψίες. Επίσης η διαφο-
ρική διάγνωση μεταξύ φλεγμονώδους αλλοίωσης και 
αδενώματος με χαμηλόβαθμη επιθηλιακή δυσπλασία 
μπορεί να είναι δυσχερής και είναι δυνατόν να απαι-
τηθούν επαναληπτικές βιοψίες. Τέλος, είναι προφανές 
ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές οι βιοψίες με τις 
λαβίδες ενδοσκοπικών βιοψιών για το χαρακτηρισμό 
της βλάβης και την ιστολογική ταξινόμηση ολόκληρου 
του όγκου. Είναι δυνατόν σε καλοήθη αδενώματα να 
υπάρχουν εστίες καρκινωματώδους εξαλλαγής, ενώ 
αντιθέτως εστίες καλοήθους ιστού είναι δυνατόν να 
συνυπάρχουν εντός καρκινικών βλαβών του φύματος. 
Πράγματι οι ενδοσκοπικές βιοψίες δεν αποκαλύπτουν 
την ύπαρξη αδενοκαρκινώματος σε ποσοστό 19%-
30% (4,5).

H διαφορική διάγνωση μεταξύ του φυσιολογικού 
φύματος, της φλεγμονής του σφιγκτήρα του Oddi 
(odditis), και ενός νεοπλάσματος, με δεδομένους τους 
περιορισμούς της ενδοσκόπησης και της ιστολογικής 
εξέτασης, είναι δυνατόν να είναι δυσχερής σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Είναι αμφιλεγόμενο το εάν πρέπει να 
χρησιμοποιείται η EUS για τη διάγνωση ενός νεοπλά-
σματος που προβάλλει στον αυλό του δωδεκαδακτύλου 
και καλύπτεται από φυσιολογικό βλεννογόνο. Σε σειρά 
ασθενών με ασαφή προβλήματα από τα χοληφόρα, ή 
με χολόσταση, ή με νεοπλάσματα του φύματος που 
βρέθηκαν με δωδεκαδακτυλοσκόπηση, η EUS πα-
ρουσίασε ευαισθησία και ειδικότητα 92,3% και 75,3% 
αντίστοιχα στην ανίχνευση των κακοήθων βλαβών 
του φύματος (6). Η απεικόνιση του αδενώματος του 
φύματος Vater με EUS βασίζεται σε κριτήρια τα οποία 
πληρούν μεν τις προϋποθέσεις της ειδικότητας για το 
αδένωμα αλλά από την άλλη πλευρά είναι περισσότερο 
συμβατά με την παρουσία διηθητικής βλάβης της πε-
ριοχής (κριτήρια συμβατά με διήθηση τουλάχιστον του 
μυϊκού χιτώνα του τοιχώματος του δωδεκαδακτύλου 
ή με ανάπτυξη της βλάβης ενδοαυλικά στο χοληδόχο 
πόρο). Άλλα κριτήρια, όπως η ηχογένεια, η αύξηση του 
μεγέθους του φύματος και η διάταση του χοληδόχου 
πόρου δεν βρέθηκε να έχουν ικανοποιητική ειδικότητα. 
Αυτά ήταν πιθανότατα απεικονιστικά ευρήματα που 
βρέθηκαν και στη φλεγμονή του σφιγκτήρα του Oddi 
αλλά και σε φυσιολογικό ακόμη φύμα (7).

Η ευαισθησία της EUS στην ανίχνευση των όγκων 
του φύματος είναι υψηλή στους συμπτωματικούς 
ασθενείς, όμως στους ασυμπτωματικούς είναι σαφώς 
χαμηλότερη. Στους ασθενείς με FAP είναι σύνηθες να 
διαγιγνώσκονται όγκοι του φύματος χωρίς να υπάρ-
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χουν ευρήματα από την EUS. Συνεπώς μπορεί η EUS 
να είναι χρήσιμη στη διάγνωση όγκων φύματος σε 
ορισμένους ασθενείς, όμως μόνο η ιστολογική εξέταση 
μπορεί με αξιοπιστία να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.

Ασθενείς με υπόνοια απόφραξης στο φύμα, είτε 
κλινικά είτε μορφολογικά είτε βιοχημικά, στους οποί-
ους η βιοψία δεν είναι σαφής και τα κριτήρια στην 
EUS δεν είναι ειδικά, είναι σκόπιμο να υποβληθούν 
σε ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή και επανειλημμένες 
λήψεις βιοψιών προκειμένου να γίνει διαφορική διά-
γνωση της φλεγμονής του σφιγκτήρα και του όγκου 
του φύματος σε πρώιμο στάδιο.

Συμπτωματικοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
ενδοσκόπηση κατά την οποία τίθεται υπόνοια αρχό-
μενου όγκου, αλλά οι βιοψίες δεν είναι αποκαλυπτικές 
και η EUS φυσιολογική, συνιστάται παρακολούθηση 
και ενδοσκόπηση με λήψη βιοψιών.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ο σκοπός της σταδιοποίησης είναι η επιλογή της 
καλύτερης θεραπευτικής προσέγγισης και ο καθορι-
σμός της πρόγνωσης του ασθενή. Παλαιότερα η μόνη 
θεραπευτική προσέγγιση στη χειρουργική αντιμετώ-
πιση των όγκων του φύματος ήταν η χειρουργική 
επέμβαση κατά Whipple. Η ίδια επέμβαση γινόταν και 
στους ασθενείς με καλοήθεις όγκους φύματος ή και για 
πρώιμο καρκίνο. Η χειρουργική εκτομή του φύματος 

επιχειρείτο σπάνια λόγω θνησιμότητας και αδυναμίας 
προεγχειριτικά να ελεγχθεί η παρουσία διηθημένων 
επιχώριων λεμφαδένων. Τα τελευταία χρόνια με την 
πρόοδο των ενδοσκοπικών τεχνικών επιτυγχάνεται 
η ενδοσκοπική εκτομή του φύματος, με συνέπεια να 
είναι εφικτή η ενδοσκοπική εξαίρεση των καλοήθων 
αδενωμάτων ή του πρώιμου καρκίνου του φύματος 
σε ποσοστό 70%-80% (8). Η ενδοσκοπική αφαίρεση 
του φύματος με βρόχο έχει συγκριτικά με τη χειρουρ-
γική εξαίρεση μικρότερη θνησιμότητα (6-36%) (9) και 
μηδαμινή θνητότητα (0-1%). Είναι πολύ σημαντική η 
σωστή επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν σε 
ενδοσκοπική αφαίρεση του φύματος προκειμένου να 
αποφευχθούν αναίτιες ενδοσκοπικές φυματεκτομές 
οι οποίες θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο να συμπληρω-
θούν με Whipple. Είναι πολύ σημαντικό να καθορισθεί, 
πριν επιχειρηθεί η ενδοσκοπική προσέγγιση, εάν η 
βλάβη επεκτείνεται ενδοαυλικά, και να καθορισθεί η 
πιθανότητα να υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις. 
Αυτός είναι και ο λόγος της σπουδαιότητας της σταδι-
οποίησης της βλάβης πριν από την παρέμβαση. Δεν 
είναι σημαντικό μόνο να καθορισθεί η εξαιρεσιμότητα 
της βλάβης αλλά και να επιλεγεί ο όγκος που μπορεί 
να εξαιρεθεί ενδοσκοπικά, όπως είναι το καλόηθες 
αδένωμα και ο πρώιμος καρκίνος χωρίς διήθηση του 
παγκρεατικού και του χοληδόχου πόρου.

Σύμφωνα με τη σταδιοποίηση στο σύστημα ΤΝΜ 
για τους όγκους του φύματος, το στάδιο Τ1 αντιστοιχεί 
σε όγκους που περιορίζονται μέσα στο σφιγκτήρα 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Όγκος φύματος (μαύρο βέλος) με διήθηση του 
υποβλεννογόνου (λευκά βέλη).

ΕΙΚΟΝΑ 2. Όγκος φύματος με ενδοαυλική επέκταση στον 
χοληδόχο πόρο (κίτρινα βέλη). Πράσινο βέλος, χοληδόχος 
πόρος. Μπλε βέλος, παγκρεατικός πόρος.
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του Oddi. Οι όγκοι Τ2 διηθούν το μυϊκό χιτώνα του 
τοιχώματος του δωδεκαδακτύλου. Στο στάδιο Τ3 
ταξινομούνται οι όγκοι που διηθούν το πάγκρεας 
σε βάθος μικρότερο από 2 εκ., ενώ στο στάδιο Τ4 η 
βλάβη διηθεί το πάγκρεας πέραν των 2 εκ, ή διηθεί 
άλλα γειτονικά όργανα ή αγγεία (10). Στο στάδιο Τ1 
περιλαμβάνονται όγκοι που διηθούν το βλεννογόνο ή 
περιορίζονται μέσα στο σφιγκτήρα, αλλά συγχρόνως 
και όγκοι που διηθούν τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του 
τοιχωματος του δωδεκαδακτύλου. Σύμφωνα με το 
σύστημα σταδιοποίησης που θέσπισαν οι χειρουργοί 
χοληφόρων στην Ιαπωνία το στάδιο Τ1 χωρίζεται σε 
όγκους d0, δηλαδή όγκους που εντοπίζονται μόνο 
εντός του σφιγκτήρα και όγκους d1, δηλαδή όγκους 
που διηθούν τον υποβλεννογόνο. Η διαφορά μεταξύ 
των δύο συστημάτων σταδιοποίησης έχει σημασία 
όσον αφορά στην πιθανότητα να υπάρχουν διηθη-
μένοι επιχώριοι λεμφαδένες. Στο Τ1 η πιθανότητα 
αυτή κυμαίνεται μεταξύ 0%-20% (11), είναι όμως 
πολύ διαφορετική στο στάδιο d0 (0%) και στο στάδιο 
d1 (30%). Η παρουσία διηθημένων λεμφαδένων προ-
φανώς είναι συχνότερη στο στάδιο Τ2 (55%), και στα 
στάδια Τ3 και Τ4 (78%). Προφανώς, σύμφωνα με τη 
σταδιοποίηση της Ιαπωνίας, οι ασθενείς d0 θεωρείται 
ότι έχουν πρώιμο καρκίνο φύματος και υποβάλλονται 
σε ενδοσκοπική εξαίρεση του φύματος.

Aπεικονιστικές μέθοδοι όπως U/S, CT scan, ERCP, 
MRCP, EUS και αγγειογραφία έχουν μελετηθεί ως προς 
την ωφέλεια που προσφέρουν στη σταδιοποίηση των 
νεοπλασμάτων του φύματος και την εξαιρεσιμότητά 
τους. Οι συγκεκριμένοι όγκοι αναπτύσσονται συνή-
θως γύρω από το φύμα, μακριά από τα μεσεντέρια 
αγγεία και την πυλαία φλέβα και δίνουν συμπτώματα 
σύντομα (ίκτερος, παγκρεατίτιδα, κ.λπ.). Συνεπώς είναι 
σπάνιοι οι όγκοι του φύματος που διηθούν μεγάλους 
αγγειακούς κορμούς.

Η EUS είναι η πλέον αξιόπιστη απεικονιστική 
μέθοδος για την τοπική σταδιοποίηση της βλάβης 
προεγχειρητικά. Σε παλαιότερες μελέτες είχε σα-
φώς υπεροχή η ΕUS έναντι του U/S, της CT και της 
αγγειογραφίας στην αξιολόγηση του σταδίου Τ και 
Ν αλλά και στην εξαιρεσιμότητα της βλάβης (7). Σε 
πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνεται η υπεροχή της 
EUS στην τοπική σταδιοποίηση των νεοπλασμάτων 
του φύματος (12). Σε μεγάλη σειρά 50 διαδοχικών 
ασθενών με νεόπλασμα του φύματος συγκρίθηκε η 
αξία της EUS με την αξονική τομογραφία, τη μαγνητική 
τομογραφία και την αγγειογραφία. Η ακρίβεια της EUS 
ήταν 78% έναντι 24% για την αξονική και 46% για τη 
μαγνητική τομογραφία στη σταδιοποίηση στο Τ (13). 
Η υποσταδιοποίηση των όγκων που ήταν Τ3 και η 
υπερσταδιοποίηση των Τ2 αποτελούσαν τα κυριότερα 

αίτια λαθών στη σταδιοποίηση με EUS ως προς το 
βάθος διήθησης (Τ). Ισως να μην είναι σημαντικό αυτό, 
δεδομένου ότι η χειρουργική αντιμετώπιση στο Τ2 και 
στο Τ3 δεν διαφέρει. Περισσότερο σημαντική είναι 
η ακρίβεια της EUS στο να καθορίσει εάν μια βλάβη 
μπορεί να αντιμετωπισθεί ριζικά με ενδοσκοπικά μέσα. 
Η ακρίβεια της EUS στη διάκριση μεταξύ βλαβών 
σταδίου Τ1 και βλαβών σταδίου μεγαλύτερου από 
Τ1 είναι πολύ υψηλή και κυμαίνεται από 87% - 94%. 
Όμως, η ανάδειξη της διήθησης του υποβλεννογόνου 
του τοιχώματος του δωδεκαδακτύλου με EUS είναι 
περιορισμένη, δεδομένου ότι ο σφιγκτήρας του Oddi 
δεν διακρίνεται με συχνότητα 7,5 ή 12ΜΗΖ. Η ακρί-
βεια της EUS είναι επίσης χαμηλή και στην ανάδειξη 
διηθημένων λεμφαδένων με αρνητική προγνωστική 
αξία μικρότερη από 75%, δηλαδή μη επαρκή για να 
θεωρείται πρακτικά ότι ένας όγκος Τ1 δεν συνοδεύεται 
από διήθηση λεμφαδένων (Ν0) (7,13). Η διαγνωστική 
ακρίβεια της EUS στους όγκους του φύματος βελτιώ-
νεται και με την εφαρμογή της FNA.

Η EUS είναι μέθοδος υψηλής ακρίβειας στην ανα-
γνώριση της εξαιρεσιμότητας της βλάβης και στη 
σταδιοποίηση στο Τ, αλλά υπολείπεται στην επιλογή 
ασθενών για ενδοσκοπική εκτομή του όγκου. Σημα-
ντική βοήθεια στο σημείο αυτό προσφέρεται από τη 
δωδεκαδακτυλοσκόπηση και την υπερηχοτομογραφία 
με χρήση λεπτών καθετήρων που είναι δυνατόν να 
εισάγονται εντός του παγκρεατικού και του χοληδόχου 
πόρου (intraductal ultrasonography, IDUS). Στη δωδε-
καδακτυλοσκόπηση η παρουσία εξέλκωσης άνωθεν 
του φύματος, όταν παρεμβάλλεται φυσιολογικός 
βλεννογόνος μεταξύ φύματος και εξελκωμένης περι-
οχής σηματοδοτεί την παρουσία βλάβης που διηθεί 
τον υποβλεννογόνιο χιτώνα και πρέπει να θεωρείται 
διηθητική (14). Mε την IDUS (συχνότητα 20ΜΗΖ) είναι 
δυνατόν να απεικονισθεί ο σφιγκτήρας του Oddi σαν 
μια διακριτή μυϊκή στιβάδα (15). Η ακρίβεια της IDUS 
σε σειρά 32 ασθενών με καρκίνο φύματος ήταν 87,5% 
και για τους όγκους σταδίου Τ1 έφθανε το 100%.

Με βάση τα ανωτέρω συνιστάται για τη θεραπευτι-
κή προσέγγιση των όγκων του φύματος η χρήση EUS. 
Εάν με EUS ο όγκος ταξινομείται σε στάδιο μεγαλύτερο 
από Τ1, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε Whipple. 
Εάν κατά τη δωδεκαδακτυλοσκόπηση υπάρχει άνωθεν 
του φύματος εξελκωμένη περιοχή ή απλή εξέλκωση, 
αυτό είναι ενδεικτικό διήθησης του υποβλεννογόνου 
και ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε Whipple. Eάν 
δεν υπάρχει υποβλεννογόνια διήθηση ή επέκταση της 
βλάβης εντός του χοληδόχου πόρου (EUS+IDUS), είναι 
εφικτή η πλήρης αφαίρεση της βλάβης ενδοσκοπικά, 
όμως είναι απαραίτητη η περαιτέρω παρακολούθηση 
με EUS σε συνδυασμό με ενδοσκόπηση και βιοψίες.
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Η τοπική εκτομή των όγκων το φύματος είναι δυ-
νατόν βεβαίως να γίνει και χειρουργικά. Συνοδεύεται 
από υποτροπή σε ποσοστό 30% (15).

Tέλος, είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται ότι η 
σταδιοποίηση πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδή-
ποτε ενδοσκοπική παρέμβαση στην περιοχή, όπως 
σφιγκτηροτομή ή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης στον 
χοληδόχο πόρο.
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Χρόνια παγκρεατίτιδα:  
Σπάνια νόσος ή σπάνια διάγνωση;

ΝΓ Μάθου

SUMMARY

MATHOU NG. Chronic pancreatitis: infrequently disease or an infrequently diagnosed dis-
ease. Chronic pancreatitis is an inflammatory process that leads to the progressive and irreversible 
destruction of exocrine and endocrine glandular pancreatic tissue and its substitution by fibrotic 
tissue. The time interval between the onset of symptoms and the diagnosis of the disease is unac-
ceptably long, making evident the fact that the cases of diagnosed chronic pancreatitis may be the 
tip of the iceberg, mainly because there might be an invisible but numerous population of affected 
individuals with pancreatic lesions but either no or minimal symptomatology and who therefore 
have been neither examined nor diagnosed. The examiner’s suspicion will determine an early diag-
nosis and put an end to chronic pancreatitis as an infrequently diagnosed disease. Nosokomiaka 
Chronika, 71, 47-52, 2009.

Key words: chronic pancreatitis, pancreatic calcitications, ERCP, MRCP, idiopathetic pancreatitis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H χρόνια παγκρεατίτιδα είναι φλεγμονώδης διεργασία που οδηγεί σε προοδευτική και μη 
αναστρέψιμη βλάβη της εξωκρινούς και της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος, με τελικό 
αποτέλεσμα την αντικατάσταση του παγκρεατικού ιστού με ινώδη ιστό. Το χρονικό διάστημα 
μεταξύ της έναρξης των συμπτωμάτων και της διάγνωσης της νόσου είναι ιδιαίτερα μεγάλο, 
κάνοντας έτσι φανερό ότι οι περιπτώσεις διαγνωσμένης χρόνιας παγκρεατίτιδας πρέπει να 
αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου, κύρια εξαιτίας ενός μεγάλου αριθμού ασθενών, που 
είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν άτυπη συμπτωματολογία και έτσι ούτε εξετάζονται ούτε 
διαγιγνώσκονται. Μόνο η ισχυρή υποψία του κλινικού ιατρού θα αποδείξει τελικά ότι η χρόνια 
παγκρεατίτιδα δεν είναι μια σπάνια νόσος. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 47-52, 2009.

Λέξεις κλειδιά: χρόνια παγκρεατίτιδα (ΧΠ), παγκρεατικές ασβεστώσεις, ERCP, MRCP, ιδιοπαθής 
χρόνια παγκρεατίτιδα (ΧΙΠ).

Γαστρεντερολόγος «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο

ANAΣΚΟΠΗΣΗ

Χρόνια παγκρεατίτιδα είναι η φλεγμονώδης διερ-
γασία που οδηγεί σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη 
βλάβη της εξωκρινούς και της ενδοκρινούς μοίρας του 

παγκρέατος κι αντικατάσταση του παγκρεατικού 
ιστού με ινώδη ιστό, με αποτέλεσμα μορφολογικές 
και λειτουργικές αλλοιώσεις του οργάνου, καθώς 
και τυπική κλινική συμπτωματολογία. Αποτελεί ένα 
σοβαρό νόσημα παγκοσμίως και η επίπτωσή της έχει 
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αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρ-

ξη των συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωση της νόσου 
είναι συνήθως αρκετά μεγάλο (1). Η καθυστέρηση 
αυτή κυμαίνεται στις μελέτες από 30-62 μήνες (2,3). 
Η διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας τίθεται σε 
πολλές περιπτώσεις με δυσκολία μια και η νόσος πα-
ρουσιάζει συχνά μεγάλη, λανθάνουσα ασυμπτωματική 
περίοδο, τα συμπτώματα της νόσου δεν είναι ειδικά, η 
διαγνωστική ακρίβεια του εργαστηριακού ελέγχου είναι 
περιορισμένη κυρίως σε ήπια έως μέτριας βαρύτητας 
νόσο, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες διαγνωστικές 
δοκιμασίες δεν είναι ευρέως εφικτή και δεν υπάρχει 
ακόμη αξιόπιστο και καθολικά αποδεκτό σύστημα 
ταξινόμησης της νόσου (4-6).

ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ

Η κλινική συμπτωματολογία επηρεάζεται από το 
στάδιο της νόσου και τις μορφολογικές αλλοιώσεις που 
το συνοδεύουν, ανάλογα πάντα με την αιτιολογία. Στα 
αρχικά στάδια μπορεί να υπάρχουν ήπια συμπτώματα, 
πολλές φορές του τύπου της δυσπεψίας, ή καθόλου 
συμπτώματα. Αντίθετα, στην προχωρημένη νόσο που 
οι βλάβες έχουν πλήρως εγκατασταθεί τα συμπτώματα 
αναγνωρίζονται εύκολα. Περιγράφονται σχηματικά 
λοιπόν τέσσερις διαφορετικές περίοδοι εξέλιξης της 
χρόνιας παγκρεατίτιδας:

1. Λανθάνουσα ή υποκλινική περίοδος (διάρκεια 
1-20 έτη). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η 
αξονική τομογραφία και το υπερηχογράφημα είναι 
συνήθως φυσιολογικά, στην ERCP ο κύριος παγκρε-
ατικός πόρος είναι φυσιολογικός, εντούτοις μπορεί 
να παρατηρηθούν αλλοιώσεις σε <3 παράπλευρους 
κλάδους, ενώ οι λειτουργικές παγκρεατικές δοκιμασίες 
είναι επίσης φυσιολογικές.

2. Δεύτερη ή πρώιμη περίοδος (διάρκεια 5-6 έτη). 
Εμφανίζεται πόνος και φλεγμονώδεις επιπλοκές όπως 
ψευδοκύστεις, στενώσεις των χοληφόρων, θρόμβωση 
της σπληνικής φλέβας. Ο απεικονιστικός έλεγχος είναι 
συνήθως παθολογικός, ενώ οι λειτουργικές δοκιμασίες 
είναι φυσιολογικές ή ενδεικτικές ήπιας παγκρεατικής 
ανεπάρκειας.

3. Όψιμη περίοδος ή περίοδος της εξωκρινούς 
παγκρεατικής ανεπάρκειας. Εμφάνιζεται περίπου 
8 έτη μετά από την εμφάνιση των αρχικών συμπτω-
μάτων. Ο πόνος επιμένει ενώ παρουσιάζεται κλινικά 
στεατόρροια. Χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούνται 
συχνά για ανακούφιση από τον πόνο.

4. Προχωρημένη ή ανώδυνη περίοδος. Ο πόνος 
υποχωρεί αυτόματα ή μετά από χειρουργική πα-
ρέμβαση, παρατηρείται σημαντική ανεπάρκεια της 

εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος και συνήθως 
εμφανίζεται σακχαρώδης διαβήτης.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ

Η κλινική εικόνα της χρόνιας παγκρεατίτιδας χα-
ρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος, συμπτώματα επι-
πλοκών από το πάγκρεας και τα γειτονικά όργανα, 
εξωκρινή και ενδοκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια. Τα 
συμπτώματα είναι μη ειδικά γι’ αυτό είναι δυσχερής, 
ανεξαρτήτως αιτιολογίας, η διάγνωση της νόσου 
(7,8). Ο πόνος που είναι το πιο συχνό σύμπτωμα, 
εμφανίζεται στο επιγάστριο, αριστερό υποχόνδριο, 
αντανακλά γύρω από την κοιλιά ή εντοπίζεται στην 
πλάτη. Μπορεί να είναι ήπιας, μέτριας ή σοβαρής 
έντασης, να συσχετίζεται ή να μη συσχετίζεται με 
τα γεύματα. Ο συσχετισμός επίσης του πόνου με τη 
λήψη αλκοόλης είναι ασαφής. Μερικοί ασθενείς πίνουν 
αλκοόλ για να ανακουφιστούν από τον πόνο, άλλοι 
πονούν αμέσως μετά ή 12-24 ώρες μετά την κατα-
νάλωση αιθυλικής αλκοόλης. Η εκτίμηση της έντασης 
του πόνου είναι δύσκολη μια και επηρεάζεται από 
τον υποκείμενο αλκοολισμό, τη χρήση παυσιπόνων 
και τη διαταραγμένη προσωπικότητα συνήθως των 
αλκοολικών ασθενών. Με την εξέλιξη της νόσου σε 
ολική παγκρεατική ανεπάρκεια το άλγος αναμένεται 
να μειωθεί σε σημαντικό ποσοστό ασθενών, χωρίς 
όμως ο χρόνος αυτός να είναι προβλέψιμος (9).

Ο πόνος στη χρόνια παγκρεατίτιδα δεν είναι απο-
τέλεσμα μόνο της φλεγμονής του αδένα, αλλά και των 
επιπλοκών της νόσου, όπως είναι η στένωση του 
12δακτύλου (20%), του χοληδόχου πόρου (10-46%), 
του εντέρου (14%), η παρουσία ψευδοκύστεων (25%), 
πεπτικού έλκους (6-38%), κ.λπ. Δυσκολία παρουσιάζει 
επίσης η διάγνωση της ανώδυνης χρόνιας παγκρεα-
τίτιδας που παρατηρείται σε ποσοστό μέχρι 7%, μια 
και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο ασθενής να 
εμφανιστεί μόνο με στεατόρροια ή με σακχαρώδη 
διαβήτη (6).

Για να εμφανιστεί στεατόρροια, δυσαπορρόφηση 
λιποδιαλυτών βιταμινών και κλινικός σακχαρώδης δι-
αβήτης πρέπει να έχει καταστραφεί περίπου το 90% 
της παγκρεατικής μάζας. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι 
συχνότερος στην ασβεστοποιό χρόνια παγκρεατίτιδα 
και σε ασθενείς με κληρονομικό ιστορικό σακχαρώδους 
διαβήτη. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος, συνοδεύεται 
συχνά με επεισόδια υπογλυκαιμίας, σπανιότερα με 
νευροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια, ενώ σπάνια 
εμφανίζεται κετοξέωση και νεφροπάθεια.

Η απώλεια σωματικού βάρους επίσης είναι σύνηθες 
σύμπτωμα της χρόνιας παγκρεατίτιδας και έτσι κάθε 
ασθενής με ανεξήγητη απώλεια βάρους θα πρέπει 
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να ελέγχεται με υπερηχογράφημα παγκρέατος και 
ανάλυση κοπράνων για παρουσία λίπους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Η παγκρεατική βιοψία αποτελεί την πλέον αξιό-
πιστη μέθοδο (gold standard) διάγνωσης της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας (14). Οι ιστολογικές αλλοιώσεις πε-
ριλαμβάνουν ινωτικές και φλεγμονώδεις βλάβες με 
συνήθως ανώμαλη κατανομή, και προοδευτική απώλεια 
των κυττάρων των αδενοκυψελών και των νησιδίων 
(10). Τα τελευταία χρόνια λαμβάνεται ιστολογικό δείγμα 
είτε με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου είτε του 
ενδοσκοπικού υπερήχου με ποσοστό επιπλοκών που 
ανέρχεται στο 1%. Ωστόσο είναι γνωστό ότι συχνά οι 
βλάβες στη χρόνια παγκρεατίτιδα έχουν διάσπαρτη 
κατανομή ή ότι ο παγκρεατικός ιστός είναι ιδιαίτε-
ρα σκληρός ώστε το εξετασθέν δείγμα να μην είναι 
αντιπροσωπευτικό των αλλοιώσεων, ούτε επαρκές 
για σαφή διάγνωση (Εικ. 1). Επίσης εγείρονται ηθικά 
ζητήματα αφού δεν είναι εύκολο να δικαιολογηθεί μια 
επεμβατική εξέταση, δύσκολη τεχνικά, με αναφερό-
μενες επιπλοκές, σε ουσιαστικά ασυμπτωματικούς 
ασθενείς.

Η διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας γίνεται 
είτε μόνο με ιστολογικά και απεικονιστικά κριτήρια 
είτε με συνδυασμό απεικονιστικών, λειτουργικών και 
κλινικών ευρημάτων. Σχετικά με τις απεικονιστικές και 
λειτουργικές εξετάσεις είναι σημαντικό για τον κλινικό 
ιατρό να γνωρίζει το κόστος-αποτελεσματικότητα της 
κάθε μεθόδου καθώς και τη διαθεσιμότητά τους. Η 
αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται σαν απεικονι-
στική μέθοδος πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της 
μέτριας και σοβαρής χρόνιας παγκρεατίτιδας, επειδή 
διαθέτει ικανοποιητική ευαισθησία, είναι μη επεμβατική 
και εύκολα διαθέσιμη. Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει 

επίσης καλός συσχετισμός μεταξύ των ευρημάτων της 
αξονικής τομογραφίας και της ιστολογικής εξέτασης. 
Η ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) 
(ευαισθησία 68-93%, ειδικότητα 89-97%) (Εικ. 2) δια-
θέτει επίσης ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια στη 
μέτριας και σοβαρής βαρύτητας νόσο, ακολουθεί τα 
κριτήρια που καθορίστηκαν στο σύστημα ταξινόμησης 
του Cambridge (Πίνακας 1), εντούτοις είναι επεμβα-
τική μέθοδος με σπάνιες αλλά σοβαρές επιπλοκές. 
Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) με 
διακριτική ικανότητα που προσεγγίζει το 1mm, είναι 
μη επεμβατική μέθοδος που παρέχει τη δυνατότητα 
εικόνων υψηλής ευκρίνειας και τα ευρήματά της 
μπορεί να συνδυαστούν με τα ευρήματα της αξονικής 
τομογραφίας για το παγκρεατικό παρέγχυμα και της 
ERCP γαι τον παγκρεατικό πόρο. Η διαγνωστική της 
ακρίβεια μπορεί να βελτιωθεί όταν συνδυαστεί με 
παράλληλη χορήγηση σεκρετίνης (s MRCP). Εντούτοις 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Ιστολογικές αλλοιώσεις χρόνιας παγκρεατίτι-
δας.

ΕΙΚΟΝΑ 2. ERCP – Παγκρεατικός πόρος –Στάδια εξέλιξης 
σχηματικά.

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Ταξινόμηση Cambridge - ERCP- παγκρεατο-
γράφημα Κύριος πόρος Κλάδοι

Φυσιολογικό κφ κφ
Αμφίβολο κφ <3 ανώμαλοι
Ηπίων αλλοιώσεων κφ >3 ανώμαλοι
Μετρίων αλλοιώσεων παθολογικός >3 ανώμαλοι
Σοβαρών αλλοιώσεων ως επί μετρίων αλλοιώσεων 
 και κοιλότητα >10mm, ή ενδοπορικό 
 έλλειμμα πλήρωσης, ή εκτεταμένη 
 ανωμαλία περιγράμματος, 
 ή διάταση >10mm, 
 ή απόφραξη του κύριου πόρου
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ήπιες αλλοιώσεις σε παράπλευρους κλάδους δεν είναι 
ευκρινείς, ενώ δεν διαθέτει επίσης και τις θεραπευτικές 
δυνατότητες της ERCP. Το ενδοσκοπικό υπερηχογρά-
φημα παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας, λόγω της υψηλής του ευαισθησίας 
και της δυνατότητάς του να συνδυασθεί με τη λήψη 
παγκρεατικής βιοψίας, εντούτοις μειονέκτημά του 
παραμένει πάντα η υποκειμενικότητα του εξεταστή 
(11-13).

Γενικότερα, στην απεικόνιση των αλλοιώσεων της 
χρόνιας παγκρεατίτιδας τα ευρήματα που αξιολο-
γούνται δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Έτσι οι παγκρε-
ατικές ασβεστώσεις για παράδειγμα, που μπορούν 
να διαγνωστούν με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους 
και η παρουσία τους βοηθά στην επιβεβαίωση της 
νόσου, μπορεί να εμφανιστούν σε αρχικά ή σε τελικά 
στάδια της νόσου ή να εξαφανιστούν κατά τη διάρκειά 
της (Εικ. 3, 4). Η παρουσία τους επίσης δεν δηλώνει 
απαραίτητα σοβαρή ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αίτια ανεπάρκειας της εξωκρινούς μοίρας 
του παγκρέατος

Καθολική μείωση της παραγωγής ή έκκρισης των ενζύμων
• Χρόνια παγκρεατίτιδα
• Οξεία παγκρεατίτιδα (για περιορισμένο χρονικό διά-

στημα)
• Παγκρεατικός καρκίνος που αποφράσσει τον παγκρε-

ατικό πόρο
• Ευρεία παγκρεατεκτομή
• Τραύμα παγκρέατος
• Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
• Kwashiorkor
• Κληρονομικές διαταραχές
• Κυστική ίνωση
• Shwachman’s syndrome
Μεμονωμένες ανεπάρκειες ενζύμων
• Λιπάση
• Θρυψίνη
• Αμυλάση
Αδυναμία ενεργοποίησης των ενζύμων στο λεπτό έντερο 
λόγω ανεπάρκειας της εντεροκινάσης

ΕΙΚΟΝΑ 3,4. Χρόνια παγκρεατίτιδα-Ασβεστώσεις 3. απλή 
ακτινογραφία κοιλίας, 4. αξονική τομογραφία κοιλίας.

ρας του παγκρέατος που απαιτεί ενζυμική θεραπεία 
υποκατάστασης.

Εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια παρατηρείται 
σε όλες τις περιπτώσεις χρόνιας παγκρεατίτιδας, 
ωστόσο η χρόνια παγκρεατίτιδα δεν είναι η μόνη αιτία 
εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας (Πίνακας 2). 
Από τις λειτουργικές μεθόδους η δοκιμασία σεκρετίνης- 
χολοκυστοκινίνης αποτελεί μέθοδο αναφοράς αλλά 
είναι επεμβατική και ακριβή εξέταση, δεν υπάρχει 
ακόμη ομοφωνία για τα τεχνικά και διαγνωστικά 
της χαρακτηριστικά και δεν είναι ευαίσθητη σε ήπια 
νόσο. Δύο μη επεμβατικές, λειτουργικές δοκιμασίες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν screening 
tests σε ασθενείς με υποψία χρόνιας παγκρεατίτιδας, 
η ελαστάση κοπράνων και το pancreolauryl test, δεν 
διαθέτουν ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια στην 
ήπια νόσο. Επίσης καμία λειτουργική μέθοδος δεν 
μπορεί να διαχωρίσει αξιόπιστα την παγκρεατική 
από την εξωπαγκρεατική στεατόρροια.

Στους περισσότερους ασθενείς με χρόνια παγκρε-
ατίτιδα και οι δύο κατηγορίες εξετάσεων (απεικονι-
στικές και λειτουργικές) είναι παθολογικές. Ωστόσο, 
στο 10% των ασθενών με φυσιολογικό παγκρεατο-
γράφημα, η δοκιμασία σεκρετίνης-χολοκυστοκινίνης 
είναι παθολογική, ενώ στα 25% των ασθενών με 
απεικονιστικά ευρήματα χρόνιας παγκρεατίτιδας, η 
δοκιμασία σεκρετίνης είναι φυσιολογική. Επίσης 5% 
των ασθενών που θα αναπτύξουν στη διάρκεια της 
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παρακολούθησής τους χρόνια παγκρεατίτιδα ή που σε 
βιοψία παρουσιάζουν ιστολογικές αλλοιώσεις χρόνιας 
παγκρεατίτιδας, οι απεικονιστικές και οι λειτουργικές 
εξετάσεις είναι φυσιολογικές.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ

Είναι επιτακτικής σημασίας η θέσπιση κριτηρίων 
για τη διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας και 
έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τους παγκρεα-
τολόγους διεθνώς να καταλήξουν σε κοινή ορολογία, 
ώστε να διευκολυνθεί το διαγνωστικό και ερευνητικό 
έργο (Marseille Classification 1963, Cambridge Clas-
sification 1983, Revised Marseille Classification 1984, 
Marseille-Rome Classification 1988, Zurich workshop 
on alcoholic pancreatitis 1997, Diagnostic criteria for 
chronic pancreatitis by the Japan Pancreas Society 1997, 
TIGAR-O). Ωστόσο φαίνεται ότι κανένα από τα υπάρ-
χοντα συστήματα ταξινόμησης δεν καλύπτει πλήρως 
τα ζητήματα που εγείρονται στη διάγνωση της νόσου 
(15-20). Μερικές από τις αδυναμίες των ταξινομήσεων 
που υπάρχουν είναι:
 1. Ανάγκη ανεύρεσης νέων κριτηρίων για τον ορισμό 

των μη αναστρέψιμων μορφολογικών βλαβών.
 2. Ανάγκη ανεύρεσης νέων κριτηρίων για τον ορισμό 

απώλειας της παγκρεατικής λειτουργίας.
 3. Πιο ευαίσθητοι δείκτες για την ανώδυνη παγκρε-

ατίτιδα χωρίς μορφολογικές και λειτουργικές αλ-
λοιώσεις.

 4. Αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας των υπερήχων 
και της αξονικής τομογραφίας.

 5. Αξιολόγηση της εξέλιξης των μορφολογικών/λει-
τουργικών βλαβών στη χρόνια παγκρεατίτιδα.

 6. Διευκρίνιση του συσχετισμού της αλκοόλης και της 
οξείας έναντι της χρονίας παγκρεατίτιδας.

 7. Καθορισμός της σημασίας των αλλοιώσεων που 
παραμένουν στην ERCP μετά από μια οξεία προ-
σβολή.

 8. Κλινική ταξινόμηση χρονίας παγκρεατίτιδας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Είναι γνωστό ότι στον Δυτικό κόσμο 65-80% των 
περιπτώσεων χρονίας παγκρεατίτιδας οφείλονται 
στο αλκοόλ (21). Η αυξημένη συχνότητα της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας στις βιομηχανικές χώρες βαίνει παράλ-
ληλα με τη σημαντική αύξηση της κατάχρησης αιθυ-
λικής αλκοόλης. Σε αντίθεση με το ήπαρ δεν υπάρχει 
για το πάγκρεας ουδός τοξικότητας στο αλκοόλ, οι 
γυναίκες ωστόσο φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητες σε 
σχέση με τους άντρες. Μόνο 5-15% των αλκοολικών 

προσβάλλονται από χρόνια παγκρεατίτιδα, ενώ το 
1/3 των ασθενών με αλκοολική χρόνια παγκρεατίτιδα 
ανέφερε «κοινωνικά αποδεκτή» κατανάλωση. Η νόσος 
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 
του αλκοολικού, ενώ συνήθως προηγείται περίοδος 
10-20 ετών κατάχρησης, ακολουθώντας μια ύπουλη 
πορεία μια και οι περισσότερες διαθέσιμες διαγνωστι-
κές εξετάσεις διαθέτουν χαμηλή ευαισθησία. Η αρχική 
κλινική ένδειξη είναι μόνο αυτή των συμπτωμάτων της 
δυσπεψίας και είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον κλινικό 
ιατρό να σκεφτεί τη νόσο, εφόσον οι διαγνωστικές 
εξετάσεις δεν είναι ούτε ευαίσθητες ούτε ειδικές, 
ακόμη και επί παρουσίας χαρακτηριστικών βλαβών 
στην παγκρεατική βιοψία.

Η διάγνωση της ιδιοπαθούς χρόνιας παγκρεα-
τίτιδας (ΧΙΠ) είναι ακόμη δυσκολότερη καθώς περι-
λαμβάνει ετερογενή ομάδα ασθενών στους οποίους 
δεν αναγνωρίστηκε κανένας παράγοντας κινδύνου, 
αλλά ταυτόχρονα και ένα επιπλέον σύνολο από καλά 
περιγραφέντα πλέον σύνδρομα. Διακρίνεται σε πρώ-
ιμης και όψιμης έναρξης χρόνια παγκρεατίτιδα, με 
διαφορετική ηλικία έναρξης, κλινική εικόνα και πορεία 
καθώς και σε τροπική παγκρεατίτιδα. Επίσης στη 
ΧΙΠ περιλαμβάνεται και μία από τις πιο αντιφατικές 
οντότητες της παγκρεατολογίας, που αναφέρονται 
σε ασθενείς με σοβαρό χρόνιο κοιλιακό πόνο που 
αποδίδεται στο πάγκρεας και που ονομάζεται χρόνια 
παγκρεατίτιδα με ελάχιστες αλλοιώσεις ή νόσος των 
«μικρών πόρων». Η πρώιμη μορφή ΧΙΠ παρουσιάζεται 
νωρίς, έχει πόνο, την ίδια κατανομή στα δύο φύλα, 
ενώ οι ασβεστώσεις, η εξωκρινής και ενδοκρινής πα-
γκρεατική ανεπάρκεια εμφανίζονται καθυστερημένα. 
Η μορφή των ενηλίκων που εμφανίζεται συνήθως στη 
δεκαετία των 60, είναι χωρίς πόνο και προσβάλλει 
κυρίως άνδρες. Η ιδιοπαθής χρόνια παγκρεατίτιδα 
παρατηρείται στο 10-30% των ασθενών με χρόνια 
παγκρεατίτιδα. Χαρακτηριστικά στη ΧΙΠ, η εξωκρι-
νής παγκρεατική ανεπάρκεια και οι ασβεστώσεις 
παρουσιάζονται αργότερα συγκριτικά με τη χρόνια 
παγκρεατίτιδα αλκοολικής αιτιολογίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Από την ανασκοπόπηση όλων των διαθεσίμων 
απεικονιστικών και λειτουργικών διαγνωστικών εξε-
τάσεων, είναι εμφανές το πρόβλημα της διάγνωσης 
της χρόνιας και ειδικότερα της ήπιας χρόνιας πα-
γκρεατίτιδας με μία μόνο μέθοδο που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί σε επιδημιολογικές μελέτες, σε 
σχεδόν ασυμπτωματικό πληθυσμό, για την εξαγωγή, 
αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων όσον αφορά 
στην πραγματική συχνότητα της νόσου.
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Υπάρχουν μεγάλες επιδημιολογικές διαφορές στην 
ετήσια επίπτωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας ανάλογα 
με τη γεωγραφική κατανομή που κυμαίνεται από 1,6 
νέες περιπτώσεις/100000 πληθυσμού στην Ελβετία 
μέχρι 23 νέες περιπτώσεις/100000 πληθυσμού στη 
Φινλανδία. Παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση 
των διαγνώσεων χρόνιας παγκρεατίτιδας τα τελευταία 
χρόνια, που πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση της 
κατανάλωσης αλκοόλης από το γενικό πληθυσμό, 
καθώς και στην ανάπτυξη νέων και στη βελτίωση των 
παλαιοτέρων, απεικονιστικών μεθόδων.

Σημαντικό επιπροσθέτως πρόβλημα στη διάγνωση 
της νόσου και στην πραγματική της συχνότητα στον 
πληθυσμό αποτελεί η ύπαρξη μεγάλης λανθάνουσας, 
ασυμπτωματικής περιόδου. Σε μελέτη των Suda και 
συνεργατών (10), σε 33 από τους 46 ασθενείς (72%) με 
γνωστή κατάχρηση αλκοόλης, που πέθαναν όμως από 
άλλη αιτία, βρέθηκαν σοβαρές ιστολογικές αλλοιώσεις 
του παγκρεατικού ιστού με σημαντική ίνωση, χωρίς 
να υπάρχει κλινική συμπτωματολογία.

Συμπερασματικά, η χρόνια παγκρεατίτιδα είναι 
μια νόσος με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι δηλώνει 
η συχνότητα διάγνωσής της. Εντούτοις είναι εμφανείς 
οι δυσκολίες στη διάγνωση τόσο σε επίπεδο μη ειδικής 
κλινικής συμπτωματολογίας, όσο και σε επίπεδο αξι-
όπιστων διαγνωστικών εξετάσεων. Επίσης ακόμη και 
εάν η χρόνια παγκρεατίτιδα ορίζεται σαν μη αναστρέ-
ψιμη νόσος, πρέπει να υπάρχει ένα στάδιό της που να 
είναι αναστρέψιμο. Όλες οι διαθέσιμες λειτουργικές 
και απεικονιστικές εξετάσεις μπορούν να διαγνώσουν 
τη μέτρια έως σοβαρή νόσο, ενώ πρόκληση αποτελεί 
η ανεύρεση βιολογικών δεικτών ή μορφολογικών αλ-
λοιώσεων που θα μπορούν να θέτουν τη διάγνωση 
σε αρχικά, αναστρέψιμα δυνητικά στάδια, ώστε να 
είναι εφικτή η πρόληψη της εξέλιξης σε χρόνια πα-
γκρεατίτιδα και παγκρεατικό καρκίνο.
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Ενδοσκοπική θεραπεία της ΓΟΠΝ

Γ Στεφανίδης

Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής «ΝΝΑ»

ANAΣΚΟΠΗΣΗ

Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος επηρε-
άζει περίπου το 20% του πληθυσμού της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ και το 1/8 από αυτούς παρουσιάζει 
ενδοσκοπικά οισοφαγίτιδα.

Λόγω του τεράστιου σε μέγεθος πληθυσμού που 
επηρεάζεται από τη νόσο, τη χρονιότητα και το 
οικονομικό μέγεθος της φαρμακευτικής αντιμετώπι-
σης με PPIs και τους περιορισμούς της χειρουργικής 
θεραπείας, τα τελευταία χρόνια γίνεται διεθνώς μια 
έντονη προσπάθεια για την ανεύρεση ενδοσκοπικών 
επεμβατικών τεχνικών αντιμετώπισης της νόσου.

Η χειρουργική θεραπεία την τελευταία δεκαετία έχει 
εφαρμοσθεί σε μεγάλη κλίμακα λόγω της λαπαροσκο-
πικής προσέγγισης και της σημαντικής βελτίωσης των 
χειρουργών στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Όμως 
οι μισοί περίπου ασθενείς θα συνεχίσουν να έχουν την 
ανάγκη λήψης PPIs και οι επιπλοκές είναι υπαρκτές: 
δυσφαγία 6-31%, ερυγές και επιγαστρική δυσφορία 
12%, διάρροια 9% και ναυτία 5% (1,2). Επίσης θα προ-
βληματιζόταν ίσως κάποιος ασθενής να αντιμετωπίσει 
έστω και το 0.2% θνησιμότητας της λαπαροσκοπικής 
θολοπλαστικής έναντι της ασφαλέστατης φαρμακευ-
τικής θεραπείας, μιας και ο παλινδρομικός ασθενής 
δεν είναι βαρέως πάσχων αλλά θέλει να βελτιώσει την 
ποιότητα της ζωής του (2).

Από τη σχετικά πολύπλοκη παθοφυσιολογία της 
ΓΟΠΝ στην οποία μάλιστα υπάρχουν σημεία που δεν 
έχουν πλήρως διαλευκανθεί πρέπει να αποσαφηνί-
σουμε ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι που μπορούν 
να επιτευχθούν με την ενδοσκοπική θεραπεία. Οι 
μέθοδοι αυτοί θεωρητικό στόχο μπορεί να έχουν: 
α) την αύξηση της πίεσης ηρεμίας του ΚΟΣ, β) την 
αύξηση του μήκους της ζώνης πίεσης στη ΓΟΣ, γ) 
τη μεταβολή της λειτουργικότητας της καρδιακής 
μοίρας του στομάχου λόγω μείωσης της διάτασής της 
με πιθανό αποτέλεσμα τη μείωση των αυτόματων 
παροδικών χαλάσεων.

Καμία από τις ενδοσκοπικές μεθόδους δεν μπορεί 
να επηρεάσει το μήκος τυχόν διαφραγματοκήλης παρά 
μόνο η χειρουργική.

Η υπεροχή που θα μπορούσε θεωρητικά να έχει η 
ενδοσκοπική θεραπεία έναντι της χειρουργικής, είναι 
η ελάττωση του ποσοστού των επιπλοκών, η ευκολία 
διενέργειάς της, η αποφυγή γενικής αναισθησίας και το 
γεγονός ότι είναι λιγότερο επεμβατική για τον ασθενή. 
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ο στόχος είναι 
να είναι ο ίδιος με της χειρουργικής.

Ενδείξεις της ενδοσκοπικής θεραπείας αποτελούν 
η οισοφαγίτιδα που υποτροπιάζει με τη διακοπή των 
PPIs, η επιβεβαιωμένη με 24 Ph-μετρία γαστροοισοφα-
γική παλινδρόμηση και η οισοφαγίτιδα ενδοσκοπικά 
ταξινομημένη ως βαθμού Α ή Β κατά Los Angeles.

Οι ενδοσκοπικές θεραπευτικές τεχνικές και μέθοδοι 
που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα είναι οι εξής:
 1. Ενδοσκοπική έγχυση-τοποθέτηση βιολογικά αδρα-

νών εμφυτευμάτων στη περιοχή της ΓΟΣ [Enteryx 
(3), Gatekeeper, Plexiglass].

 2. Χρήση ραδιοκυμάτων [Stretta (4,5)].
 3. Συρραπτικές συσκευές [EndoCinch (6), ndo plicator 

(7-10), Esophyx (11,12)].
Αντένδειξη για όλες τις ενδοσκοπικές θεραπευ-

τικές προσεγγίσεις είναι η ηλικία <18 ετών (πλην 
του Esophyx), δείκτης σωματικού βάρους (ΒΜΙ) >35, 
παρουσία οισοφαγικών κιρσών, οισοφαγίτις βαθμού 
C ή μεγαλύτερου, συνύπαρξη κινητικής διαταραχής ή 
δυσφαγία και η διαφραγματοκήλη >2εκ. Σχετική και 
όχι απόλυτη αντένδειξη αποτελεί ο οισοφάγος Barrett.

Στην κλινική πράξη σήμερα χρησιμοποιούνται 
μόνο οι ενδοσκοπικές συρραπτικές συσκευές ολικού 
πάχους τοιχώματος οι οποίες είναι οι ndo-plicator και 
Esophyx. Η εφαρμογή στην κλινική πράξη όλων των 
υπολοίπων μεθόδων αλλά και η παρακολούθηση των 
ασθενών που υπεβλήθησαν σε αυτές, απέκλεισε άλλες 
μεθόδους ως μη ασφαλείς και άλλες ως στερούμενες 
μονίμου ικανοποιητικού θεραπευτικού αποτελέσματος.

ndo-PLICAtOR

Είναι η πρώτη από τις ενδοσκοπικές μεθόδους που 
δημιουργεί ολικού πάχους αναδίπλωση του γαστρικού 
τοιχώματος, δημιουργείται δηλαδή επαφή ορογόνου 
με ορογόνο στο σημείο της αναδίπλωσης. Αυτό εξα-
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Σύλληψη του γαστρικού τοιχώματος της καρδίας με τον περιστρεφόμενο κοχλία, έλξη του γαστρικού τοιχώματος 
εντός των σιαγόνων της συρραπτικής συσκευής που ακολουθείται από σύγκλισή τους και αυτόματη συρραφή.

σφαλίζει τη μακροβιότητα της θολοπλαστικής (13).
Ο ndo plicator είναι μια συσκευή που έχει σχήμα 

ενδοσκοπίου, εξωτερικής διαμέτρου 16 χιλ η οποία δεν 
διαθέτει όραση αλλά ένα κανάλι μέσα από το οποίο 
διέρχεται ένα λεπτό ενδοσκόπιο διαμέτρου 5 χιλ.

Η συσκευή εισέρχεται στο στόμαχο με τη βοήθεια 
οδηγού σύρματος το οποίο έχει προτοποθετηθεί 
δια μέσου του καναλιού βιοψίας του ενδοσκοπίου. 
Ακολούθως το ενδοσκόπιο εισέρχεται δια μέσου του 
καναλιού του plicator στο στόμαχο, προωθείται ελαφρά 
περιφερικότερα και κάμπτεται σε θέση παλίνδρομης 
όρασης (retro viewing) ώστε να ελέγχεται στην ενδοσκο-
πική εικόνα η γαστροοισοφαγική συμβολή. Ακολούθως 
κάμπτεται σε σχήμα J με τη σειρά του και ο plicator με 
τη βοήθεια ειδικού χειριστηρίου που διαθέτει. Κατόπιν 
διανοίγονται οι σιαγόνες και προωθείται ο εισολκέας 
του γαστρικού τοιχώματος ο οποίος είναι ένας κοχλίας 
με αιχμηρό άκρο σπειρώματος και ο οποίος με διαρκή 
περιστροφή του σπειρώματος εισέρχεται βαθιά στο 
γαστρικό τοίχωμα μέχρι τέτοιου σημείου ώστε να το 
συγκρατεί σταθερά και να μπορεί να το έλκει (εικόνα 
1). Αφού το γαστρικό τοίχωμα της καρδίας εισέλθει 
εντός των σιαγόνων της συρραπτικής συσκευής ελκό-
μενο από τον κοχλία, γίνεται σύγκλιση και αυτόματη 
συρραφή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πανομοιότυπο 
της θολοπλαστικής κατά Nissen.

Esophyx

Η συσκευή Esophyx επιτυγχάνει θολοπλαστική 
ολικού πάχους τοιχώματος δημιουργώντας πολλαπλές 
αναδιπλώσεις μεταξύ του γαστρικού τοιχώματος 
και του περιφερικού οισοφάγου, στον κεφαλουραίο 
άξονα, σε διαδοχικά σημεία της περιφέρειας της ΓΟΣ, 

με παλίνδρομη όραση για ένα συνολικό εύρος περι-
φέρειας 210-270΄. Στόχος αυτής της θεραπευτικής 
μεθόδου είναι η αποκατάσταση ή και η ενίσχυση της 
φυσιολογικής ανατομίας του βαλβιδικού μηχανισμού 
και της γωνίας του Hiss.

Η συσκευή διαθέτει κανάλι μέσα από το οποίο 
διέρχεται ενδοσκόπιο διαμέτρου μικρότερης από 
10,6 χιλ και μεγαλύτερης από 7.6 χιλ. Υπό την παρα-
κολούθηση του ενδοσκοπίου σε παλίνδρομη όραση, 
τοποθετούνται περίπου δώδεκα ράμματα (fasteners) 
από πολυπροπυλένιο, σε περιοχές όπου έχει αναδι-
πλωθεί το γαστρικό τοίχωμα μετά από έλξη του με τη 
χρήση αιχμηρού σπειρώματος παρόμοιου με αυτού 
της συσκευής ndo-plicator (εικόνα 2).

Η θολοπλαστική με τον τρόπο αυτό είναι ασφαλής 
και αποτελεσματική, απαιτεί γενική αναισθησία και 
χρησιμοποιείται από το 2006 στην Ευρώπη, ενώ το 
2007 απέκτησε και έγκριση εφαρμογής της στις ΗΠΑ 
και ονομάζεται TIF (Transoral Incisionless Fundoplica-
tion) ή όπως λίγους μήνες παλαιότερα ELF (Endoluminal 
FundoPlication) (14).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΠΝ

H εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαφό-
ρων μεθόδων ενδοσκοπικής θεραπείας της ΓΟΠΝ σε 
όλες σχεδόν τις μελέτες έχει στηριχθεί στην επίδρα-
σή τους: στην ανάγκη λήψης αναστολέων αντλίας 
πρωτονίων, στη μεταβολή και στη σοβαρότητα των 
συμπτωμάτων και στις μανομετρικές και πεχαμετρικές 
παραμέτρους.

Όλες οι ενδοσκοπικές μέθοδοι που κατά καιρούς 
χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στη βιβλιο-
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γραφία, φάνηκε αρχικά ότι είχαν καλά αποτελέσμα-
τα, όμως με την παρέλευση χρόνου το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα μειωνόταν δραματικά. Συνοπτικά, τόσο 
οι μέθοδοι τοποθέτησης εμφυτευμάτων όσο και οι 
συρραπτικές, όταν χρησιμοποιούσαν το βλεννογόνο 
μόνο για τη συγκράτηση των εμφυτευμάτων ή των 
ραμμάτων, έπασχαν στη διατήρηση του αρχικού καλού 
αποτελέσματος σε βάθος χρόνου. Το Enteryx φάνηκε 
ότι είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα που διαρκούσαν 
διότι το εμφύτευμα τοποθετείτο στο μυϊκό χιτώνα 
της ΓΟΣ και όχι υποβλεννογόνια, υπό ακτινοσκοπική 
παρακολούθηση (15). Αποσύρθηκε όμως λόγω των 
θανατηφόρων, αν και εξαιρετικά σπανιοτάτων, επι-
πλοκών που παρουσίασε, εξαιτίας έγχυσής του σε 
παρακείμενες της ΓΟΣ αγγειακές δομές. Η μέθοδος 
Stretta διατηρούσε σε βάθος χρόνου τη συμπτωματική 
ύφεση και τη μείωση ανάγκης λήψης PPIs, όμως αυτό 
οφειλόταν προφανώς σε υπαισθησία του βλεννογόνου 
λόγω της εφαρμογής των ραδιοκυμάτων και όχι στην 
ελάτττωση του φαινομένου της παλινδρόμησης όπως 
δείχθηκε με μανομετρικές και pH-μετρικές μελέτες.

Η προσοχή πλέον έχει στραφεί στην κατασκευή 
συρραπτικών συσκευών θολοπλαστικής ολικού πάχους 
γαστρικού τοιχώματος, με κορυφαίο σε αποτελεσματι-
κότητα και ασφάλεια, προς το παρόν τουλάχιστον, τον 
ndo-plicator, με σημαντικές μελέτες να το μαρτυρούν. 
Φαίνεται μάλιστα ότι τα ικανοποιητικά αποτελέσματα 
της μεθόδου αυτής διαρκούν, όπως αναφέρεται σε 
μελέτες με διετή αλλά και πενταετή παρακολούθηση 
(16). Επίσης είναι η μόνη μέθοδος ενδοσκοπικής θερα-
πείας που υποστηρίζεται από μελέτη η οποία είναι 
διπλή τυφλή προοπτική και συγκρινόμενη με ομάδα 
placebo (17). Δυστυχώς η συσκευή ndo-plicator δεν 
είναι εμπορικά διαθέσιμη μετά από τον Ιούλιο του 
2008 και για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τη μέθοδο Esophyx, τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, παρόμοια με αυτά 
της λαπαροσκοπικής προσέγγισης, σε ασθενείς με 
διαφραγματοκήλη μικρότερη των 3 εκ. Χρησιμοποιείται 

στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης 
και της χώρας μας, από τετραετίας περίπου. Έχουν 
δημοσιευθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα, με χρόνο 
παρακολούθησης μέχρι και δύο έτη (18-20). Εξαιρετικά 
ελπιδοφόρα αναμένονται και τα μακρόχρονα αποτελέ-
σματα αφού και στη μέθοδο αυτή οι δημιουργούμενες 
αναδιπλώσεις είναι ολικού πάχους, αλλά και κυρίως 
επειδή η μέθοδος αυτή είναι η μοναδική ενδοσκοπι-
κή προσέγγιση που αποκαθιστά την ανατομία της 
φυσιολογικής γαστροοισοφαγικής συμβολής και τη 
γωνία του Hiss και δημιουργεί ενδογαστρικό τμήμα 
βαλβιδικού μηχανισμού μήκους 2-5εκ. τέτοιο που να 
βελτιώνει το βαθμό επάρκειας της ΓΟΣ σε βαθμό Ι 
κατά Hill από βαθμού ΙΙ,ΙΙΙ και IV.
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Ο ρόλος της μέτρησης της πίεσης στην πυλαία 
(HVPG) στην κλινική εκτίμηση και πρόγνωση  

των ασθενών με κίρρωση ήπατος

Χ Τριάντος1, Ε Λούβρος2

SUMMARY

TrIANTOS C, lOUvrOS E. Therapeutic and prognostic role of Hepatic venous pressure gradi-
ent (HvPG) measurement in cirrhosis. BACkGROUND: Hepatic venous pressure gradient (HVPG) 
measurement is an established technique in Hepatology but as yet it is not an everyday test in cur-
rent clinical practice. AIM: Review the role of HVPG from published literature. RESULTS: In primary 
prevention of portal hypertensive bleeding, the cost effectiveness of HVPG monitoring is debatable, 
given the efficacy of non selective b-blockers and the low bleeding rate. HVPG monitoring has been 
recommended for managing pharmacological prevention of variceal rebleeding, but the evidence and 
the clinical applicability of monitoring has recently been debated. In acute variceal bleeding HVPG 
provides prognostic information on the evolution of the bleeding episode. In chronic liver disease 
HVPG monitoring could be used in assessing histological changes following antiviral treatment (in-
dependent of virological responses) particularly in cirrhotics. It could also be an integral part of trials 
of antifibrotic therapy and prognostically particularly in relation to liver transplantation. CONCLU-
SION: HVPG measurement should have wider use in modern clinical Hepatology. Nosokomiaka 
Chronika, 71, 57-62, 2009.

Key words: cirrhosis, portal hypertension, Hepatic venous pressure gradient, varices

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μέτρηση της πίεσης στην πυλαία φλέβα (HVPG) αποτελεί ευρέως διαδομένη τεχνική 
στην Ηπατολογία αλλά η χρήση της στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι περιορισμένη. 
ΣΚΟΠΟΣ: H ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το ρόλο της HVPG. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Στην πρωτογενή πρόληψη της κιρσορραγίας η σχέση κόστους - αποτελέσματος της μεθόδου 
είναι συζητήσιμη λόγω της καλής αποτελεσματικότητας των β-αναστολέων και του μικρού 
ποσοστού αιμορραγίας. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής 
θεραπείας στα πλαίσια της δευτερογενούς πρόληψης της κιρσορραγίας με την εκτίμηση της 
HVPG έχει προταθεί παρότι στη βιβλιογραφία διατυπώνονται πρόσφατα αντίθετες απόψεις. 
Στην οξεία κιρσορραγία η μέτρησή της αποτελεί χρήσιμο προγνωστικό παράγοντα της 
έκβασης. Στη χρόνια ηπατοπάθεια η μέτρηση της HVPG θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στην 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αντιικής θεραπείας (ανεξάρτητα από την 

1Επιμελητής Β’, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Π.Π.Γ.Ν. Πατρών, 2Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Π.Π.Γ.Ν. 
Πατρών

ANAΣΚΟΠΗΣΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πυλαία υπέρταση αποτελεί την πιο συχνή επι-
πλοκή της κίρρωσης του ήπατος και μπορεί να οδη-
γήσει στην ανάπτυξη γαστροοισοφαγικών κιρσών, 
αιμορραγίας, ασκίτη, ηπατονεφρικού συνδρόμου και 
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας που επιδεινώνουν την 
πρόγνωση των κιρρωτικών ασθενών. Τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες οι γνώσεις μας στη θεραπεία και πρόγνωση 
της πυλαίας υπέρτασης βελτιώνονται συνεχώς (1).

Για πολλά έτη ο βαθμός της πυλαίας υπέρτασης 
θεωρήθηκε ως ένας σημαντικός και ανεξάρτητος 
παράγοντας επιβίωσης των κιρρωτικών ασθενών (2). 
Προσφάτως η μείωση της πίεσης στην πυλαία φλέβα 
σχετίστηκε με τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας 
(3) και η αιμοδυναμική ανταπόκριση στη φαρμακολο-
γική θεραπεία έχει συσχετισθεί με μειωμένο ποσοστό 
ανάπτυξης κιρσών οισοφάγου, εγκεφαλοπάθειας, 
ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος και βελτίωσης 
της επιβίωσης (4).

Η μέτρηση της HVPG (Hepatic Venous Pressure 
Gradient) χρησιμοποιείται ευρέως ως έμμεση μέθο-
δος εκτίμησης της πίεσης στην πυλαία φλέβα (5-7). 
Κλινικώς σημαντική πυλαία υπέρταση ορίζεται η 
HVPG ≥10 mm Hg, καθώς πάνω από αυτό το όριο 
συνήθως αναπτύσσεται ασκίτης, κιρσοί οισοφάγου 
και κιρσορραγία.

ΟΞΕΙΑ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑ

Η χορήγηση αγγειοδραστικών φαρμάκων, η ενδο-
σκοπική σκληροθεραπεία και η απολίνωση θεωρούνται 
θεραπείες πρώτης γραμμής στην οξεία κιρσορραγία 
(9) αλλά συχνά παρατηρείται πρώιμη επαναιμορρα-
γία. Η μέτρηση της HVPG, σε κιρρωτικούς με οξεία 
κιρσορραγία, έχει προγνωστική αξία για την εξέλιξη 
του αιμορραγικού επεισοδίου.

Η HVPG μετρήθηκε σε 65 κιρρωτικούς ασθενείς 
με οξεία κιρσορραγία, αμέσως μετά την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο (10). Η μοναδική μεταβλητή που 
σχετίσθηκε με την έκβαση ήταν η HVPG, η οποία 
ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με δυσμενή πορεία (p 
<0,0004). Αρχική τιμή HVPG ≥20 mm Hg σχετίστηκε 
με σημαντικά μεγαλύτερη σε διάρκεια νοσηλεία στη 

μονάδα εντατικής θεραπείας και γενικά στο νοσοκο-
μείο, μεγαλύτερη ανάγκη μετάγγισης και μικρότερο 
ποσοσοστό επιβίωσης (θνητότητα ενός έτους, 64% 
vs. 20%, p <0.002).

Σε μία πρόσφατη μελέτη (11) η μέτρηση της HVPG 
πραγματοποιήθηκε εντός των πρώτων 24 ωρών από 
την εισαγωγή στο Νοσοκομείο σε 116 κιρρωτικούς με 
οξεία κιρσορραγία που αντιμετωπίσθηκαν με σκλη-
ροθεραπεία. Εξήντα τέσσερις ασθενείς είχαν HVPG 
μικρότερη από 20 mmHg (ομάδα χαμηλού κινδύνου), 
και 52 μεγαλύτερη ή ίση με 20 mmHg (ομάδα υψηλού 
κινδύνου). Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου τυχαιοποιή-
θηκαν είτε σε διενέργεια TIPS (Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt) (n=26) εντός των πρώτων 24 
ωρών από την εισαγωγή είτε σε καμμία παρέμβαση 
(n=26). Η δεύτερη ομάδα είχε μεγαλύτερο ποσοστό 
αποτυχίας θεραπείας (50 % vs. 12%, p=0,0001), ανά-
γκης μεταγγίσεων (3,7±2,7 vs. 2,2±2,3, p= 0,002), 
ανάγκης νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας 
(16% vs. 3%, p <0,05), και μικρότερη πιθανότητα 
επιβίωσης. Η πρώιμη τοποθέτηση TIPS μείωσε το 
ποσοστό αποτυχίας θεραπείας (p= 0.003), τη διάρκεια 
νοσηλείας και τη θνητότητα (p<0,05).

Επίσης από τους Αυγερινός και συν. έχουν μελε-
τηθεί τα πρώιμα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής 
σκληροθεραπείας κι απολίνωσης στην τιμή της HVPG 
κατά τη διάρκεια της οξείας κιρσορραγίας (12). Σε 50 
κιρρωτικούς ασθενείς η μέτρηση της HVPG πραγμα-
τοποιήθηκε πριν και αμέσως μετά την ενδοσκοπική 
θεραπεία και κάθε 24 ώρες για 5 ημέρες. Και στις δύο 
ομάδες παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση στην 
HVPG αμέσως μετά την ενδοσκοπική θεραπεία σε 
σύγκριση με τις τιμές προ της θεραπείας (p <0,0001). 
Όμως στην ομάδα που υποβλήθηκε σε απολίνωση, 
η HVPG επέστρεψε στην αρχική τιμή εντός 48 ωρών 
μετά τη θεραπεία, ενώ στην ομάδα που υποβλήθη-
κε σε σκληροθεραπεία παρέμεινε υψηλή κατά τη 
διάρκεια των 5 ημερών (p <0,0001). Έτσι κατά τη 
διάρκεια της κιρσορραγίας η σκληροθεραπεία, αλλά 
όχι η απολίνωση, συνδέεται με μία εμμένουσα αύ-
ξηση της HVPG. Κατά τη διάρκεια των 5 πρώτων 
ημερών μόνο ένας ασθενής παρουσίασε υποτροπή 
της αιμορραγίας στην ομάδα της σκληροθεραπείας. 
Κατά την 42η μέρα της παρακολούθησης, το ποσοστό 

ιολογική ανταπόκριση) ιδιαίτερα σε κιρρωτικούς ασθενείς. Επίσης αποτελεί σημαντικό δείκτη 
αποτελεσματικότητας θεραπειών της ηπατικής ίνωσης. Τέλος σημαντικός φαίνεται να είναι 
ο ρόλος της στη μεταμόσχευση ήπατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μέτρηση της HVPG θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ερύτερα στη μοντέρνα κλιινκή Ηπατολογία.Νοσοκ. Χρονικά, 71, 57-62, 2009.

Λέξεις κλειδιά: κίρρωση, πυλαία υπέρταση, πίεση στην πυλαία φλέβα, κιρσοί
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υποτροπής της αιμορραγίας ήταν χαμηλότερο στην 
ομάδα της απολίνωσης σε σύγκριση με την ομάδα της 
σκληροθεραπείας (p= 0,024).

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑΣ

Στη βιβλιογραφία έχει μελετηθεί η αιμοδυναμι-
κή ανταπόκριση στη φαρμακολογική θεραπεία της 
πρωτογενής πρόληψης της αιμορραγίας εξαιτίας 
πυλαίας υπέρτασης ως προγνωστικός παράγοντας 
για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Σε μία πρόσφατη 
μελέτη (13) η HVPG μετρήθηκε πριν και μετά χορή-
γηση προπρανολόλης σε 20 ασθενείς για πρωτογενή 
και 14 για δευτερογενή πρόληψη αιμορραγίας από 
πυλαία υπέρταση. Σε μη ανταποκριθέντες ασθε-
νείς προστέθηκε 5-μονοτρικός ισοσορβίτης (ISMN) 
και πραγματοποιήθηκε μία τρίτη μέτρηση. Η HVPG 
μειώθηκε από 19,8±4,6 mm Hg σε 17,6±5,7 mm Hg 
(p<0,05) μετά τη χορήγηση προπρανολόλης. Ο ISMN 
βελτίωσε την αιμοδυναμική ανταπόκριση σε 7 από 21 
(33%) περιπτώσεις. Από το ποσοστό των ασθενών 
που ανταποκρίθηκε αιμοδυναμικά (59%), μόνο σε 2 
(10%) παρατηρήθηκε κιρσορραγία, σε σύγκριση με το 
64% των 14 που δεν ανταποκρίθηκαν (p<0,05 ). Η 
αιμοδυναμική ανταπόκριση αποτέλεσε προγνωστικό 
παράγοντα επιτυχίας της θεραπείας στην παρούσα 
μελέτη.

Σε μία άλλη μελέτη (14) η HVPG μετρήθηκε σε 49 
κιρρωτικούς ασθενείς με κιρσούς αυξημένου κνδύνου 
αιμορραγίας, πριν από τη χορήγηση θεραπείας με 
ναδολόλη ή συνδιασμού ναδολόλης με μονονιτρικό 
ισοσορβίτη και μετά 1 έως 3 μήνες συνεχιζόμενης 
θεραπείας (παρακολούθηση πάνω από 5 έτη). 61% 
είχαν καλή αιμοδυναμική ανταπόκριση και ανάμεσα 
σε αυτούς 24% είχαν HVPG ≤12 mm Hg κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Η πιθανότητα αιμορραγίας 
στα 3 χρόνια ήταν σημαντικά υψηλότερη στους μη 
ανταπο-κριθέντες σε σύγκριση με τους ανταποκρι-
θέντες (p=0, 0008). Η εκτίμηση της αιμοδυναμικής 
ανταπόκρισης σε φαρμακευτική αγωγή με βάση την 
HVPG ήταν ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας 
της αποτελεσματικότητας της πρωτογενής πρόλη-
ψης της κιρσορραγίας σε αυτή τη μελέτη. Κανένας 
ασθενής με HVPG ≤12 mm Hg κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας δεν παρουσίασε κιρσορραγία κατά την 
παρακολούθηση.

Καθώς στην πρωτογενή πρόληψη υπάρχει ένα 
χαμηλό ποσοστό αιμορραγίας και οι μη εκλεκτικοί β-
αποκλειστές είναι αποτελεσματικοί, η εφαρμογή της 
HVPG στη κλινική πράξη αμφισβητείται όσον αφορά 
τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας (15).

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑΣ

Είναι καλά διαπιστωμένο στη βιβλιογραφία ότι 
κιρρωτικοί ασθενείς με κιρσορραγία παρουσιάζουν 
τιμές HVPG ≥12 mm Hg (16-18). Πτώση της HVPG 
≥20% από την αρχική τιμή ή ≤12 mm Hg (19-21) έχει 
συσχετισθεί με σημαντική μείωση του ποσοστού 
επαναιμορραγίας.

Η HVPG στη δευτερογενή πρόληψη της κιρσορ-
ραγίας εκτιμήθηκε σε πέντε μεγάλες μελέτες (19-23) 
και μία μικρότερη (24). Τρεις από αυτές συνέκριναν 
τη φαρμακευτική πρόληψη με την ενδοσκόπηση (μία 
με σκληροθεραπεία (20) και δύο με απολίνωση (21, 
23). Δύο από αυτές (19, 22) αξιολόγησαν την προγνω-
στική αξία της μέτρησης της HVPG στον καθορισμό 
της θεραπείας.

Επίσης δύο άλλες μελέτες (13, 25) αξιολόγησαν 
τη σημασία της αιμοδυναμικής ανταπόκρισης στη 
φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη της κιρσορρα-
γίας, αλλά οι υπό μελέτη πληθυσμοί περιελάμβαναν 
ασθενείς στα πλαίσια πρωτογενούς και δευτερογενούς 
πρόληψης της κιρσορραγίας, κάνοντας την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων δύσκολη. Η εφαρμογή της μέ-
τρησης της HVPG στην καθημερινή κλινική πράξη έχει 
αμφισβητηθεί (26). Οι μελέτες ποικίλλουν σχετικά με 
τη χρησιμοποιούμενη θεραπεία (β-αποκλειστές σαν 
μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία με νιτρώδη), 
το ποσοστό των ασθενών με αλκοολική ηπατική νόσο 
(από 50% σε 70%), το χρόνο παρακολούθησης (από 8 
σε 28 μήνες), το ποσοστό των ασθενών με Child-Pugh 
C (από 6% σε 47%) και το χρονικό διάστημα μετά από 
το οποίο έγινε η δεύτερη μέτρηση της HVPG (από 57 
ημέρες σε 5,3 μήνες) (22). Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι μερικοί ασθενείς που σημείωσαν μείωση ≥20% από 
την αρχική τιμή είχαν τελική τιμή της HVPG ≤12 mm 
Hg, έτσι είναι αβέβαιο εάν η μείωση του 20% αποτελεί 
αξιόλογο θεραπευτικό στόχο.

Προσφάτως (27) με το μοντέλο του Markov υπολο-
γίστηκε η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σχε-
τικά με: 1) απολίνωση, 2) β-αποκλειστές και νιτρώδη 
χωρίς παρακoλούθηση της HVPG και 3) β- αποκλειστές 
και νιτρώδη με παρακολούθηση της HVPG. Οι ασθενείς 
στους οποίους η φαρμακευτική θεραπεία απέτυχε να 
μειώσει την HVPG υπεβλήθησαν σε απολίνωση. Το 
συμπέρασμα ήταν ότι σε σύγκριση με την απολίνωση 
στη δευτερογενή πρόληψη της κιρσορραγίας, η συνδυ-
ασμένη φαρμακευτική θεραπεία με παρακολούθηση 
της HVPG είναι πιο αποτελεσματική και οριακά πιο 
δαπανηρή από την απολίνωση.

ΑΝΤΙΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ

Επειδή η ιστολογική ανταπόκριση στην αντιική 
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θεραπεία μπορεί να είναι μερικώς ανεξάρτητη της 
μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης, η μέτρηση της πίεσης 
στην πυλαία φλέβα θα μπορούσε να είναι ένας άλλος 
τρόπος αξιολόγησης της αντιϊκής θεραπείας (32-34), 
ιδίως όταν πρόκειται για κιρρωτικούς ασθενείς, λαμβά-
νοντας επίσης υπόψη ότι κατά τη μέτρηση της HVPG 
μπορούν να ληφθούν πολλαπλά δήγματα ηπατικού 
ιστού για ιστολογική μελέτη (31). Δεδομένου ότι οι 
δείκτες ίνωσης δεν είναι αρκετά προγνωστικοί (37), 
η HVPG θα μπορούσε να είναι ένας έμμεσος δείκτης 
επιδείνωσης ή βελτίωσης της ίνωσης.

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ HVPG ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Η πρόγνωση στην χρόνια ηπατοπάθεια ηπατο-
πάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στην επιλογή των 
ασθενών που θα ενταχτούν σε λίστα υποψηφίων για 
μεταμόσχευση ήπατος. Το Child-Pugh score χρησιμο-
ποιείται παγκοσμίως με ευαισθησία και ειδικότητα 
80% κατά προσέγγιση (38) και μέχρι σήμερα δεν έχει 
αντικατασταθεί από το πιο πρόσφατο προγνωστι-
κό μοντέλο MELD score (39). Σε πολλές μελέτες (2), 
ιδίως σε ασθενείς με αλκοολική κίρρωση η μέτρηση 
της HVPG φαίνεται πως συμβάλλει στην πρόγνωση 
όταν προστίθεται στο Child-Pugh score, αν και έχουν 
διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις (40). Θα πρέπει 
όμως να σημειωθεί πως σε αυτή τη μελέτη πολλοί 
ασθενείς ήταν σε προχωρημένο στάδιο κίρρωσης και 
πολλοί από αυτούς είχαν και αλκοολική ηπατίτιδα.

Σε μία άλλη πρόσφατη μελέτη (3), στην οποία 73 
κιρρωτικοί ασθενείς έλαβαν φαρμακευτική θεραπεία 
για δευτερογενή πρόληψη κιρσορραγίας, η μείωση 
της HVPG ≥20% ή ≤12 mm Hg είχε σαν αποτέλεσμα 
τη μείωση των επεισοδίων της επαναιμορραγίας, 
του κινδύνου επιπλοκών της πυλαίας υπέρτασης και 
με καλύτερη επιβίωση (41). Μία άλλη μελέτη έδειξε 
ότι η αιμοδυναμική ανταπόκριση στη θεραπεία της 
πυλαίας υπέρτασης, συνήθως παρέμεινε μετά από 
μακροπρόθεσμη παρακολούθηση κι επίσης συνδυά-
στηκε με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών της κίρρωσης 
(4). Σημειώνεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν η πτώση 
της πίεσης στην πυλαία φλέβα είναι ανεξάρτητη της 
βελτίωσης της ηπατικής λειτουργίας.

Συνεπώς η μέτρηση της HVPG στην καθημερινή 
κλινική πράξη είναι σημαντική, θεωρώντας ότι η 
αυτόματη ή η φαρμακευτική πτώση της HVPG λιγό-
τερο από 12 mm Hg ή μείωση ≤20% από την αρχική 
τιμή φαίνεται να συνδυάζεται με καλύτερη επιβίωση 
(42). Επίσης η συνεχής παρακολούθηση της πίεσης 
στην πυλαία φλέβα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο 
προγνωστικά από ότι μια μόνο μέτρηση.

Είναι σημαντικό να καθορισθεί εάν η πτώση της 
πίεσης στην πυλαία φλέβα προηγείται ή ακολουθεί 
τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας. Εάν παρά την 
επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας, βελτιώνεται 
η επιβίωση με τη μείωση της πίεσης στην πυλαία 
φλέβα, η προπρανολόλη θα μπορούσε να χορηγείται 
σε όλους τους κιρρωτικούς ασθενείς ανεξάρτητα 
ιστορικού αιμορραγίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μέτρηση της διαφοράς πίεσης στην πυλαία φλέ-
βα είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ηπατολογία, αλλά 
προς το παρόν δεν αποτελεί διαγνωστική εξέταση 
στην καθημερινή κλινική πράξη.

Στη χρόνια ηπατοπάθεια, η πίεση ενσφήνωσης της 
ηπατικής φλέβας (Wedged He-patic Venous Pressure 
- WHVP ) έχει προγνωστική σημασία σε συνδυασμό 
με τη βαρύτητα της ηπατοπάθειας. Η μέτρηση της 
HVPG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας της αντιικής θεραπείας 
(ανεξάρτητα της ιολογικής ανταπόκρισης ) ιδίως στους 
κιρρωτικούς ασθενείς και σ’ αυτούς χωρίς ιολογική 
ανταπόκριση (34), ενώ κατά τη μέτρηση της HVPG 
υπάρχει κι η δυνατότητα λήψης ηπατικής βιοψίας.

Πιθανώς στο μέλλον, εκτιμάται ότι η παρακολούθη-
ση ασθενών με χρόνια ηπατοπάθεια θα περιλαμβάνει 
εκτός από τους δείκτες της ίνωσης και τη μέτρηση της 
HVPG με ταυτόχρονη διασφατιγιδική βιοψία ήπατος. 
Διατήρηση μίας σταθερής HVPG θα είναι ένας αξιό-
λογος προγνωστικός δείκτης κι η αποκατάστασή της 
στο φυσιολογικό θα σημαίνει “ίαση”.

Στην πρωτογενή πρόληψη της αιμορραγίας που 
σχετίζεται με πυλαία υπέρταση, η χρησιμότητα της 
μέτρησης της HVPG αμφισβητείται λόγω της καλής 
αποτελεσματικότητας των μη εκλεκτικών β-αποκλει-
στών και του χαμηλού ποσοστού αιμορραγίας. Στην 
οξεία κιρσορραγία, η τιμή της HVPG αποτελεί προ-
γνωστικό παράγοντα επαναιμορραγίας ή θνητότητας 
ενώ η μέτρησή της συνιστάται για εκτίμηση της απο-
τελεσματικότητας των φαρμάκων στην δευτερογενή 
πρόληψη της κιρσορραγίας.

Μελλοντικές μελέτες στη δευτερογενή προφύλαξη 
της κιρσορραγίας θα πρέπει να καθορίσουν το χρονικό 
σημείο επαναμέτρησης της HVPG, να αξιολογήσουν 
την παρακολούθηση της HVPG κατά τη διάρκεια της 
αντιικής και αντιινωτικής θεραπείας, να διερευνήσουν 
το συσχετισμό ανάμεσα στην αυτόματη βελτίωση της 
ηπατικής λειτουργίας και τη φαρμακολογική βελτίωση 
της πυλαίας πίεσης και τέλος να αξιολογήσουν την 
προγνωστική αξία της HVPG ιδίως στους μεταμο-
σχευτικούς ασθενείς.
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Συμπερασματικά, η μέτρηση της HVPG θα πρέπει 
να έχει ευρύτερη εφαρμογή ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα 
κέντρα μελέτης των ηπατοπαθειών.
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SUMMARY

vASlAMATzIS MM. The role of chemotherapy in gastroenteropancreatic endocrine tumours. 
The principles of management in patients with gastroenteropancreatic endocrine tumours depend 
on a number of factors and require a multidisciplinary approach. Approximately two-thirds of ma-
lignant gastroenteropancreatic endocrine tumours are metastatic at discovery, so chemotherapy 
with or without other strategies (eg local ablation or chemoembolization) is frequently indicated in 
patients with symptomatic, bulky or progressive disease. Transcatheter arterial chemoembolization 
is an excellent method of treating non-resectable metastases from endocrine tumours of digestive 
and pancreatic origin, and gives acceptable results in terms of control of symptoms and tumour 
response. The method can also be combined with systemic treatments in selected patients with 
hepatic metastases and other extrahepatic metastatic sites. For disseminated well differentiated 
pancreatic or duodenal endocrine tumours the use systemic chemotherapy mainly with adriamycin 
and yielding objective responses in 40%-60% of patients. Prolonged treatment is limited due to the 
potential cardiotoxicity of adriamycin, and standard second-line regimens are npt pf proven efficacy. 
Thus other treatment modalities (eg chemoembolization) are usually required in addition. Published 
series evaluating chemotherapy for midgut endocrine tumours are outdated and disappointing. The 
objective response rates combined drugs, including either 5-FU or/ and or/ and temozolomide rarely 
exceed 20% and, whether possible, chemoembolization for hepatic metastases should be preferred. 
Poorly differentiated gastroenteropancreatic tumours respond well to the combination of cisplatin 
and etoposide. However despite these tumours being chemosensitive, disease control is limited or 
for a short period of time. Nosokomiaka Chronika, 71, 63-75, 2009.
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ANAΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Νευροενδοκρινικά κύτταρα βρίσκονται σε ολόκληρο 
το ανθρώπινο σώμα, με συνέπεια νευροενδοκρινικά 
νεοπλάσματα να αναπτύσσονται δυνητικά σε ποικίλες 
θέσεις. Το φάσμα των νεοπλασμάτων αυτών είναι 
ευρύτατο και η πρόοδος στην ιστολογική διάγνωση 
βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην κατανόηση της 
φυσικής πορείας και της κλινικής διαδρομής των νε-

οπλασμάτων αυτών. Γενικώς οι συγκεκριμένοι όγκοι 
εμπίπτουν σε δύο ευρείες κατηγορίες.

Η πρώτη ομάδα των νευροενδοκρινικών όγκων 
(neuroendocrine tumours - NETs), εκπροσωπείται 
από το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. Το 
συγκεκριμένο καρκίνωμα εμφανίζει βιολογικά χαρα-
κτηριστικά και κλινική πορεία νεοπλάσματος υψηλής 
κακοηθείας, με κύτταρα μικρού μεγέθους, υψηλής 
κακοηθείας και αδιαφοροποίητα/αναπλαστικά χαρα-
κτηριστικά στο φωτομικροσκόπιο. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη ταξινόμηση του World Health Organization 
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(WHO) όλοι οι όγκοι με τα παραπάνω χαρακτηρι-
στικά ταξινομούνται ως πτωχά διαφοροποιημένα 
νευροενδοκρινικά καρκινώματα (poorly-differentiated 
neuroendocrine carcinomas).

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους καλά δια-
φοροποιημένους NETs των ενηλίκων (well-defined 
adult NETs), οι οποίοι έχουν ποικιλία στη βιολογική 
τους συμπεριφορά, αλλά κυρίως εμφανίζονται με 
ήπια κλινική διαδρομή και ιστολογική εικόνα καλά 
διαφοροποιημένων κακοήθων νεοπλασμάτων. Η 
πλειοψηφία των όγκων αυτής της κατηγορίας αφορά 
στο γαστρεντερικό σύστημα, στη διεθνή βιβλιογραφία 
αναφέρονται συλλήβδην ως γαστροεντεροπαγκρεα-
τικοί (gastroenteropancreatic-GEP) NETs (GEP/ NETs), 
έχουν συχνότητα εμφανίσεως 2-3/100000 άτομα 
κατ’ έτος και περιλαμβάνουν καρκινοειδείς όγκους, 
όγκους των νησιδίων του παγκρέατος (gastrinoma, 
insulinoma, glucagonoma, VIPoma, somatostatinoma), 
παραγαγγλιώματα, φαιοχρωμοκυττώματα, μυελοειδή 
καρκινώματα του θυρεοειδούς και καρκινώματα από 
κύτταρα του Merkel (1). Στην παρούσα ανασκόπηση 
θα γίνει αναφορά στους GEP/ NETs, οι οποίοι έχουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά από άποψη βιολογικής 
συμπεριφοράς και ανταποκρίσεως στη θεραπεία.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της WHO, οι GEP/ 
NETs όγκοι, διακρίνονται ως καλά διαφοροποιημένοι 
NETs (π.χ. καρκινοειδείς όγκοι) εφόσον εμφανίζουν μη 
διηθητική συμπεριφορά και γενικώς έχουν καλοήθη 
συμπεριφορά ή αβέβαιη κακοήθη δυνητικότητα. Αντι-
θέτως όγκοι με χαμηλό βαθμό κακοηθείας συνήθως 
εμφανίζουν διήθηση της βλεννογονίου μυϊκής στιβάδας 
και σπανιότερα διήθηση των δομών πέραν αυτής ή, 
σπανιότατα, διαγιγνώσκονται με μεταστάσεις και 
ταξινομούνται ως καλά διαφοροποιημένα νευροενδο-
κρινικά καρκινώματα (π.χ. τα κακοήθη καρκινοειδή). 
Οι όγκοι των νησιδίων του παγκρέατος ανεξαρτήτως 
εάν είναι λειτουργικοί ή όχι, μπορεί να ταξινομούνται 
είτε ως καλά διαφοροποιημένοι NETs ή καλά διαφο-
ροποιημένα νευροενδοκρινικά καρκινώματα, με βάση 
επί μέρους ιστολογικά χαρακτηριστικά (2-4).

Πολλοί καρκινοειδείς όγκοι διαγιγνώσκονται τυχαία 
κατά τη διάρκεια ενδοσκοπικών ή ακτινολογικών 
ελέγχων, οι οποίοι σχεδιάζονται για άλλους λόγους 
και αυτό είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό για τους 
νευροενδοκρινείς όγκους του στομάχου και του ορθού. 
Όταν οι νευροενδοκρινείς όγκοι διαγιγνώσκονται λόγω 
σχετικής συμπτωματολογίας, η αρχική κλινική σκέψη 
(πρέπει να) κινείται προς δύο κατευθύνσεις:
 1. Επιβεβαίωση των συμπτωμάτων, τα οποία είναι 

ιδιαιτέρως ενισχυτικά της πιθανότητας υπάρξεως 
καρκινοειδούς συνδρόμου με σκοπό την ανάδειξη 
ενός εκκριτικού όγκου.

 2. Εντόπιση του όγκου.

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Οι καρκινοειδείς όγκοι έχουν τάση μεταστατικής 
προσβολής του ήπατος και η παρουσία ηπατικών 
μεταστάσεων συνοδεύεται από κακή πρόγνωση και ση-
μαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο εμβολισμός ή ο χημειοεμβολισμός της ηπατικής 
αρτηρίας συνήθως συνιστά παρηγορητική θεραπευ-
τική τεχνική σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις 
οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για ριζική χειρουργική 
εξαίρεση. Ο εμβολισμός της ηπατικής αρτηρίας βα-
σίζεται στην αρχή ότι οι όγκοι του ήπατος αυξάνουν 
εκμεταλλευόμενοι θρεπτικές ουσίες ευρισκόμενες 
εντός της ηπατικής αρτηρίας, ενώ τα φυσιολογικά 
ηπατοκύτταρα τρέφονται κυρίως από την πυλαία 
φλέβα. Στις περιπτώσεις εμβολισμού της ηπατικής 
αρτηρίας χρησιμοποιούνται τεχνικές εμφράξεως της 
αρτηρίας ή μεγάλων κλάδων της, κυρίως με τεμαχίδια 
σπόγγου ζελατίνης μεγέθους 2-3mm ή μικροσφαιρίδια 
(Embosphere) ή gel foam powder μέσω του καθετήρα 
της αγγειογραφίας. Ο χημειοεμβολισμός συνίσταται σε 
χορήγηση χημειοθεραπευτικών από τον καθετήρα της 
αγγειογραφίας κυρίως doxorubicin (50mg/m2), cisplatin 
(≥50mg/m2) ή streptozotocin (1,5gr/m2), διαλυμένων 
σε 10 ml φυσιολογικού ορού σε συνδυασμό με 10 ml 
λιπιοδόλης σε κλάδους της ηπατικής αρτηρίας προ 
της εμφράξεως του αγγείου. Στην περίπτωση του 
χημειοεμβολισμού, η τεχνική εμφράξεως των αγγείων 
έχει σκοπό την παρεμπόδιση της απομακρύνσεως 
των χορηγηθεισών χημειοθεραπευτικών ουσιών από 
το πεδίο της θεραπείας και την επίτευξη αυξημένων 
πυκνοτήτων των φαρμάκων στην περιοχή. Η χορήγηση 
streptozotocin απαιτεί γενική αναισθησία του ασθενούς 
δεδομένου του εντόνου πόνου ο οποίος προκαλείται εκ 
του ιδιαιτέρως χαμηλού pH (3.5-4.5) του διαλύματος. 
Ο χρόνος μεταξύ των συνεδριών χημειοεμβολισμού 
κυμαίνεται μεταξύ 1-3 μηνών και εξαρτάται κυρίως 
από την ανταπόκριση των βλαβών στην αγωγή και 
την ένταση των παρενεργειών της θεραπείας (5-15).

Σε μία από τις μεγαλύτερες σειρές 81 ασθενείς 
(48 άνδρες, 33 γυναίκες, 38-79 ετών) με καρκινοειδείς 
όγκους, αντιμετωπίσθηκαν με εμβολισμό (50 ασθενείς) 
ή χημειοεμβολισμό (31 ασθενείς). Στη μελέτη οι ασθε-
νείς είχαν διάμεση διάρκεια ανταποκρίσεως (Δ.Δ.Α.) 
17 μήνες ενώ τα ποσοστά διαστήματος ελευθέρου 
προόδου νόσου (Δ.Ε.Π.Ν.) για 12, 24 και 36 μήνες ήταν 
75%, 35% και 11%, αντιστοίχως. Συνολική ανταπόκρι-
ση (Σ.Α.) παρουσίασαν 46 ασθενείς (67%), η διάμεση 
συνολική επιβίωση (Σ.Ε.) της ομάδας ήταν 31 μήνες και 
η πιθανότητα επιβιώσεως στους 12, 24 και 60 μήνες 
ήταν 93%, 62% και 24%, αντιστοίχως (13).

Τα ποσοστά Σ.Α. σε μελέτες με (μόνον) χημειοεμ-
βολισμό της ηπατικής αρτηρίας, όπως προσδιορίζο-
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νται είτε με μείωση της ορμονικής εκκρίσεως είτε με 
απεικονιστικές τεχνικές, κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 
33%-86% στις διάφορες μελέτες και παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1 (15).

Εντούτοις η διάρκεια της ανταποκρίσεως με τη 
συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο είναι βραχεία κυ-
μαινόμενη μεταξύ 6 – 42.5 μηνών σε μελέτες χω-
ρίς τυχαία κατανομή ασθενών και δεν εξαρτάται 
από το είδος του υπό θεραπεία GEP (7,13,15,16). 
Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ασθενείς οι οποίοι 
αντιμετωπίζονται με χημειοεμβολισμό, συνήθως έχουν 
λάβει σε προηγούμενο χρόνο (και τις περισσότερες 
φορές επί μακρόν) τα φάρμακα της συγκεκριμένης 
θεραπείας, σε συστηματική ενδοφλέβια χορήγηση και 
αυτό προφανώς μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας 
της. Άλλο μειονέκτημα των μελετών αυτών είναι ότι 
εντάσσονται σ’ αυτές ασθενείς χωρίς διάκριση όσον 
αφορά στην ύπαρξη ή μη καρκινοειδούς συνδρόμου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μελέτη 14 ασθενών (οι 
10 με καρκινοειδή από το αρχέγονο μέσο έντερο), οι 
οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με χημειοεμβολισμό στα 
πλαίσια θεραπείας 1ης γραμμής, οι 12 (86%) εμφάνισαν 
αντικειμενική ανταπόκριση. Τα ποσοστά 5ετούς και 
10ετούς επιβιώσεως των ασθενών της συγκεκριμένης 
μελέτης, από τον χρόνο διαγνώσεως της νόσου των 
ήταν 83% και 56% αντιστοίχως. Σύμφωνα με τη 

μελέτη ο αριθμός των ιδεατών χημειοεμβολισμών 
για την επίτευξη μείζονος αποτελέσματος ήταν δύο. 
Τα ποσοστά Σ.Α. ήταν 25%, 56% και 19%, μετά 1, 2 
και 3 συνεδρίες χημειοεμβολισμού, αντιστοίχως. Οι 
συγγραφείς μετά πολυπαραγοντική ανάλυση κατέληξαν 
ότι μόνον η έκταση των ηπατικών μεταστάσεων 
συνιστούσε ανεξάρτητο προβλεπτικό παράγοντα 
ανταποκρίσεως (17).

Σε μεγάλη σειρά με 69 ασθενείς με καρκινοειδείς 
όγκους και 54 με όγκους των νησιδίων του παγκρέ-
ατος, τα αποτελέσματα του, μόνον, εμβολισμού και 
του χημειοεμβολισμού ήταν καλύτερα για τους καρκι-
νοειδείς όγκους, με ποσοστά Σ.Α. 66,7% έναντι 35.2% 
(p=0.0001) διάμεσο Δ.Ε.Π.Ν. 23 έναντι 16 μηνών και 
διάμεση Σ.Ε. 34 έναντι 23 μηνών (p=0.01). Η προ-
σθήκη κυτταροστατικών φαρμάκων στη διαδικασία 
του εμβολισμού της ηπατικής αρτηρίας, φαίνεται 
ότι παρέσχε όφελος για ασθενείς με όγκους των νη-
σιδίων του παγκρέατος, αλλά όχι για καρκινοειδείς 
όγκους. Για τους ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους, 
η πολυπαραγοντική ανάλυση, έδειξε ότι, μόνον, το 
ανδρικό φύλο αποτελούσε ανεξάρτητο προβλεπτικό 
παράγοντα κακής εκβάσεως (p=0.05). Μολονότι στη 
μελέτη δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τυχαίας 
κατανομής, οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν 
με μόνον εμβολισμό, είχαν σημαντικά καλύτερη Σ.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μελέτες θεραπείας με χημειοεμβολισμό της ηπατικής αρτηρίας

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΟΣ ΟΓΚΩΝ Σ.Α. (%) Δ.Δ.Σ.Α. (μήνες)

Therasse E, et al, 1993 23 –καρκινοειδείς όγκοι 35 Δεν αναφέρεται

Ruszniewski P, et al, 1993 18–καρκινοειδείς όγκοι
5-νησιδιώματα

33 21

Mavligit GM, et al, 1993 5-νησιδιώματα 80 18.5

Clouse ME, et al, 1994 20–καρκινοειδείς όγκοι
Νησιδιώματα

78 6-8.5

Diaco DS, et al, 1995 1 10–καρκινοειδείς όγκοι 60 42.5

Ruszniewski P, et al, 2000 8–καρκινοειδείς όγκοι
7-νησιδιώματα

53 10.5

Gupta S, et al, 2003 81–καρκινοειδείς όγκοι 67 17

Roche A, et al, 2003 10–καρκινοειδείς όγκοι, 4-άλλοι 86 Δεν αναφέρεται

Gupta S, et al, 2005 69–καρκινοειδείς όγκοι, 54-νησιδιώματα 67
35

23*
16*

Marrache F, et al, 2007 48–καρκινοειδείς όγκοι, 19-παγκρεατικοί 37 27

* = Διάστημα Ελεύθερο Νόσου.
Δ. Δ. Σ. Α. = Διάμεσο Διάστημα Συνολικής Ανταποκρίσεως.
Από: O’ Toole D, Ruszniewski P. Medical management of gastroenteropancreatic endocrine tumours: antiproliferative treatment. 
In: Handbook of neuroendocrine tumours: Their current and future management. Ed Martin Caplin and Larry Kvols, Published by 
BioScientifica, December 2006, Euro House, Bristol, U.K., pp. 135-156. και Marrache F, Vullierme MP, Roy C, et al. Arterial phase 
enhancement and body mass index are predictors of response to chemoembolisation for liver metastases of endocrine tumours. Br 
J Cancer. 2007, 96(1): 49-55.
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(p=0.004), σε σχέση με όσους αντιμετωπίσθηκαν με 
χημειοεμβολισμό (16).

Πρόσφατα, αρχικά ανακοινώθηκε και το 2007 
δημοσιεύθηκε, ανάλυση αποτελεσμάτων θεραπείας 
για ηπατικές μεταστάσεις σε 67 ασθενείς οι οποίοι 
αντιμετωπίσθηκαν με 163 συνεδρίες χημειοεμβολισμού, 
μεταξύ 1994 και 2004 (18,19). Οι ασθενείς υποβλήθη-
καν σε θεραπεία εξαιτίας αποδεδειγμένα προϊούσας 
νόσου (n=41, 61.2%), μη ελεγχόμενης συμπτωματολο-
γίας εξαιτίας ορμονικής εκκρίσεως (n=17, 25.4%) και 
μεγάλου φορτίου νόσου (n= 9, 13.4%). Ο πρωτοπαθής 
όγκος ήταν στο πάγκρεας σε 19 ασθενείς και οι 44 
από το σύνολο των 67 ασθενών, αντιμετωπίσθηκαν 
θεραπευτικά με ενώ οι υπόλοιποι 33 με doxorubicin. 
Η Σ.Α. ήταν 37%, η Δ.Δ.Α. 27 μήνες και το διάμεσο 
Δ.Ε.Π.Ν. 15 μήνες. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, 
οι προβλεπτικοί παράγοντες ανταποκρίσεως της 
νόσου ήταν ο δείκτης πολλαπλασιασμού του όγκου 
(p=0.027), το είδος της αρτηριακής απεικονίσεως 
στην αξονική τομογραφία κοιλίας (p=0.044) και η 
χρησιμοποίηση της στο θεραπευτικό σχήμα (p=0.025). 
Είναι ενδιαφέρον ότι η επιφάνεια σώματος (p=0.01) 
και η αρτηριακή απεικόνιση στην αξονική τομογραφία 
κοιλίας (p=0.0008), συνοδεύονταν από καλύτερη 
έκβαση, ως προς την καθυστέρηση εμφανίσεως 
προόδου νόσου (Π.Ν.).

Αρκετές, αρχικές μελέτες έδειξαν σημαντική συ-
χνότητα επιπλοκών μετά τον εμβολισμό και μεταξύ 
αυτών νεφρική ανεπάρκεια, νέκρωση του ήπατος και 
σήψη. Οι πρόσφατες βελτιώσεις της τεχνικής του 
εμβολισμού, οδήγησαν σε μείωση της συχνότητας αυ-
τών των επιπλοκών, καθιστώντας τη μέθοδο ασφαλή 
θεραπευτική λύση για ασθενείς με μεταστατικούς NETs 
(13). Η προσεκτική επιλογή των ασθενών αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας και των περιορισμό των ανεπιθυμήτων 
συμβαμάτων εξ αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν από 
ήπια συμπτωματολογία (πόνος, ναυτία, πυρετός, 
κόπωση) και βιοχημικές διαταραχές (αύξηση των 
ηπατικών ενζύμων), έως σοβαρή κρίση καρκινοειδούς, 
δυνητικά θανατηφόρου (20, 21).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚYtΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΣΕ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥΣ 
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ

Εισαγωγή

Μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί χωρίς αμφι-
σβητήσεις η καλύτερη συστηματική θεραπεία για το 
σύνολο των ασθενών με GEP/NETs. Μολονότι έχουν 

δοκιμασθεί πολλά χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε 
ποικίλους συνδυασμούς και μολονότι πολλές μελέτες με 
τυχαία κατανομή ασθενών έχουν εφαρμοσθεί, η χημειο-
θεραπεία φαίνεται να επάγει μικρό μόνον θεραπευτικό 
όφελος (και μόνον) ο συνδυασμός streptozotocin με 
5-FU. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην υπάρχει δεδο-
μένος χημειοθεραπευτικός συνδυασμός και ο ρόλος 
της χημειοθεραπείας στους GEP/ NETs όγκους, να 
εξακολουθεί ευρισκόμενος υπό συζήτηση. Η συνεχι-
ζόμενη αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της 
συμβατικής κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας οδήγη-
σε στην αναζήτηση συνδυασμών με χρησιμοποίηση 
νεώτερων θεραπευτικών επιλογών σε ασθενείς με 
μεταστατικά καρκινοειδή. Στις νεότερες θεραπευτικές 
επιλογές περιλαμβάνονται η χρήση της τεχνικής των 
ραδιοσυσχοτήτων (κυρίως) σε μεταστατικές ηπατικές 
εντοπίσεις, φάρμακα αναστέλλοντα την αγγειογένεση, 
όπως είναι η bevacizumab και οι μικρομοριακοί ανα-
στολείς της tyrosine kinase, όπως η sunitinib.

ΜΟΝΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπείες με ένα φάρμακο [5-fluorouracil (5-FU), 
streptozotocin, doxorubicin, etoposide, ή dacarbazine], 
ήταν χρονικά οι πρώτες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
στην αντιμετώπιση ασθενών με μεταστατικούς καρκι-
νοειδείς όγκους, αλλά η ανασκόπηση των θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων δείχνει, στην καλύτερη περίπτωση, 
επαγωγή μέτριων ποσοστών Σ.Α. Όπως αναμένεται 
στις μελέτες περιλαμβάνονται ασθενείς χωρίς αυστηρή 
επιλογή του είδους των GEP/ NETs και αυτό μπορεί 
να εξηγεί τη διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων 
με χρήση του ιδίου χημειοθεραπευτικού παράγοντα. 
Νεώτεροι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, όπως 
είναι οι taxanes και η gemcitabine έχουν αποδειχθεί 
σχετικώς μη δραστικοί για καρκινοειδείς όγκους και 
παγκρεατικά NETs: Σε μελέτη φάσεως II με 24 ασθε-
νείς με μεταστατικά καρκινοειδή (n=14), όγκους των 
νησιδίων του παγκρέατος (n=9) ή αναπλαστικούς 
όγκους (n=1), η χορήγηση υψηλών δόσεων paclitaxel 
αφ ενός απαίτησε χορήγηση δευτερογενούς προφυλά-
ξεως με granulocyte-colony stimulating factor, λόγω της 
σημαντικής αιματολογικής τοξικότητας και αφ ετέρου 
προκάλεσε ακτινολογική ανταπόκριση σε μόνον 8% 
(22). Άλλη μελέτη φάσεως II περιέλαβε 21 ασθενείς με 
καρκινοειδείς όγκους, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με 
μόνο docetaxel. Παρατηρήθηκε βιοχημική ανταπόκρι-
ση σε 4 από 13 (31%) ασθενείς με αρχικά αυξημένες 
τιμές 5-HIAA, αλλά καμία αντικειμενική ακτινολογική 
ανταπόκριση (23). Καμία ανταπόκριση εξάλλου δεν 
παρατηρήθηκε σε μονοθεραπεία με gemcitabine, 
μεταξύ 18 ασθενών με NETs από τους οποίους οι 9 
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είχαν καρκινοειδείς όγκους, 7 όγκους των νησιδίων του 
παγκρέατος και 2 φαιοχρωμοκυττώματα. (24).

Η Dacarbazine (DTIC) χρησιμοποιήθηκε κυρίως στα 
πλαίσια εναλλακτικής θεραπείας, αντί συνδυασμών 
βασισμένων στη streptozotocin και φαίνεται ότι είναι ο 
πλέον δραστικός παράγων, χορηγούμενος στα πλαίσια 
μονοχημειοθεραπείας για τους καρκινοειδείς όγκους και 
τους όγκους των νησιδίων του παγκρέατος. Σε μελέτη 
φάσεως ΙΙ της ECOG, η χορήγηση dacarbazine σε 50 
ασθενείς με μεταστατικούς όγκους των νησιδίων του 
παγκρέατος επήγε Σ.Α. 34%. Δύο ασθενείς κατέληξαν 
από τοξικότητα της θεραπείας, ενώ η διάμεση επιβί-
ωση (Δ.Ε.) ήταν 19 μήνες (25). Ενδιαφέρουσα μελέτη 
της SWOG κατέληξε σε χαμηλό ποσοστό Σ.Α. 16% 
και Δ.Ε. 20 μήνες, σε 56 ασθενείς με μεταστατικούς 
καρκινοειδείς όγκους. Η τοξικότητα ήταν ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα: Δύο ασθενείς πέθαναν και το 88% των 
ασθενών εμφάνισε ναυτία ± εμετούς (26).

Λίγες μελέτες έχουν αντικείμενο τη δραστικότητα 
της dacarbazine σε ασθενείς μετά την αποτυχία αρ-
χικού χημειοθεραπευτικού συνδυασμού. Σε μελέτη, 
δεύτερης γραμμής, dacarbazine σε ασθενείς με με-
ταστατικούς καρκινοειδείς όγκους, οι οποίοι έλαβαν 
πρώτης γραμμής θεραπεία με streptozotocin + 5-FU 
ή doxorubicin + 5-FU, προκάλεσε Σ.Α. σε ποσοστό 8% 
και Δ.Ε. 12 μήνες (27).

Με βάση τη σχετικώς επιτυχή χρησιμοποίηση της 
dacarbazine και της 5-fluorouracil στη θεραπεία των 
καρκινοειδών και των κακοήθων νευροενδοκρινικών 
όγκων του παγκρέατος δοκιμάσθηκε η θεραπευτική 
ικανότητα της temozolomide και της capecitabine στα 
νοσήματα αυτά.

Η Temozolomide είναι κυτταροτοξικός αλκυλιούντας 
παράγων, χορηγείται από του στόματος, είναι λιγότερο 
τοξική από την dacarbazine και φαίνεται ότι μπορεί να 
αποτελεί δραστικό φάρμακο για ασθενείς με μεταστα-
τικό βρογχικό καρκινοειδές. Η temozolomide, όπως και 
η DTIC, μετατρέπεται στον δραστικό (αλκυλιούντα) 
παράγοντα MTIC, ενώ η capecitabine είναι από του 
στόματος προφάρμακο της 5-FU και θεωρείται ότι έχει 
αποτελεσματικότητα ανάλογη συνεχούς ενδοφλέβιας 
εγχύσεως της 5-fluorouracil (28,29).

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις και η χρησι-
μοποίηση της irinotecan αποδείχθηκε μη δραστική σε 
ασθενείς με μεταστατικούς GEP/ NETs (30,31).

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις η ανταπό-
κριση στη χημειοθεραπεία, ασθενών με καρκινοειδείς 
όγκους του πεπτικού σωλήνα, εκ του αρχεγόνου μέσου 

εντέρου είναι διαφορετική, σε σχέση με τους έχοντες 
νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος και 
του δωδεκαδακτύλου. Στην ανάπτυξη του θέματος η 
οποία θα ακολουθήσει, θα επιχειρηθεί ομαδοποίηση 
των αποτελεσμάτων των μελετών με αυτό το κριτή-
ριο. Εντούτοις όπως είναι προφανές, η διάκριση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένου ότι στις περισσότερες 
μελέτες περιλαμβάνονται μικτοί πληθυσμοί ασθενών 
και, συνήθως, δεν γίνεται ανάλυση των αποτελεσμά-
των με βάση το παραπάνω εμβρυολογικό/ ιστολογικό 
χαρακτηριστικό των όγκων.

Το όφελος από τη συνδυασμένη χημειοθεραπεία σε 
καρκινοειδείς όγκους (κατ’ εξοχήν μη προερχόμενους 
από το βρογχικό επιθήλιο) εξακολουθεί να παραμένει 
ασαφές και αυτό εν μέρει οφείλεται στην έλλειψη 
σχετικών μελετών με τυχαία κατανομή ασθενών. Οι 
υπάρχουσες πληροφορίες, προερχόμενες κυρίως 
από μελέτες φάσεως II χωρίς τυχαία κατανομή και 
αναδρομικές σειρές, δεν έδειξαν ότι η έκβαση ασθενών 
με συνδυασμένη χημειοθεραπεία είναι καλύτερη της 
επιτυγχανόμενης με μονοθεραπεία.

Μία από τις πρώτες μελέτες μονοχημειοθεραπείας, 
δημοσιεύθηκε το 1983, σε συμπτωματικούς ασθενείς 
οι οποίοι είχαν μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους και 
αυξημένη έκκριση 5-hydroxy indole acetic acid (5-HIAA) 
στα ούρα. Δεκαεπτά ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με 
dactinomycin σε δόση 12-15 μgr/Kg/ημέρα x 5 ημέρες 
κάθε 4-5 εβδομάδες και στην ομάδα παρατηρήθηκε 
1 μερική ύφεση (Μ.Υ.) Άλλοι 15 ασθενείς έλαβαν da-
carbazine σε δόση 250 mgr/m2/ημέρα x 5 ημέρες κάθε 
4-5 εβδομάδες. Παρατηρήθηκαν 2 Μ.Υ. Ο διάμεσος 
χρόνος Π.Ν. ήταν 10 και 18 εβδομάδες και η Δ.Ε. 28 και 
47 εβδομάδες στις δύο ομάδες, αντιστοίχως (32). Τα 
απογοητευτικά αποτελέσματα της μελέτης ενίσχυσαν 
τη λογική εφαρμογής συνδυασμένης χημειοθεραπείας 
σε ασθενείς με μεταστατικούς GEP/ NETs όγκους. 
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι τις περισσότερες 
φορές η χορήγηση συνδυασμένων χημειοθεραπειών 
συνοδεύεται από σημαντική τοξικότητα.

ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ GEP ΟΓΚΟΙ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΜΕΣΟ 
ΕΝΤΕΡΟ

Οι κύριοι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί βασί-
ζονται σε συνδυασμούς streptozotocin με 5-FU ή/και 
doxorubicin, μολονότι η αντινεοπλασματική δραστι-
κότητά τους δεν είναι πάντοτε αναμφισβήτητη, ιδίως 
σε αναδρομικές μελέτες ασθενών με μεταστατικά 
καρκινοειδή. Αποτελέσματα επιλεγμένων μελετών 
δίνονται στον Πίνακα 2 (33). Σε αρχική μελέτη της East-
ern Oncology Cooperative Group (ECOG) 118 ασθενείς 
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κατανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο μεταξύ streptozotocin 
+ 5-FU ή streptozotocin + cyclophosphamide. Τα 
ποσοστά Σ.Α., η οποία μετρήθηκε με σμίκρυνση του 
όγκου ή τη μείωση των επιπέδων του 5-ΗΙΑΑ, ήταν 
33% και 26%, αντιστοίχως για τις δύο ομάδες, Είναι 
ενδιαφέρον ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα 
ποσοστά Σ.Ε. και τοξικότητας από τη θεραπεία, για 
τις δύο ομάδες. Τα ποσοστά Σ.Α. με χρησιμοποίηση των 
παραπάνω συνδυασμών σε ασθενείς με καρκινοειδείς 
όγκους του εντέρου ήταν 44% και 37% αντιστοίχως, 
ενώ τα ποσοστά Σ.Α. για πνευμονικά ή αγνώστου 
πρωτοπαθούς εστίας καρκινοειδή ήταν 12% και 17%. 
Δεν υπήρχε διαφορά στις Σ.Ε. των ασθενών των σκελών 
ανεξαρτήτως χορηγηθείσας θεραπείας. Η Δ.Ε. από τη 
διάγνωση μη χειρουργούμενης νόσου ήταν 28.4, 24, 
15.1 και 9 μήνες, για καρκινοειδή του λεπτού εντέρου, 
του παγκρέατος, του πνεύμονα και αγνώστου πρω-
τοπαθούς εστίας, αντιστοίχως (34). Άλλη μελέτη της 
ECOG η οποία σχεδιάσθηκε με σκοπό τη χορήγηση 
ολιγότερο τοξικής, αλλά εξίσου αποτελεσματικής 
θεραπείας, συνέκρινε τη χορήγηση μόνον doxorubicin 
με τον συνδυασμό streptozotocin + 5-FU χορηγούμενο 
κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα. Τα ποσοστά 
Σ.Α. ήταν 21% και 22% αντιστοίχως, αλλά δεν υπήρ-
χαν σημαντικές διαφορές στην επιβίωση μεταξύ των 
ασθενών των δύο ομάδων (35). Ανάλογα χαμηλότερα 
ποσοστά Σ.Α. σε σχέση με την αρχική μελέτη των 
Moertel CG, Hanley JA, έδωσαν και άλλες μελέτες, 
ακόμα και από την ίδια ομάδα συγγραφέων (36, 37, 

38). Σήμερα, συνοπτικά μπορούμε να καταλήξουμε 
στο ότι μολονότι έχουν δοκιμασθεί αρκετοί συνδυασμοί 
φαρμάκων, κανείς εκτός της συγχορηγήσεως doxoru-
bicin + δεν φαίνεται, θεραπευτικά ικανοποιητικός, 
ιδίως εάν ληφθούν υπ’ όψη και τα αποτελέσματα 
καλά σχεδιασμένης μελέτης φάσεως ΙΙ, σύμφωνα με 
τα οποία ο παραπάνω συνδυασμός έδωσε ποσοστά 
Σ.Α. 40%, επί ασθενών με καρκινοειδή προελεύσεως 
εκ του αρχεγόνου μέσου εντέρου (39).

Η χορήγηση συνδυασμού κυτταροτοξικών παρα-
γόντων και ιντερφερόνης, δεν έδωσε γενικώς αξιόλογα 
αποτελέσματα, εκτός μίας μελέτης η οποία έδειξε 
ποσοστό Σ.Α. 47% και διάμεση διάρκεια Σ.Α. 21 μήνες, 
επί χρησιμοποιήσεως ιντερφερόνης και συνεχούς 
χορηγήσεως 5-FU (40).

Πρόσφατα συγκρίθηκαν οι συνδυασμοί strepto-
zotocin + 5-FU έναντι doxorubicin + 5-FU σε μελέτη 
με τυχαία κατανομή 249 ασθενών με μεταστατικά 
καρκινοειδή. Τα ποσοστά ακτινολογικής Σ.Α. ήταν 
16% και 15.9% και το διάμεσο Δ.Ε.Π.Ν. 5.3 έναντι 4.5 
μήνες στις δύο ομάδες, αλλά η διάμεση Σ.Ε. ήταν στα-
τιστικά σημαντικά υψηλότερη (24.3 έναντι 15.7 μήνες, 
p=0.0267) στην ομάδα του συνδυασμού streptozotocin 
+ 5-FU σε σχέση με το σχήμα doxorubicin + 5-FU. Οι 
ασθενείς των δύο ομάδων οι οποίοι εμφάνιζαν Π.Ν. 
πήραν δεύτερης γραμμής αγωγή με dacarbazine και 
παρουσίασαν Σ.Α. σε ποσοστό 8,2% και Δ.Ε. 11.9 
μήνες. Η τοξικότητα ήταν κυρίως αιματολογική στις 
δύο ομάδες, ενώ η ομάδα της streptozotocin + 5-FU 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μελέτες φάσεως ΙΙ χημειοθεραπείας σε μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους

Παράγων
Αριθμός  

ασθενών* Σ.Α. (%)
ΔΙΑΜΕΣΗ Σ.Ε.  

σε μήνες Reference

Dacarbazine 56 16 20 Bukowski R; et al, 1994

Dacarbazine (2ης γραμμής) 61 8 11.9 Sun W; et al 2005

Etoposide 17 12 Δεν δίδεται Kelsen D; et al, 1987

Paclitaxel** 24Δ 8 18 Ansell S; et al, 2001

Docetaxel 21 0 24 Kulke M; et al, 2004

Gemcitabine 18 0 11.5 Kulke M; et al, 2004

Streptozotocin + fluorouracil +  
doxorubicin + Cyclophosphamide

56 30 10.8 Bukowski R; et al, 1987

Streptozotocin + fluorouracil + Cyclophosphamide 9 22

Temozolomide + thalidomide 15 7 Δεν δίδεται Kulke M; et al, 2006

* = Τα ποσοστά Σ.Α. περιλαμβάνουν την ακτινολογική ανταπόκριση και τη μείωση του ΗΙΑΑ ούρων.
** = Οι ασθενείς έλαβαν granulocyte-colony-stimulating factor, στα πλαίσια δευτερογενούς προφυλάξεως.
Δ = Περιλαμβάνει ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους (n=14), νησιδιώματα του παγκρέατος (n=9) και αναπλαστικούς νευροεν-
δοκρινικούς όγκους (n=1).
◊ = Περιλαμβάνει ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους (n=9), νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος (n=7) και φαιο-
χρωμοκυττώματα (n=2).
Από: Kulke MH. Gastrointestinal neuroendocrine tumors: a role for targeted therapies? Endocrine Related Cancer 2007, 14:207-219.
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εμφάνιζε και ήπια/ ενδιάμεσης βαρύτητας νεφρική το-
ξικότητα στο 33% των περιπτώσεων. Η συγκεκριμένη 
τοξικότητα, η εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτου (και 
ορισμένες άλλες παρενέργειες, συνήθως όμως, ήπιας 
– μέτριας εντάσεως) στην ομάδα της streptozotocin, 
σε συνδυασμό με το μικρό θεραπευτικό πλεονέκτη-
μά της, οδήγησαν αρχικά στη σύσταση περιορισμού 
της χρήσεώς της και τελικά στον πλήρη αποκλεισμό 
του φαρμάκου από χημειοθεραπευτικά σχήματα 1ης 
γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικούς καρκινοειδείς 
όγκους (27). Σήμερα ο συνδυασμός streptozotocin 
+ 5-FU χρησιμοποιείται σπανιότατα στη θεραπεία 
ασθενών με μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους.

Ο συνδυασμός τεσσάρων χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων 5-FU, doxorubicin, cyclophosphamide και 
streptozotocin χρησιμοποιήθηκε από τη Southwest 
Oncology Group (SWOG) σε μελέτη 56 ασθενών με 
μεταστατικούς καρκινοειδείς όγκους. Η Σ.Α. ήταν 31%, 
παρόμοια με τα αποτελέσματα άλλης, προηγούμενης, 
μελέτης της ίδιας ομάδας με μόνον streptozotocin + 
5-FU, αλλά η Δ.Ε. ήταν μόνον 11 μήνες (41).

Τα υψηλά και επαναλαμβανόμενα ποσοστά με 
χημειοεμβολισμό σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις 
και νευροενδοκρινικό σύνδρομο (Σ.Α. 40%-50% και 
εξαιρετικός έλεγχος των συμπτωμάτων) καθιστούν 
τη μέθοδο, πολύ αξιόλογη συστηματική θεραπευτική 
προσέγγιση στη συγκεκριμένη ομάδα των ασθενών 
(42). Σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο εκτός ήπατος 
(γενικευμένη καρκινωμάτωση, οστικές μεταστάσεις), η 
αποτυχία των συμβατικών θεραπειών υποδεικνύει τη 
χρησιμοποίηση νέων παραγόντων, όπως η εφαρμογή 
ραδιοσεσημασμένων ουσιών κατά των υποδοχέων 
των πεπτιδίων (43).

Σε ασθενείς με βρογχικά καρκινοειδή, υπάρχουν 
ανεκδοτικές ανταποκρίσεις σε θεραπείες βασισμένες 
στην cisplatin και μονοθεραπεία με temozolomide. 
Εντούτοις δραστικότητα δεν έχει αποδειχθεί σε προ-
οπτικές μελέτες (44-46).

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Σύμφωνα με αρκετές μελέτες (21), οι ενδοκρινικοί 
όγκοι από το πάγκρεας και το δωδεκαδάκτυλο, αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στη χημειοθεραπεία σε σχέση 
με τους καρκινοειδείς όγκους.

Συνδυασμοί με streptozotocin

Η πρώτη μελέτη η οποία απέδειξε τη θεραπευτική 
αξία της σε ασθενείς με παγκρεατικούς ενδοκρινικούς 

όγκους δημοσιεύθηκε το 1968 (47). Έκτοτε επανειλημ-
μένες μελέτες μονοθεραπείας κυρίως με streptozotocin 
έδωσαν ποσοστά Σ.Α. 36%-42%. Στο πρώτο αυτό, από 
άποψη χρόνου, διάστημα, λιγότερο συχνά χρησιμο-
ποιήθηκαν μονοχημειοθεραπείες με άλλα φάρμακα 
και κυρίως chlorotozotocin, doxorubicin, 5-FU και da-
carbazine. Οι αρχικές μελέτες με ένα φάρμακο, είχαν 
υποστεί κριτική στο σύνολό τους, λόγω του τρόπου 
χρησιμοποιήσεως μορφολογικών κριτηρίων για τον 
χαρακτηρισμό της (ούτως ή άλλως πτωχής) αντα-
ποκρίσεως και της τοξικότητας από τα επιλεγόμενα 
φάρμακα, με αποτέλεσμα την, ταχεία, εισαγωγή της 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας στην αντιμετώπιση 
της νόσου (15).

Σε μία από τις πρώτες μελέτες στη Mayo Clinic, 
84 ασθενείς με παγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους, 
κατανεμήθηκαν με τυχαία κατανομή μεταξύ θεραπει-
ών με streptozotocin και συνδυασμού streptozotocin 
+ 5- fluorouracil. Τα ποσοστά Σ.Α. στις δύο ομάδες 
ήταν 36% και 63%, των πλήρων υφέσεων (Π.Υ.) 12% 
και 33%, αντιστοίχως, η Δ.Δ.Α. 17 και 17 μήνες και οι 
Δ.Ε. 16.5 και 26 μήνες στις δύο ομάδες (48).

Σε αξιόλογη επόμενη μελέτη με τυχαία κατανομή 
ασθενών, ο συνδυασμός streptozotocin + doxorubicin 
+ 5-FU επήγε συνδυασμένη βιοχημική και ακτινολογική 
ανταπόκριση σε ποσοστό 69% έναντι 45% μονοθερα-
πείας με streptozotocin. Η Δ.Δ.Α. στις δύο ομάδες ήταν 
18 και 14 μήνες και η διάμεση Σ.Ε. 26 και 18 μήνες 
αντιστοίχως (49). Εντούτοις, μετέπειτα, αναδρομικές 
αναλύσεις δύο ομάδων από 16 ασθενείς στους οποί-
ους χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός streptozotocin + 
doxorubicin αλλά και πλέον σύγχρονα ακτινολογικά 
κριτήρια εκτιμήσεως της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας, έδωσαν ποσοστά Σ.Α. 6% και στις δύο 
μελέτες (50,51). Είναι, εντούτοις ενδιαφέρον ότι στην 
πρώτη μελέτη το 60% των ασθενών ζούσε κατά τη 
δημοσίευσή της, με χρόνο παρακολουθήσεως 10 
– 67+ μήνες.

Σε μεγαλύτερη αναδρομική μελέτη με 84 αρρώστους 
(61 άνδρες, 23 γυναίκες) διάμεσης ηλικίας 54 (24-78) 
ετών, με τοπικοπεριοχικά προχωρημένους ή μεταστα-
τικούς παγκρεατικούς ενδοκρινικούς όγκους, οι οποίοι 
αντιμετωπίσθηκαν με συνδυασμό τριών φαρμάκων 
streptozotocin + 5-FU + doxorubicin παρατηρήθηκαν 
ποσοστά Σ.Α. 39%, Δ.Δ.Α. 9.3 μήνες και Δ.Ε. 37 μήνες. 
Το 2ετές ελεύθερο προόδου νόσου ποσοστό ασθενών 
ήταν 41% και το ποσοστό 2ετούς επιβιώσεως 74%. Η 
ηπατική προσβολή ήταν ο μόνος δείκτης προβλέψεως 
κακής εκβάσεως της νόσου, όσον αφορά στην επίτευξη 
Δ.Δ.Α. και Σ.Ε. (p=0.01 και p <0.0001, αντιστοίχως). 
Στη μελέτη παρατηρήθηκαν τοξικότητες (κυρίως μυ-
ελοτοξικότητα, βλεννογονίτιδα, διάρροιες, κόπωση) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Επιλεγμένες μελέτες συνδυασμένης χημειοθεραπείας σε καλά διαφοροποιημένους ενδοκρινικούς όγκους 
παγκρέατος και δωδεκαδακτύλου.

Συγγραφέας Μελέτη Σχήμα Αρ. Ασθ. Σ.Α. (%) Δ.Α. (μήνες) Δ.Ε. (μήνες)

Moertel CG, et al, 1980 Φάσεως ΙΙΙ STZ
STZ+5-FU

42
42

36
63

17
17

17
26

Moertel CG, et al, 1992 Φάσεως ΙΙΙ DOX+STZ+5-FU
STZ

36
33

69
45

18
14

26
18

Eriksson B, et al, 1990 Φάσεως ΙΙ DOX+STZ 25 36 22 Δεν δίδεται

Bukowski RM, et al, 1992 Φάσεως ΙΙ CLZ+5-FU 44 36 11 25

Rivera E, et al, 1998 Φάσεως ΙΙ DOX+STZ+5-FU 12 55 15 21

Cheng P, Saltz L, 1999 Φάσεως ΙΙ DOX+STZ 16 6 18 Δεν δίδεται 

McCollum AD, et al, 2004 Φάσεως ΙΙ DOX+STZ 16 6 3.9 20.2

Bajetta E, et al, 1998 Φάσεως ΙΙ 5-FU+EPI+DTIC 15 27 10 (5+ - 24+) Δεν δίδεται 

Delaunoit T, et al, 2004 Φάσεως ΙΙ DOX+STZ 45 36 19.7 Δεν δίδεται 

Engstrom P, et al, 1984 Φάσεως ΙΙΙ DOX
STZ+5-FU

81
80

21
22

11.1
14.9

12
16

Sun W; et al 2005 Φάσεως ΙΙΙ DOX+5-FU
STZ+5-FU

88
88

15.9
16

4.5
5.3

15.7
24.3 (p=0.027)

STZ = stretpozotocin, DOX = doxorubicin, CLZ = chlorozotocin, DTIC = dacarbazine, ΑΡ.ΑΣΘ. = Αριθμός Ασθενών
Από: Kulke MH. Gastrointestinal neuroendocrine tumors: a role for targeted therapies? Endocrine Related Cancer 2007, 14: 207-
219. O’ Toole D, Ruszniewski P. Medical management of gastroenteropancreatic endocrine tumours: antiproliferative treatment. 
In: Handbook of neuroendocrine tumours: Their current and future management. Ed Martin Caplin and Larry Kvols, Published by 
BioScientifica, December 2006, Euro House, Bristol, U.K., pp. 135-156. McCollum AD, Kulke MH, Ryan DP, et al. Lack of efficacy 
of streptozotocin and doxorubicin in patients with advanced pancreatic endocrine tumors. Am J Clin Oncol 2004, 27: 485-488 και 
Delaunoit T, Ducreux M, Boige V, et al. The doxorubicin- combination for the treatment of advanced well-differentiated pancreatic 
endocrine carcinoma: a judicious option? Eur J Cancer 2004, 40: 515-520.

grade III και IV σε ποσοστό 23% (52).
Σε πρόσφατη καλά σχεδιασμένη μελέτη επί 45 ασθε-

νών (53), ο συνδυασμός streptozotocin + doxorubicin 
προκάλεσε Σ.Α. στο 36% με 16 Μ.Υ., Δ.Δ.Α. 19.7 μήνες 
και ποσοστά 2ετούς και 3ετούς επιβιώσεως 50.2% και 
24.4% αντιστοίχως. Η προηγούμενη χημειοθεραπεία 
και οι ηπατικές μεταστάσεις συνοδεύονταν από κακή 
ανταπόκριση (p=0.033, p=0.016, αντιστοίχως) και 
επιβαρυμένη Σ.Ε. (p=0.008, p=0.045, αντιστοίχως). 
Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η προηγούμενη χημει-
οθεραπεία φαινόταν να συνιστά τον μόνο δυσμενή 
προβλεπτικό παράγοντα για επιβίωση (p=0.013). 
Οι κύριες τοξικότητες των ασθενών της μελέτης, 
προέρχονταν από το Γ.Ε.Σ. (grade ≥3, στο 13%) και το 
αιμοποιητικό (ουδετεροπενία grade ≥3, στο 24%).

Αποτελέσματα από επιλεγμένες μελέτες φάσεως 
ΙΙ και ΙΙΙ, συνδυασμένης χημειοθεραπείας σε καλά 
διαφοροποιημένους ενδοκρινικούς όγκους παγκρέ-
ατος και δωδεκαδακτύλου δίνονται στον Πίνακα 3 
(15,33,51,53).

Το σύνολο των αποτελεσμάτων ενισχύει την άποψη 
ότι ο συνδυασμός χημειοθεραπευτικών είναι δραστικός, 

μολονότι σε όχι ανάλογο βαθμό, των αποτελεσμάτων 
της πρώτης σχετικής μελέτης των Moertel και συν 
(49).

Η αναμενόμενη καρδιοτοξικότητα εκ της doxorubicin, 
(κυρίως καρδιομυοπάθεια επί συνολικής δόσεως 
>550mg/m2), επηρεάζεται από τη συγχορήγηση της 
5-FU και δεδομένης της, συνήθους, ανάγκης μακρών 
θεραπειών σε ασθενείς με GEP/NETs όγκους, είναι 
σκόπιμο στον σχεδιασμό των θεραπειών να χρησιμο-
ποιούνται παράγοντες με μικρότερη τοξική επίπτωση 
στην καρδιά, όπως είναι η epiadriamycin και η liposomal 
adriamycin (1,54-56). Η εκτίμηση της λειτουργικότη-
τας της καρδιάς πριν από κάθε χημειοθεραπευτικό 
σχήμα είναι απαραίτητη, ενώ προσεκτικός έλεγχος 
της νεφρικής λειτουργίας με μέτρηση του λευκώματος 
των ούρων 24ώρου του ασθενούς, πριν από κάθε 
χορήγηση streptozotocin, μπορεί να προλάβει μόνιμη 
νεφρική βλάβη. Η ναυτία και οι εμετοί εκ της θερα-
πείας συνήθως δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα 
και ανταποκρίνονται πολύ εύκολα σε συνδυασμένη 
χορήγηση αναστολέων των 5-ΗΤ3 υποδοχέων και 
κορτικοστεροειδών (15).
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Συνδυασμοί βασισμένοι  
στην temozolomide

Η Temozolomide είναι κυτταροτοξικός αλκυλιούντας 
παράγοντας ο οποίος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει 
αποδεδειγμένα δραστική ικανότητα, χορηγείται από 
του στόματος και έχει λιγότερες τοξικές παρενέργειες 
σε σχέση με την dacarbazine (28). Η αντινεοπλασματική 
δραστικότητα συνδυασμών του φαρμάκου εκτιμήθηκε 
σε μελέτη φάσεως ΙΙ με 29 ασθενείς με μεταστατικούς 
NETs (15 καρκινοειδή, 11 παγκρεατικούς ενδοκρινικούς 
όγκους, 3 φαιοχρωμοκυττώματα / παραγαγγλιώματα), 
οι οποίοι έλαβαν temozolomide 150 mg/m2 από του 
στόματος για επτά κάθε 14 ημέρες + thalidomide σε 
δόση 50 - 400 mg ημερησίως, συνεχώς, χωρίς διακοπή 
(57). Η συνολική αντικειμενική ακτινολογικά ανταπό-
κριση ήταν 25% γενικά και 45% ειδικότερα για τους πα-
γκρεατικούς NETs, ποσοστό παρόμοιο προηγουμένων 
μελετών με χημειοθεραπεία βασισμένη στον συνδυασμό 
dacarbazine και streptozotocin (26,35,41). Η Δ.Ε. δεν 
είχε ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως των 
αποτελεσμάτων της μελέτης, αλλά σε διάμεση παρα-
κολούθηση 26 μηνών, μόνον 4 ασθενείς είχαν εμφανίσει 
Π.Ν. Η νευροπάθεια συνιστά γνωστή τοξικότητα εκ 
της thalidomide και συνέβη στο 38% των ασθενών οι 
οποίοι έλαβαν το φάρμακο, ενώ λεμφοπενία grade 
III και IV παρατηρήθηκε στο 69% των περιπτώσεων. 
Τρεις από τους ασθενείς της μελέτης οι οποίοι έλαβαν 
thalidomide για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 
μηνών και ανέπτυξαν ευκαιριακές λοιμώξεις, έγιναν 
αφορμή συστάσεως χορηγήσεως προφυλακτικής 
αγωγής με trimethoprim-sulfamethoxazole σε άτομα 
λαμβάνοντα επί μακρόν το φάρμακο (58).

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνέργεια capecitabine 
και temozolomide στην επαγωγή αποπτώσεως σε 
κυτταρικές σειρές νευροενδοκρινικών όγκων (59) και 
ήδη στο Columbia University, USA δοκιμάζεται σε 
μελέτη φάσεως ΙΙ, ο παραπάνω συνδυασμός σε καλά 
διαφοροποιημένα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα.

Η δραστικότητα μονοθεραπείας με temozolomide 
δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Σε προηγούμενα ανα-
φερθείσα μελέτη φάσεως II, μόνον το 12% ασθενών 
με όγκους των νησιδίων του παγκρέατος εμφάνισαν 
Μ.Υ., ενώ στάσιμη νόσος (Σ.Ν.) για ≥4 εβδομάδες 
τεκμηριώθηκε σε 8 (67%) ασθενείς (46).

Όπως ήδη παρατηρήθηκε και ανακοινώθηκε σε 
ασθενείς με γλοιοβλάστωμα, φαίνεται ότι υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ εκφράσεως της methylguanine DNA 
methyltransferase (MGMT) και ανταποκρίσεως στην 
temozolomide, η οποία μπορεί να εξηγεί την έλλειψη 
θεραπευτικού οφέλους σε ορισμένους NETs και καρ-
κινοειδείς όγκους. Το MGMT είναι ένζυμο υπεύθυνο 

για την επιδιόρθωση του DNA όταν αυτό βλάπτεται 
από χημειοθεραπεία βασισμένη σε αλκυλιούντες 
παράγοντες. Σε ενδιαφέρουσα μελέτη, 76 ασθενείς 
με καλά διαφοροποιημένους NETs αντιμετωπίσθη-
καν με θεραπείες βασισμένες στην temozolomide. Σε 
προκαταρκτικά αποτελέσματα, κανείς από τους 16 
όγκους (από τους οποίους οι 13 ήταν καρκινοειδή) με 
MGMT έκφραση, δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία 
και το διάμεσο Δ.Ε.Π.Ν. ήταν 9.25 μήνες. Αντιθέτως, 
τέσσερεις από τους πέντε όγκους (όλοι παγκρεατικά 
ενδοκρινικά νεοπλάσματα) δίχως MGMT έκφραση, 
εμφάνισαν ακτινολογική ανταπόκριση με διάμεσο 
Δ.Ε.Π.Ν. 19 μήνες (60). Μολονότι τα παραπάνω απο-
τελέσματα συνηγορούν ισχυρά, ο προσδιορισμός της 
εκφράσεως του MGMT δεν γίνεται ακόμα στα πλαίσια 
εξετάσεων ρουτίνας, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή 
ασθενών για θεραπεία με temozolomide.

ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΙ 
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΤΩΧΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Εισαγωγή

Από τα ήδη εκτεθέντα είναι σαφές ότι πρώτης 
γραμμής χημειοθεραπεία για καλά διαφοροποιημένους 
γαστροεντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρινικούς 
όγκους επιφυλάσσεται κυρίως για ασθενείς με προϊ-
ούσα, πολυεστιακή νόσο, μη επιδεχόμενη χειρουργικής 
θεραπείας. Αντιθέτως ασθενείς με πτωχά διαφορο-
ποιημένους NETs χαρακτηριζόμενοι από υψηλό δείκτη 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού, είναι εξαιρετικά σπάνιοι 
αλλά έχουν απόλυτη ένδειξη επιθετικής κυτταροτοξι-
κής χημειοθεραπείας, στην οποία είναι πολύ πιθανόν 
να ανταποκριθούν, κατά το πρότυπο της θεραπείας 
των μικροκυτταρικών καρκινωμάτων του πνεύμονα.. 
Τα ακριβή ιστολογικά χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στην επιλογή της χημειοθεραπείας και για 
τον λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστη-
ρά τα κριτήρια της WHO (61). Εντούτοις η ακριβής 
ιστολογική ταυτοποίηση δεν είναι πάντοτε εύκολη 
και διαφοροποιήσεις μεταξύ παθολογοανατόμων 
στην εκτίμηση ενός νευροενδοκρινικού όγκου, δεν 
είναι σπάνιες. Για τον λόγο αυτό και σε περιπτώσεις 
αμφιβολιών, είναι απαραίτητη η ιστολογική εκτίμηση 
από απολύτως ειδικούς προς τούτο παθολογοανα-
τόμους. Ο προσδιορισμός του δείκτου Ki-67, είναι 
απαραίτητος, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Επί 
δείκτου σχετικώς υψηλού (>15%), οι όγκοι πρέπει 
να θεωρούνται ως πτωχά διαφοροποιημένοι και 
οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται αναλόγως. Όγκοι 
με δείκτη Ki-67 μεταξύ 2%-15%, εντάσσονται στην 
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κατηγορία των οριακής κακοήθειας νεοπλασμάτων 
και οι αντίστοιχοι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται θεραπευτικά εντός κλινικών πρωτοκόλλων. 
Ορισμένοι συγγραφείς εκτιμούν ότι ανάγκη επιθετικής 
χημειοθεραπείας εξ αρχής έχουν και οι ασθενείς με 
καλά διαφοροποιημένους GET/ NETs με μεγάλο όγκο 
νόσου. Άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν τη σημασία 
της πρωτοπαθούς εντοπίσεως του όγκου στον χρόνο 
εφαρμογής κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας: Ασθε-
νείς με ενδοκρινικούς όγκους (ανεξαρτήτως εάν είναι 
λειτουργικοί ή όχι) από το δωδεκαδάκτυλο και το 
πάγκρεας, εκτός ίσως των ινσουλινωμάτων, πρέπει 
να λαμβάνουν εξ αρχής επιθετική χημειοθεραπεία, σε 
αντίθεση με όσους έχουν όγκους προερχόμενους από 
το μέσο έντερο (15).

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΩΧΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΩΝ 
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

Η κατά τεκμήριο επιλέξιμη χημειοθεραπεία σε 
ασθενείς με μεταστατικούς πτωχά διαφοροποιη-
μένους γαστροεντεροπαγκρεατικούς νευροενδοκρι-
νικούς όγκους συνίσταται στο συνδυασμό etopo-
side + cisplatin. Μολονότι τα ποσοστά Σ.Α. είναι 
συνήθως ικανοποιητικά (42%-65%), η διάρκεια της 
ανταποκρίσεως σπανίως υπερβαίνει τους 10 μήνες 
και η Δ.Ε. δεν ξεπερνά τους 20 μήνες στις διάφορες 
μελέτες. Τα αποτελέσματα σημαντικών μελετών δί-
δονται στον Πίνακα 4 (62-64).

Σε πρώτη, μικτή από άποψη συνθέσεως του πλη-
θυσμού των ασθενών, μελέτη, ο συνδυασμός cisplatin 
45mg/m2, ημέρες 2,3 και etoposide 130mg/m2 ημέρες 
1, 2, 3 προκάλεσε ποσοστό Σ.Α. 67% σε 18 ασθενείς με 
αναπλαστικούς NETs (ποσοστό ανάλογο, θεραπειών 
σε πτωχά διαφοροποιημένους όγκους), αλλά είχε μικρή 
αποτελεσματικότητα (Σ.Α. 7%) στους 27 ασθενείς με 
καλά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα. H Δ.Δ.Α. της 
ομάδας των 18 ασθενών με πτωχά διαφοροποιημένους 
NETs ήταν 8 μήνες, με εύρος έως 21 μήνες (62).

Σε άλλη μελέτη εντάχθηκαν 36 ασθενείς (οι 30 
προθεραπευμένοι) με μεταστατικά κακοήθη νευροεν-
δοκρινικά καρκινώματα, διάμεσης ηλικίας 47.5 ετών 

και διάμεσης χρονικής αποστάσεως από τη διάγνωση 
12 μήνες. Από τους ασθενείς αυτούς οι 18 (ομάδα Α) 
είχαν όγκους προελεύσεως το άπω αρχέγονο έντερο 
και από αυτούς οι 5 άτυπα νεοπλάσματα. Άλλοι 15 
ασθενείς (ομάδα Β) είχαν κακοήθεις ενδοκρινικούς 
παγκρεατικούς όγκους, από τους οποίους οι 4 ήταν 
πτωχά διαφοροποιημένα ενδοκρινικά καρκινώματα, 
ενώ οι υπόλοιποι 3 είχαν όγκους προελεύσεως το 
αρχέγονο μέσο έντερο. Η αναλογία των ασθενών της 
μελέτης αφήνει ανοικτή την υπόθεση ότι το ποσοστό 
των ασθενών με χαμηλής κακοήθειας καρκινοειδείς 
ή παγκρεατικούς ενδοκρινείς όγκους, είναι μικρό. Η 
θεραπεία του συνόλου των ασθενών συνίστατο σε ανά 
4 εβδομάδες χορήγηση cisplatin 45mg/m2 τις ημέρες 
2 και 3 σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση και etoposide 
100 mg/m2 ημερησίως για 3 ημέρες και προκάλεσε 
συνολική ακτινολογική ανταπόκριση 36% και Δ.Ε. 19 
μήνες. Δέκα από τους ασθενείς της ομάδας Α (56%) 
και 7 της ομάδας Β (47%) εμφάνισαν ακτινολογική 
ή/και βιοχημική ανταπόκριση διάμεσης διάρκειας 9 
μηνών, στη χημειοθεραπεία Δεν υπήρχαν διαφορές 
στην ανταπόκριση των ασθενών με καλά διαφορο-
ποιημένους όγκους ή πτωχά διαφοροποιημένους 
ενδοκρινικούς παγκρεατικούς όγκους. Οι 19/36(53%) 
ασθενείς εμφάνισαν Grade 1-2/WHO νεφροτοξικότητα 
και 23 (64%) ουδετεροπενία Grade 3-4/WHO (65).

ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ 
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ

Με βάση τις σημερινές γνώσεις και δεδομένα:
 1. Δεν υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες να ενισχύουν τη 

θέση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας σε 
GEP όγκους, μετά «ριζική» εγχείρηση.

 2. Εντούτοις είναι σε εξέλιξη (μη δημοσιευμένα ακόμα) 
θεραπευτικά πρωτόκολλα με τυχαία κατανομή 
ασθενών, τα οποία σχεδιάσθηκαν να αξιολογήσουν 
τη χορήγηση 4 σχημάτων χημειοθεραπείας στα 
πλαίσια συμπληρωματικής αγωγής.

 3. Ειδικότερα χορήγηση συμπληρωματικής χημειο-
θεραπείας, μετά μεταμόσχευση ήπατος σε GEP 
όγκους με μόνη απεικονιστική μεταστατική εστία το 
ήπαρ, φαίνεται ότι έχει θέση, μολονότι υπάρχουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συνδυασμένη χημειοθεραπεία σε πτωχά διαφοροποιημένους GEP όγκους

Μελέτη Σχήμα Αρ. Ασθ. Σ.Α.(%) Δ.Δ.Σ.Α. Δ.Σ.Ε.

Moertel CG, et al 1991 VP16+CDDP 18 67 8 19

Seitz J, et al 1995 VP16+CDDP 11 54 - *

Mitry E, et al 1999 VP16+CDDP 41 42 9 15

* = Το 65% των ασθενών ζούνε ≥12 μήνες.
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και αντίθετες απόψεις (15, 66).
 4. Ο ρόλος της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας έχει 

εκτιμηθεί ανεκδοτικά σε ελάχιστες περιπτώσεις, 
έως τώρα (15).

 5. Θεραπεία με imatinib σε 21 ασθενείς με GEP όγκους, 
σε μελέτη φάσεως ΙΙ, αποδείχθηκε ελάχιστα δρα-
στική (67). Το γεγονός αυτό όμως μπορεί να εξη-
γηθεί δεδομένης της πολύ ασθενούς χρώσεως των 
ιστολογικών δειγμάτων των συγκεκριμένων όγκων 
για PDGF-R και c-kit. Η χρώση για PDGF-R και c-kit 
στη συγκεκριμένη μελέτη αφορούσε μόνον στο 9% 
των περιπτώσεων (68).

 6. Συνδυασμοί χημειοθεραπείας με μικρομοριακές 
ουσίες (anti-VEGF, anti-EGFR, SU 11248, imatinib), 
έχουν αρχίσει πολύ πρόσφατα, να δοκιμάζονται, 
και δεν υπάρχουν ακόμα δημοσιευμένα, ούτε προ-
καταρκτικά αποτελέσματα (15), με συνέπεια, 
λεπτομερέστερες αναφορές, να εκφεύγουν του 
σκοπού του παρόντος κειμένου.
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Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Φαρμακευτική, 
χειρουργική ή ενδοσκοπική θεραπεία;

Ν Βιάζης

SUMMARY

VIAZIS Ν. Gastroesophageal reflux disease: Medical, surgical or endoscopic treatment? Gas-
troesophageal reflux disease (GERD) refers to reflux of gastric contents into the esophagus leading to 
reflux symptoms sufficient to impair quality of life, esophagitis or long term complications. Transient 
relaxation of the lower esophageal sphincter is believed to be the primary mechanism of the disease, 
although the underlying cause remains uncertain. Obesity and smoking are weakly associated with 
the disease and genetic factors might be important. Reflux symptoms are considered characteristic 
and are helpful in diagnosis; however ambulatory esophageal pH monitoring is considered the gold 
standard for diagnosing GERD. Empirical acid suppressive therapy, with a proton pump inhibitor (PPI) 
is also thought to be a highly sensitive test and response to such a treatment confirms the diagnosis. 
As regards our therapeutic goals these include control of acid reflux symptoms, healing of esophagitis 
and prevention of complications. All of these goals are better achieved with proton pump inhibitors, 
which in several trials have been shown to be more efficacious than H2 antagonists or placebo. Most 
patients need long term treatment, because the disease usually relapses. Anti-reflux therapy is prob-
ably as effective as PPI therapy, although there is a low operative mortality and morbidity. The role 
of endoscopic therapy is currently uncertain. Nosokomiaka Chronika, 71, 76-80, 2009.

Key words: gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitor, reflux surgery

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ως γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) ορίζεται η παλινδρόμηση όξινου γαστρικού 
περιεχομένου στον κατώτερο οισοφάγο, η οποία και προκαλεί συμπτώματα που επηρεάζουν 
αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών ή/και οισοφαγίτιδα. Μακροχρόνια ΓΟΠΝ μπορεί ακόμα 
να οδηγήσει στην εμφάνιση επιπλοκών (στένωση, οισοφάγος Barrett). Οι παροδικές χαλάσεις 
του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα θεωρούνται σήμερα ο κυριότερος παθογενετικός 
μηχανισμός υπεύθυνος για την εμφάνιση της νόσου, ενώ η παχυσαρκία και το κάπνισμα 
φαίνεται να επιδεινώνουν ή και να προκαλούν τα συμπτώματα των ασθενών. Η διάγνωση της 
νόσου τίθεται από την τυπική συμπτωματολογία αν και ως χρυσή σταθερά θεωρείται η 24ωρη 
pHμετρία. Επίσης, η εμπειρική θεραπεία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) θεωρείται 
ως δοκιμασία με υψηλή ευαισθησία και η ανταπόκριση του ασθενούς σε αυτή επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση. Όσον αφορά στους θεραπευτικούς μας στόχους για την αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ, 
αυτοί συνοψίζονται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, στην επούλωση της οισοφαγίτιδας 

Επιμελητής A΄, Β΄ Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας και σύμφωνα 
με τα υπάρχοντα δεδομένα, το 44% των ενηλίκων στις 
Η.Π.Α. εμφανίζουν αίσθημα οπισθοστερνικού καύσου, 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα (1). Αντίστοιχα δεδομένα 
στον ελληνικό πληθυσμό καταδεικνύουν ότι το 38% των 
ατόμων αναφέρει συμπτώματα γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης κάθε εβδομάδα (2).

Η παροδική χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού 
σφιγκτήρα (ΚΟΣ) θεωρείται ο κυριότερος παθογε-
νετικός μηχανισμός παλινδρόμησης, ενώ στο 20% 
των περιπτώσεων και η πίεση του ΚΟΣ εμφανίζεται 
ελαττωμένη (3). Η παρουσία διαφραγματοκήλης σχε-
τίζεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παροδικών 
χαλάσεων του ΚΟΣ, αλλά και με μειωμένη κάθαρση 
του παλινδρομούντος γαστρικού περιεχομένου (1). 
Παράλληλα, η παρουσία παχυσαρκίας, το κάπνισμα, 
αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ και λιπαρών τροφών 
φαίνεται να επιδεινώνουν ή ακόμα και να προκαλούν 
την εμφάνιση των συμπτωμάτων (4,5).

Η τυπική συμπωματολογία περιλαμβάνει την πα-
ρουσία οπισθοστερνικού καύσου (αίσθημα δυσφορίας 
ή κάψιμο που εντοπίζεται πίσω από το στέρνο και 
ανεβαίνει προς το λαιμό), η νόσος, όμως, μπορεί να 
εκδηλώνεται με αναγωγές, θωρακικό πόνο ή ακόμα και 
με εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις (άσθμα, λαρυγγίτιδα, 
βράγχος φωνής) (6).

Η διάγνωση τίθεται με την τυπική συμπτωματο-
λογία αν και η χρυσή σταθερά από πλευράς διαγνω-
στικού ελέγχου θεωρείται η 24ωρη pHμετρία (7). Η 
γαστροσκόπηση συνήθως δεν βοηθάει στη διάγνωση, 
δεδομένου ότι οι περισσότεροι ασθενείς (σε ποσοστό 
>50%) δεν εμφανίζουν οισοφαγίτιδα. Η διενέργεια της 
γαστροσκόπησης, όμως, είναι απαραίτητη όταν υπάρ-
χουν ανησυχητικά συμπτώματα, όπως δυσκαταποσία, 
αιμορραγία, αναιμία ή απώλεια βάρους (8).

Η θεραπεία της ΓΟΠΝ έχει σαν στόχο τόσο την 

εξάλειψη των συμπτωμάτων παλινδρόμησης, όσο 
και την επούλωση της οισοφαγίτιδας, εφόσον αυτή 
υπάρχει. Στη συνέχεια, η θεραπευτική προσπάθεια 
επικεντρώνεται στην πρόληψη των υποτροπών, 
δεδομένου ότι η ΓΟΠΝ, στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων, είναι μια χρόνια νόσος. Για την επίτευξη 
των στόχων αυτών έχουμε στη διάθεση μας φαρμα-
κευτικά σκευάσματα με ισχυρή αντιεκκριτική δράση, 
αντιπαλινδρομικές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ 
πρόσφατα αναπτύχθηκαν και ενδοσκοπικές τεχνικές 
για την αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΤΗΣ ΓΟΠΝ

Η φαρμακευτική αγωγή για την αρχική αντιμετώ-
πιση των ασθενών με ΓΟΠΝ συνίσταται στη χορήγηση 
αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ). Οι αναστο-
λείς αντλίας πρωτονίων (ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη, 
λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη, ραμπεπραζόλη) 
επιφέρουν συμπτωματική ανακούφιση στο 83% των 
ασθενών (διακύμανση: 71-96%) και επούλωση της οι-
σοφαγίτιδας στο 78% των περιπτώσεων (διακύμανση: 
62-94%), μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4-8 εβδομάδων 
(7-10). Αρχική θεραπεία με Η2 ανταγωνιστές δεν συ-
νιστάται, δεδομένου ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι 
χαμηλότερα (συμπτωματική ανακούφιση: 32-82%, 
επούλωση οισοφαγίτιδας: 0-82%) (2). Στη μειοψηφία 
των ασθενών που δεν θα ανταποκριθούν στη χορή-
γηση συνήθων δόσεων ΑΑΠ και εφόσον η διάγνωση 
της παλινδρόμησης δεν αμφισβητείται, απαιτείται η 
ενίσχυση της αντιεκκριτκής αγωγής. Για το σκοπό αυτό 
τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να χορηγηθούν δύο 
φορές την ημέρα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη καταστολή 
της όξινης γαστρικής έκκρισης επιτυγχάνεται με την 
προσθήκη ενός Η2 ανταγωνιστή το βράδυ (11).

Παρότι η χορήγηση ενός ΑΑΠ επιτυγχάνει τον 
έλεγχο της παλινδρόμησης στην πλειονότητα των 
ασθενών με ΓΟΠΝ, στο 75-92% των περιπτώσεων τα 

(εφόσον αυτή υπάρχει) και στην πρόληψη των επιπλοκών. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 
καλύτερα με τους αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ), οι οποίοι σε πολλές μελέτες έχουν 
αναδειχθεί ανώτεροι από τους Η2 ανταγωνιστές, αλλά και από το εικονικό φάρμακο (placebo) στην 
αντιμετώπιση της νόσου. Η χειρουργική θεραπεία (αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις) θεωρείται ότι 
έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τη φαρμακευτική αγωγή, αναφέρονται όμως επιπλοκές, 
ακόμα και εγχειρητικά θνητότητα. Οι ενδοσκοπικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ 
δεν έχουν ακόμα βρει ευρεία εφαρμογή στην κλινική πράξη. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 76-80, 2009.

Λέξεις κλειδιά: γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, αναστολείς αντλίας πρωτονίων, 
αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις
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συμπτώματα θα υποτροπιάσουν μετά τη διακοπή της 
φαρμακευτικής αγωγής (1). Για το λόγο αυτό και ειδικά 
σε ασθενείς με οισοφαγίτιδα σταδίου ΙΙΙ και ΙV κατά 
Los Angeles συνιστάται συνέχιση της φαρμακευτικής 
αγωγής, σε βάθος χρόνου (7,8). Ήδη υπάρχει εμπειρία 
χορήγησης αναστολέων της αντλίας πρωτονίων για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών, τόσο στην 
Ευρώπη, όσο και στις Η.Π.Α. (1). Οι αρχικές ανησυχίες 
για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αύξηση 
της γαστρίνης και η ατροφία του βλεννογόνου δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί και η μακροχρόνια χορήγηση των 
φαρμάκων αυτών θεωρείται απόλυτα ασφαλής (1). 
Για τους ασθενείς με συμπτώματα παλινδρόμησης 
και αρνητική ενδοσκόπηση, καθώς και για εκείνους 
με οισοφαγίτιδα σταδίου Ι και ΙΙ κατά Los Angeles 
θα μπορούσε να γίνει προσπάθεια διακοπής των 
αντιεκκριτικών σκευασμάτων. Αν η προσπάθεια αυτή 
δεν αποδώσει συνιστάται η καθημερινή χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής ικανής να ελέγχει τα συμ-
πτώματα του ασθενούς ή η κατ’ επίκληση χορήγηση 
αναστολέων της αντλίας πρωτονίων όταν υπάρχουν 
συμπτώματα (12-15).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΟΠΝ

Η χειρουργική θεραπεία της ΓΟΠΝ προτείνεται 
σαν εναλλακτική λύση για τους ασθενείς εκείνους που 
δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, για 
εκείνους που δεν πειθαρχούν στη φαρμακευτική αγω-
γή, καθώς και για εκείνους στους οποίους απαιτείται 
χορήγηση υψηλών δόσεων ΑΑΠ για μακρό χρονικό 
διάστημα (π.χ. νέοι ασθενείς, με οισοφαγίτιδα σταδίου 
ΙΙΙ και ΙV κατά Los Angeles).

Κύρια εφαρμόζεται η θολοπλαστική Nissen, η 
οποία εκτελείται και λαπαροσκοπικά. Η θνητότητα 
της επέμβασης είναι 1% για την ανοικτή θολοπλαστική 
και 0.16% για τη λαπαροσκοπική θολοπλαστική (16). 
Οι σημαντικότερες επιπλοκές, κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης, είναι η διάτρηση του οισοφάγου ή του 
στομάχου, καθώς και η δημιουργία πνευμοθώρακα 
(17). Το ποσοστό αποτυχίας είναι γύρω στο 10%, αν 
και σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα (π.χ. εξωοι-
σοφαγικές εκδηλώσεις ΓΟΠΝ) ή σε ασθενείς με φυσι-
ολογική πίεση του ΚΟΣ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται 
στο 56% (18). Το ποσοστό αποτυχίας είναι επίσης 
υψηλό σε ασθενείς οι οποίοι προεγχειρητικά δεν 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με PPIs (19). Η επιτυχία 
της επέμβασης εξαρτάται, εξάλλου, άμεσα, από την 
ικανότητα του χειρουργού, όπως αποδεικνύεται και 
από τα διαφορετικά ποσοστά αποτελεσματικότητας 
που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ανάλογα 
με το κέντρο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη 

(17-21). Οι επιπλοκές της θολοπλαστικής Νissen ανέρ-
χονται στο 20%, με κυριότερη αυτή της δυσφαγίας. 
Στο 3.5% των περιπτώσεων δυσφαγίας απαιτούνται 
διαστολές, ενώ το 0,9% των ασθενών οδηγείται εκ 
νέου στο χειρουργείο (21). Αίσθημα πληρότητας στο 
επιγάστριο, μετεωρισμός (gas bloat syndrome), ναυτία, 
έμετοι και διάρροια είναι άλλες συνήθεις επιπλοκές 
της χειρουργικής επέμβασης.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν, στη διεθνή βιβλιογραφία, δεδο-
μένα για τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της 
λαπαροσκοπικής θολοπλαστικής Nissen. Αντίθετα, 
όπως ήδη αναφέρθηκε είναι γνωστά τα καλά απο-
τελέσματα της μακροχρόνιας αγωγής με ΑΑΠ. Όσον 
αφορά στη σύγκριση της μακροχρόνιας φαρμακευ-
τικής αγωγής με την αντιπαλινδρομική χειρουργική 
επέμβαση, τα μέχρι σήμερα δεδομένα, για τα πρώτα 
5 χρόνια παρακολούθησης, υποστηρίζουν ότι οι δύο 
μέθοδοι έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, ενώ η 
φαρμακευτική αγωγή πλεονεκτεί αν συνυπολογισθεί 
το κόστος (22-24).

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΟΠΝ

Οι περιορισμοί στη φαρμακευτική και χειρουργική 
θεραπεία της ΓΟΠΝ έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη 
ενδοσκοπικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της πα-
λινδρόμησης. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα, 
ορισμένες από τις οποίες έλαβαν ήδη έγκριση από τον 
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) 
είναι η ηλεκτροθερμοπηξία του ΚΟΣ με τη διοχέτευ-
ση ραδιοσυχνοτήτων (RF-Stretta) και η ενδοσκοπική 
γαστροπλαστική (Endoscopic gastroplasty).

Ηλεκτροθερμοπηξία του ΚΟΣ  
(RF-STRETTA)

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη διοχέτευση ραδι-
οσυχνοτήτων (Radiofrequency - RF) στον κατώτερο 
οισοφάγο, μέσω ενός ειδικού καθετήρα (καθετήρας 
Stretta), προκειμένου να προκληθεί θερμική βλάβη των 
ιστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε σύσφιξη 
του υποβλεννογόνιου και μυϊκού χιτώνα, μέσω της 
ρίκνωσης των ινών του κολλαγόνου, στο ύψος του 
ΚΟΣ, ενώ παράλληλα προκαλούμε θερμική βλάβη 
των τοπικών νευρικών πλεγμάτων του πνευμονογα-
στρικού, που σχετίζονται με την παροδική χάλαση 
του σφιγκτήρα (25). Η όλη διαδικασία διαρκεί 60 min 
και στη συνέχεια οι ασθενείς παραμένουν σε υδρική 
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δίαιτα για 1-2 ημέρες.
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της με-

θόδου, σε μια πολυκεντρική, προοπτική μελέτη 47 
ασθενών με ΓΟΠΝ και διαφραγματοκήλη <3 cm πα-
ρατηρήθηκε σαφής βελτίωση των συμπτωμάτων της 
παλινδρόμησης, στο 80-90% των ασθενών, 6 μήνες μετά 
τη θεραπεία. Παράλληλα μειώθηκε ο χρόνος έκθεσης 
του οισοφάγου στο οξύ και βελτιώθηκε, σημαντικά, η 
οισοφαγίτιδα Ι και ΙΙ βαθμού. Αντίθετα η μέση πίεση 
και το μήκος του ΚΟΣ παρέμειναν αμετάβλητα (25). 
Παράλληλα ένα ποσοστό 87% των ασθενών διέκοψε 
τη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε για τα συ-
μπτώματα της παλινδρόμησης.

Ήπιας βαρύτητας αυτοπεριοριζόμενες επιπλο-
κές (αίσθημα δυσφορίας, οπισθοστερνικό άλγος, 
οδυνοφαγία, διαβρώσεις του βλεννογόνου, πυρετός, 
κοιλιακό άλγος, αιμορραγία) παρατηρήθηκαν στο 8% 
των ασθενών.

Ενδοσκοπική γαστροπλαστική 
(Endoscopic gastric plication – 
gastroplasty)

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ενδοσκοπι-
κή τοποθέτηση ραμμάτων που συμπλησιάζουν τις 
γαστρικές πτυχές, αμέσως κάτω από τον ΚΟΣ, με 
σκοπό τη δημιουργία αντιπαλινδρομικού φραγμού. Για 
την εκτέλεση της γαστροπλαστικής χρησιμοποιείται 
ειδική συσκευή (Bard Interventional Endoscopic Suturing 
System), ενώ είναι απαραίτητη και η τοποθέτηση 
οισοφαγικού σωλήνα (over tube).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής 
μελέτης, στην οποία συμπεριελήφθησαν 64 ασθενείς 
με ΓΟΠΝ και διαφραγματοκήλη <2 cm, η ενδοσκοπική 
γαστροπλαστική πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, σε 
ένα μέσο χρόνο 68 min (26). Μετά από παρακολού-
θηση 6 μηνών παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
βελτίωση των συμπτωμάτων παλινδρόμησης στο 68% 
των ασθενών, ενώ παράλληλα μειώθηκε ο χρόνος 
κατά τον οποίο ο οισοφαγικός βλεννογόνος έρχεται 
σε επαφή με το όξινο γαστρικό περιεχόμενο. Το πο-
σοστό των ασθενών που ελάμβανε φαρμακευτική 
αντιπαλινδρομική αγωγή μειώθηκε από το 86% στο 
62%. Ο βαθμός οισοφαγίτιδας και τα μανομετρικά 
δεδομένα που αφορούν στον ΚΟΣ δεν μεταβλήθηκαν 
σημαντικά.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την 
εμφάνιση φαρυγγίτιδας (31%), θωρακικού άλγους 
(16%), εμέτων (14%), κοιλιακού άλγους (14%), υποξίας 
(6%), σχάσεων του βλεννογόνου (3%), αιμορραγίας 
(3%), ενώ σε 1 ασθενή παρατηρήθηκε διάτρηση (2%). 
Ίσως, όμως, το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου να 

είναι το γεγονός ότι τα αρχικά ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα δεν διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου, 
δεδομένου ότι σε 11 ασθενείς κρίθηκε απαραίτητη η 
επανάλειψη της διαδικασίας, μέσα σε ένα χρονικό 
διάστημα ενός έτους παρακολούθησης (27,28).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για την αρχική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
της ΓΟΠΝ, καθώς και για την επούλωση της οισο-
φαγίτιδας απαιτείται η χορήγηση αναστολέων της 
αντλίας πρωτονίων. Για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση 
της ΓΟΠΝ η επιλογή ανάμεσα στη φαρμακευτική 
αγωγή και τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 
στηριχθεί στα δεδομένα που αναφέραμε παραπάνω. 
Η λαπαροσκοπική θολοπλαστική Νissen έχει ποσοστά 
επιτυχίας που εξαρτώνται άμεσα από την εμπειρία και 
την ικανότητα του χειρουργού, εμφανίζει σημαντικό 
αριθμό επιπλοκών, ενώ είναι άγνωστη η μακροχρόνια 
αποτελεσματικότητα της. Σε αντίθεση, η μακροχρόνια 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής είναι ασφαλής και 
εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα στη μεγάλη 
πλειονότητα των ασθενών με ΓΟΠΝ. Οι νέες ενδοσκο-
πικές τεχνικές αντιμετώπισης της παλινδρόμησης 
πιθανώς αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική 
εναλλακτική λύση για τους ασθενείς εκείνους που 
δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή ή 
είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν την αγωγή αυτή 
διά βίου. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται δύο διαφορε-
τικές τεχνικές με καλά αποτελέσματα, απαιτούνται, 
όμως, περισσότερες ελεγχόμενες μελέτες, με χρόνο 
παρακολούθησης μεγαλύτερο του ενός έτους, προτού 
γενικευθεί η χρήση τους στην κλινική πράξη.
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Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη χρόνια ηπατίτιδα C. 
Αναδυόμενοι φαρμακευτικοί παράγοντες

Ι Βλαχογιαννάκος

SUMMARY

vlACHOGIANNAKOS J. Treatment options in chronic hepatitis C. Emerging drugs. Hepatitis C 
virus (HCV) is a liver-tropic pathogen that affects more than 170 million people worldwide. Approxi-
mately 90% of HCV infections persist with the possibility of long-term consequences such as liver 
fibrosis, cirrhosis, or hepatocellular carcinoma. Therefore, HCV-associated liver disease represents 
a major public health issue. Although the currently available standard of care therapy of pegylated 
interferon a plus ribavirin successfully treats infection in almost 50% of patients, the development 
of more effective, less toxic HCV antivirals is a health care imperative. Currently, many antiviral 
compounds are in clinical development and seems that we are about to witness a great change in 
HCV patient care. In the immediate future, this is expected to include viral protease and/or poly-
merase inhibitors in combination with PegIFN and RBV, but in the long term, new therapeutics will 
ideally include a choice of multiple agents that will be effective across HCV genotypes and in more 
patient populations, with decreased duration of treatment and improved tolerability. Nosokomiaka 
Chronika, 71, 81-85, 2009.

Key words: hepatitis C, pegylated interferon, ribavirin, antiviral agents, telaprevir, boceprevir

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ιός της ηπατίτιδας C είναι ένας ηπατοτρόπος ιός που έχει προσβάλει πάνω από 170 εκατομ-
μύρια άτομα παγκοσμίως. Η λοίμωξη χρονίζει περίπου στο 90% των περιπτώσεων με δυνητική 
εξέλιξη σε χρόνια ηπατική βλάβη, κίρρωση ή/και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Ως εκ τούτου, η 
χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί σήμερα μείζον πρόβλημα παγκόσμιας υγείας. Παρά το γεγονός ότι 
η τρέχουσα θεραπευτική αγωγή με συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης 
εκριζώνει τον ιό περίπου στους μισούς ασθενείς, είναι αναγκαία η ανάπτυξη θεραπευτικών 
παραγόντων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερη τοξικότητα. Σήμερα, πολλά 
καινούργια αντι-ιικά φάρμακα μελετώνται εντατικά. Στο εγγύς μέλλον, τα θεραπευτικά σχήματα 
για την ηπατίτιδα C θα περιλαμβάνουν την προσθήκη ενός αναστολέα πρωτεάσης και/ή ενός 
αναστολέα πολυμεράσης στο κλασικό σχήμα της ιντερφερόνης και της ριμπαβιρίνης. Με βάση 
τη μέχρι τώρα εμπειρία, είναι πιθανό ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται μόνο συνδυασμοί 
αντι-ιικών φαρμάκων που θα είναι αποτελεσματικά σε όλους τους γονότυπους του ιού, θα 
μπορούν να δοθούν σε όλους τους ασθενείς, η διάρκεια της θεραπείας θα είναι μικρότερη και 
η ανοχή στα φάρμακα βελτιωμένη. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 81-85, 2009.

Λέξεις κλειδιά: ηπατίτιδα C, πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, ριμπαβιρίνη, αντι-ιικά φάρμακα, 
τελαπρεβίρη, μποσεπρεβίρη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί σήμερα παγκό-
σμιο πρόβλημα υγείας αφού υπολογίζεται ότι 170 
εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν χρονίως από τον 
ιό και κάθε χρόνο εμφανίζονται 3-4 εκατομμύρια 
νέες λοιμώξεις (1). Ο επιπολασμός της νόσου είναι 
ιδιαίτερα υψηλός στη Νότια Αμερική, στην Κεντρική 
Αφρική και στην Κεντρική Ασία. Ο έλεγχος (screening) 
της νόσου δεν είναι επαρκής και έτσι μεγάλος αριθμών 
ασθενών παραμένουν αδιάγνωστοι. Υπολογίζεται ότι 
στο Δυτικό κόσμο μόνο το 25% των πασχόντων έχουν 
διαγνωσθεί ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου το ποσοστό 
είναι ακόμα χαμηλότερο.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με 
χρόνια ηπατίτιδα C γίνεται σήμερα με συνδυασμό 
πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης. Με 
τη θεραπεία αυτή επιτυγχάνεται μόνιμη ιολογική 
ανταπόκριση στο 40-50% των ασθενών με γονότυπο 1. 
Αυτό οδηγεί σε σταθερή αύξηση των ασθενών που δεν 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία, έχουν περιορισμένες 
θεραπευτικές επιλογές ενώ η νόσος εξελίσσεται και 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ίνωση και κίρρωση 
του ήπατος (2). Υπολογίζεται ότι τα επόμενα 20 
χρόνια οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο 
λόγω ηπατίτιδας C θα αυξηθούν από 30000-40000 
σε 120000-130000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα 
έχει ως συνέπεια τη μεγάλη επιβάρυνση των υπηρε-
σιών υγείας ενώ θα αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες 
σε μεταμόσχευση όπου ήδη παρατηρούνται ελλείψεις 
μοσχευμάτων (3).

ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Οι πρόοδοι στην κατανόηση των μηχανισμών 
αναδιπλασιασμού του ιού της ηπατίτιδας C ώθησε 
την έρευνα στην αναζήτηση νέων θεραπειών που 
θα στοχεύουν σε συγκεκριμένη φάση του κύκλου 
ζωής του ιού. Δημιουργήθηκαν έτσι αντι-ιικοί πα-
ράγοντες που αποσκοπούν είτε στην αναστολή του 
πολλαπλασιασμού του ιού είτε στην τροποποίηση 
της ανοσολογικής απάντησης.

Αναστολείς της NS3/4 σερίνης-
πρωτεάσης

Η περιοχή NS3-4A του ιικού γονιδιώματος είναι 
μια πρωτεΐνη που περιέχει μια σερίνη-πρωτεάση 
στο Ν-τελικό άκρο και τον συμπαράγοντα NS4A ο 
οποίος διασπά την ιική πολυπρωτεΐνη σε λειτουργικές 
πρωτεΐνες απαραίτητες για τον πολλαπλασιασμό του 
ιού ενώ φαίνεται επίσης ότι μειώνει την ανοσολογική 

απάντηση του ξενιστή.

telaprevir (VX-950)
To Telaprevir είναι ένας αναστολέας της NS3 HCV 

πρωτεάσης ο οποίος ανταγωνίζεται το φυσικό υπό-
στρωμα για τη μη αναστρέψιμη κατάληψη του κατα-
λυτικού κέντρου της πρωτεάσης. Σε μια μελέτη φάσης 
ΙΙ, διαπιστώθηκε ότι μετά από 14 μέρες χορήγησης του 
φαρμάκου σε ασθενείς με γονότυπο 1 παρατηρήθηκε 
μείωση του ιικού φορτίου μεγαλύτερη από 3 log10 και 
η μείωση αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη σε εκείνους που 
έλαβαν συνδυασμό telaprevir και πεγκυλιωμένης IFNα2α 
για 14 ημέρες (μέση μείωση 5.5 log10) (4). Η θεραπεία 
ήταν καλά ανεκτή, όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν τη 
μελέτη και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Παρά ταύτα, στους ασθενείς που έλαβαν 
μονοθεραπεία με telaprevir ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις 
που οδήγησαν σε ανάπτυξη αντίστασης του ιού έναντι 
του φαρμάκου (5).

Το Telaprevir δοκιμάσθηκε σε δύο μεγάλες μελέτες 
φάσης ΙΙ, χορηγούμενο σε συνδυασμό με PEG-IFNa2a 
και ριμπαβιρίνη σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1. Η μελέτη 
PROVE 1 (6) διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και συμπεριέλαβε 250 ασθενείς ενώ η μελέτη PROVE 
2 διενεργήθηκε στην Ευρώπη και συμπεριέλαβε 323 
ασθενείς. Αμφότερες οι μελέτες συμπεριέλαβαν ένα 
σκέλος όπου οι ασθενείς έλαβαν τον τριπλό συνδυασμό 
telaprevir – PEG-IFNa2a – ριμπαβιρίνης χορηγούμενο 
για 12 εβδομάδες και ένα δεύτερο σκέλος όπου οι 12 
εβδομάδες τριπλής θεραπείας ακολουθήθηκαν από 
12 επιπρόσθετες εβδομάδες θεραπείας με PEG-IFNa2a 
και ριμπαβιρίνη Επίσης, υπήρχε ένα σκέλος όπου οι 
ασθενείς έλαβαν το κλασικό διπλό σχήμα PEG-IFNa2a 
– ριμπαβιρίνης χορηγούμενο για 48 εβδομάδες. Η 
PROVE 1 μελέτη είχε ένα επιπλέον σκέλος που οι 
ασθενείς έλαβαν τριπλό συνδυασμό για 12 εβδομάδες 
ακολουθούμενο από 9 μήνες κλασικής διπλής θερα-
πείας. Η μελέτη PROVE 2 (7) είχε επίσης ένα σκέλος 
όπου η PEG-IFNa2a χορηγήθηκε για 12 εβδομάδες σε 
συνδυασμό με telaprevir και χωρίς προσθήκη ριμπα-
βιρίνης. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών 
έδειξαν ότι ο τριπλός συνδυασμός επιτυγχάνει υψηλά 
ποσοστά ταχείας ιολογικής ανταπόκρισης (RVR) που 
ακολουθούνται από υψηλά ποσοστά μόνιμης ιολογι-
κής ανταπόκρισης (SVR) και μειωμένη πιθανότητα 
υποτροπής. Φάνηκε επίσης ότι πολλοί ασθενείς με το 
δύσκολο γονότυπο 1 μπορούν να επιτύχουν μόνιμη 
ιολογική ανταπόκριση μετά από 12 μόνο εβδομάδες 
θεραπείας. Επίσης κατέστη σαφές ότι η χορήγηση 
ριμπαβιρίνης είναι απαραίτητη και η μη χορήγησή της 
μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ανταπόκρισης.
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Ειδικότερα, μόνιμη ιολογική ανταπόκριση επε-
τεύχθη με το κλασικό σχήμα σε ποσοστά 41% και 
46% αντίστοιχα στις μελέτες Prove 1 και 2. Η τριπλή 
θεραπεία για 12 εβδομάδες ακολουθούμενη από το 
κλασικό σχήμα για 12 επιπλέον εβδομάδες επέτυχε 
ανταπόκριση 61% στην PROVE 1 και 69% στην PROVE 
2 μελέτη. Στο σκέλος των ασθενών που έλαβαν μόνο 
12 εβδομάδες θεραπείας με τριπλό σχήμα, τα ποσο-
στά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης ήταν 35% στην 
PROVE 1 και 60% στην PROVE 2. Πρέπει όμως να 
επισημανθεί ότι στην PROVE 1 συμπεριελήφθησαν 
μόνο 17 ασθενείς στο συγκεκριμένο σκέλος έναντι 82 
ασθενών στην PROVE 2. Φαίνεται επομένως ότι μόνο 
3 μήνες θεραπείας με το τριπλό σχήμα μπορούν να 
επιτύχουν ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης 
αντίστοιχα με εκείνα των 48 εβδομάδων κλασικού 
διπλού σχήματος. Το σκέλος των ασθενών της PROVE 
2 που έλαβε διπλό σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη επέτυχε 
μόνιμη ιολογική ανταπόκριση σε ποσοστό μόλις 36%, 
γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της ριμπαβιρίνης 
σε κάθε θεραπευτικό σχήμα για την αντιμετώπιση της 
χρόνιας HCV λοίμωξης.

Μια άλλη μελέτη, η PROVE 3 (8), συμπεριέλαβε 453 
«δύσκολους» ασθενείς με γονότυπο 1 που δεν είχαν 
ανταποκριθεί (relapsers, breakthrough, non-respond-
ers) σε προηγούμενη θεραπεία με το κλασικό σχήμα 
PEG-IFNa2a και ριμπαβιρίνης. Στα δύο από τα τέσσερα 
σκέλη της μελέτης, οι ασθενείς έλαβαν τριπλό σχήμα με 
telaprevir για 12 ή 24 εβδομάδες ακολουθούμενο από 
χορήγηση PEG-IFNa2a και ριμπαβιρίνης για 12 ή 24 
εβδομάδες επιπλέον. Ένα τρίτο σκέλος ασθενών έλαβε 
αγωγή που δεν συμπεριελάμβανε ριμπαβιρίνη ενώ ένα 
τέταρτο σκέλος έλαβε το κλασικό σχήμα PEG-IFNa2a και 
ριμπαβιρίνης για 48 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα της 
επαναθεραπείας με το κλασικό σχήμα ήταν φτωχά με 
επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης στο 14% των 
ασθενών μόνο. Όλοι οι ασθενείς που έλαβαν telaprevir 
είχαν καλύτερα αποτελέσματα αν και το σκέλος που 
δεν έλαβε ριμπαβιρίνη είχε χαμηλότερα ποσοστά μόνι-
μης ιολογικής ανταπόκρισης, γεγονός που αποδεικνύει 
τη σημασία της ριμπαβιρίνης και σε αυτή την ομάδα 
των ασθενών. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στους 
ασθενείς που έλαβαν 24 ή 48 εβδομάδες θεραπείας 
με ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης 51% και 
53% αντίστοιχα. Υπήρχαν επίσης διαφορές στην πι-
θανότητα ανταπόκρισης ανάλογα με τη συμπεριφορά 
των ασθενών αυτών στο πρώτο θεραπευτικό σχήμα. 
Οι non responders ανταποκρίθηκαν σε ποσοστά 38% 
και 39% έναντι 9% εκείνων που επαναθεραπεύτηκαν 
με το κλασικό σχήμα. Αντιστοίχως, πολύ υψηλά ήταν 
τα ποσοστά ανταπόκρισης στους υποτροπιάσαντες 
ασθενείς (69% και 76% στα δύο σκέλη του telaprevir) 

έναντι 20% των ασθενών που επανέλαβαν το αρχικό 
σχήμα. Το τριπλό θεραπευτικό σχήμα συνοδεύτηκε 
από χαμηλά ποσοστά breakthrough που κυμαίνονταν 
από 1-7% στα διάφορα σκέλη της μελέτης.

Σε γενόμενη υπο-ανάλυση των μελετών PROVE 1 
και 2 εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα του τριπλού 
σχήματος σε ασθενείς με δυσμενείς προγνωστικούς 
παράγοντες ανταπόκρισης, όπως οι άνδρες άνω των 
50 χρόνων, οι έχοντες HCVRNA >800.000 IU/ml και 
σοβαρές αλλοιώσεις στη βιοψία ήπατος (9). Διαπιστώ-
θηκε ότι το τριπλό σχήμα πλεονεκτούσε σημαντικά του 
κλασικού σχήματος στην επίτευξη μόνιμης ιολογικής 
ανταπόκρισης σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
(SVR: 59-69% έναντι 29-44%).

Boceprevir (SCH503034)
Το Boceprevir είναι επίσης ένας αναστολέας της 

NS3 πρωτεάσης. Σε μια ανοικτή μελέτη, ασθενείς με 
χρόνια ηπατίτιδα C που δεν είχαν ανταποκριθεί σε 
προηγούμενη αγωγή με PEGIFNα-2β έλαβαν διαδοχικά 
SCH503034, PEGIFNα2β και το συνδυασμό τους. Η 
συνδυασμένη αγωγή πέτυχε μεγαλύτερη μείωση του 
HCVRNA (μέση μείωση 2.45-2.88 log10) σε σχέση με τη 
μονοθεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (μέση 
μείωση 1.08-1.26 log10) (10). Αρκετές μεταλλάξεις που 
οδηγούν σε ανάπτυξη αντίστασης επισημάνθηκαν in 
vitro αλλά μόνο μια από αυτές ανιχνεύθηκε σε ασθενή 
που έλαβε το φάρμακο.

Ακολούθησε μια μεγάλη, πολυκεντρική μελέτη φά-
σης ΙΙ, η SPRINT-1 (11), στην οποία χρησιμοποιήθηκε 
το Boceprevir σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με 
γονότυπο 1 και ο σχεδιασμός της ήταν λίγο διαφορε-
τικός από τις μελέτες PROVE 1 και 2. Στο ένα σκέλος 
της μελέτης οι ασθενείς έλαβαν το κλασικό σχήμα με 
PEG-IFNa2b και ριμπαβιρίνη για 48 εβδομάδες. Σε δύο 
σκέλη οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία για 28 εβδομάδες 
που συμπεριελάμβανε είτε τριπλό σχήμα με boceprevir, 
PEG-IFNa2b και ριμπαβιρίνη είτε 4 εβδομάδες lead-in 
χορήγηση PEG-IFNa2b και ριμπαβιρίνης ακολουθούμενη 
από 24 εβδομάδες τριπλού σχήματος. Στα επόμενα 
δύο σκέλη η θεραπεία διήρκεσε 48 εβδομάδες με ή 
χωρίς lead-in θεραπεία 4 εβδομάδων με PEG-IFNa2b 
και ριμπαβιρίνη. Τέλος, υπήρχαν δύο ακόμα σκέλη 
όπου η ριμπαβιρίνη χορηγήθηκε σε μικρή δόση ή δεν 
χορηγήθηκε καθόλου.

Τα αποτελέσματα της SPRINT-1 έδειξαν ότι η τρι-
πλή θεραπεία με προσθήκη Boceprevir πλεονεκτεί 
του κλασικού θεραπευτικού σχήματος (54-56% έναντι 
38%). Επίσης, η μακρότερη διάρκεια θεραπείας επέ-
τυχε υψηλότερα ποσοστά μόνιμης ιολογικής αντα-
πόκρισης. Επίσης, η ασθενείς που έλαβαν lead-in 
θεραπεία επέτυχαν υψηλότερα ποσοστά μόνιμης 



84 Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη χρόνια ηπατίτιδα C. Αναδυόμενοι φαρμακευτικοί παράγοντες

ιολογικής ανταπόκρισης (75%) έναντι εκείνων που 
έλαβαν 48 εβδομάδες τριπλής θεραπείας (67%). Στους 
ασθενείς που πήραν lead-in θεραπεία με PEG-IFNa2b 
και ριμπαβιρίνη για 4 εβδομάδες παρατηρήθηκαν 
μικρότερα ποσοστά breakthrough (θετικοποίηση του 
HCVRNA μετά από αρχική αρνητικοποίησή του) ή 
υποτροπής (relapse) μετά το τέλος της θεραπείας. 
Επίσης, η SPRINT-1 επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα 
της PROVE για το σημαντικό ρόλο της ριμπαβιρίνης 
στις ενδεδειγμένες δόσεις για την επίτευξη μόνιμης 
ιολογικής ανταπόκρισης. Οι ασθενείς που έλαβαν 
τριπλό σχήμα είχαν χαμηλή πιθανότητα breakthrough 
του ιού (2-6%).

Η χορήγηση των αναστολέων των πρωτεασών 
(telaprevir, boceprevir) στις προαναφερθείσες μελέτες 
συνοδεύτηκε από αυξημένη συχνότητα αναιμίας σε 
σχέση με την κλασική θεραπεία. Άλλες παρενέργειες 
που παρουσιάσθηκαν με το τριπλό σχήμα ήταν κα-
ταβολή, ναυτία, γριππώδες σύνδρομο και κεφαλαλγία 
αλλά η βαρύτητά τους δεν διέφερε ουσιαστικά από 
τα προκαλούμενα εκ του κλασικού θεραπευτικού 
σχήματος. Το εξάνθημα αποτελεί παρενέργεια που 
εμφανίζεται αρκετά συχνά μετά από τη χορήγηση 
αναστολέων των πρωτεασών. Στη μελέτη PROVE 
1, το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω πα-
ρενεργειών (κυρίως εξάνθημα) ήταν μεγαλύτερο και 
στις 3 ομάδες που ελάμβαναν telaprevir (21% έναντι 
11% στην ομάδα ελέγχου). Στη μελέτη PROVE 2 12% 
των ασθενών διέκοψε τη θεραπεία λόγω δερματικού 
εξανθήματος. Τέλος, στη μελέτη SPRINT-1, διακοπή 
της θεραπείας παρατηρήθηκε σε ποσοστό 10-26% 
έναντι 9% στην ομάδα ελέγχου.

Αναστολείς της ιικής NS5B RNA 
πολυμεράσης

Οι αναστολείς της NS5B RNA πολυμεράσης μειώ-
νουν τα επίπεδα του HCVRNA είτε χορηγούμενοι ως 
μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη και/ή ριμπαβιρίνη. Οι νουκλεοσιδικοί 
αναστολείς της πολυμεράσης είναι εξίσου δραστικοί 
σε όλους τους γονότυπους ενώ οι μη νουκλεοσιδικοί 
αναστολείς δεν έχουν την ίδια ισχύ έναντι διαφορετικών 
γονοτύπων ενώ η δράση τους ποικίλλει και έναντι των 
διαφορετικών υποτύπων του γονότυπου 1. Μελέτες 
φάσης ΙΙ έχουν δείξει ότι ασθενείς που επιτυγχάνουν 
πρώιμη ιολογική ανταπόκριση καταφέρνουν σε πολύ 
υψηλό ποσοστό να εκριζώσουν τον ιό, επιτυγχάνο-
ντας μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (12). Ο γενετικός 
φραγμός στην ανάπτυξη αντίστασης ποικίλλει ση-
μαντικά στους αναστολείς της πολυμεράσης. Γενικά, 
τα νουκλεοσιδικά ανάλογα έχουν υψηλότερο γενετικό 

φραγμό στην ανάπτυξη αντίστασης σε σχέση με τα 
μη νουκλεοσιδικά. Αντίστοιχα με τους αναστολείς 
της πρωτεάσης, ο συνδυασμός των αναστολέων της 
πολυμεράσης με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη μειώνει 
την πιθανότητα ανάπτυξης αντίστασης.

Συνδυασμός αντι-ιικών φαρμάκων

Πρόσφατα, οι ερευνητές προσπάθησαν να μελε-
τήσουν την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης 
χορήγησης αντι-ιικών φαρμάκων χωρίς την προσθήκη 
ιντερφερόνης, για την εκρίζωση του ιού της ηπατίτι-
δας C. Μια τέτοια μελέτη είναι η INFORM-1 (13) όπου 
χορηγήθηκε συνδυασμός ενός αναστολέα πρωτεάσης 
(RG7227/ITMN-191) και ενός νουκλεοσιδικού αναστο-
λέα πολυμεράσης (RG7128). Μετά από θεραπεία δύο 
εβδομάδων παρατηρήθηκε αθροιστική αντι-ιική δράση 
με μείωση των επιπέδων του HCVRNA και αρνητι-
κοποίησή του σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. Δεν 
παρατηρήθηκαν σημαντικές παρενέργειες και κανείς 
δεν διέκοψε τη θεραπεία. Επίσης δεν παρατηρήθηκε 
ανάδυση ανθεκτικών στελεχών. Τα αποτελέσματα 
αυτά είναι ελπιδοφόρα και μένει να επιβεβαιωθούν 
σε περαιτέρω μελέτες.

Άλλα αντι-ιικά φάρμακα

Πολλά καινούργια αντι-ιικά φάρμακα έχουν κατα-
σκευασθεί και βρίσκονται σε μελέτες φάσης Ι και ΙΙ 
(14). Τέτοια είναι οι αναστολείς της NS3/4A πρωτεάσης 
(ΜΚ-7009, Narlaprevir-SCH900518, BI201335, R7227 
και TMC435), οι νουκλεοσιδικοί αναστολείς της NS5B 
πολυμεράσης (R7128 και IDX184), οι μη νουκλεοσιδικοί 
αναστολείς της NS5B πολυμεράσης (Filibuvir, ANA598, 
GS 9190, ABT-333) και οι NS5A αναστολείς (BMS-
790052). Σε πολλές από αυτές τις μελέτες τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και αναμένεται να 
επιβεβαιωθούν σε περαιτέρω μελέτες.

Ο συνδυασμός αντι-ιικών φαρμάκων με την κλασική 
αγωγή PEG-IFN και ριμπαβιρίνη δοκιμάζεται τώρα σε 
μελέτες φάσης ΙΙΙ. Η χρήση των αντι-ιικών αναμένεται 
να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά επίτευξης μόνιμης 
ιολογικής ανταπόκρισης. Η βράχυνση της διάρκειας 
θεραπείας θα μειώσει την πιθανότητα διακοπής λόγω 
παρενεργειών ενώ αναμένεται μείωση της πιθανότητας 
υποτροπής ή μη ανταπόκρισης. Αρκετά ζητήματα 
όμως χρήζουν περαιτέρω μελέτης και διευκρίνισης. 
Καταρχήν, οι μελέτες φάσης ΙΙ ανέδειξαν τον κεφαλαι-
ώδη ρόλο της ριμπαβιρίνης στην επίτευξη μόνιμης ιο-
λογικής ανταπόκρισης. Οι ασθενείς που επιτυγχάνουν 
ταχεία ιολογική ανταπόκριση μπορούν ενδεχομένως 
να λάβουν θεραπεία για μικρότερο χρονικό διάστημα 
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ενώ εκείνοι που δεν επιτυγχάνουν αυτό το στόχο θα 
πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα. Νεότερα αντι-ιικά με μακρότερο χρόνο 
ημιζωής θα μπορούν να χορηγούνται σε αραιότερα 
διαστήματα ενώ και η χρήση του ritonavir μπορεί να 
συμβάλλει σ’ αυτό το στόχο. Τέλος, η έγκαιρη διάγνω-
ση και αντιμετώπιση των παρενεργειών έχει εξίσου 
μεγάλη σημασία για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
και η μη διακοπή της θεραπείας.

Συμπερασματικά, η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί 
μείζον και σταδιακά διογκούμενο πρόβλημα υγείας 
για τις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Η έγκαιρη 
διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πα-
σχόντων με επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης 
αποτελεί βασικό στόχο. Η προσθήκη των αντι-ιικών 
φαρμάκων στη θεραπευτική φαρέτρα, σε συνδυασμό 
με την καθιερωμένη αγωγή συνδυασμού PEGIFN-
ριμπαβιρίνης αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την 
ανταπόκριση, παράλληλα με τη μείωση της διάρκειας 
θεραπείας τόσο για τους πρωτοθεραπευόμενους όσο 
και για τους μη ανταποκριθέντες σε προηγούμενα σχή-
ματα. Η μείωση του χρόνου θεραπείας θα ενθαρρύνει 
περισσότερους ασθενείς να ξεκινήσουν θεραπευτική 
αγωγή ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα αναμένεται 
να οδηγήσουν σταδιακά στη μείωση των πασχόντων 
από χρόνια ηπατίτιδα C.
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